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Úvodní slovo starosty
Drazí Skaličané, Číbuzané,
obyvatelé Skaličky, milí sousedé,
mnohokráte citovaný výrok známého amerického herce, režiséra a scénáristy Woody Allena zní: „Chceš-li
pobavit Boha, seznam ho se svými plány
do budoucna.“ Kdo z nás mohl při
letošním novoročním přípitku tušit, že za
pár týdnů budeme téměř ze dne na den
postaveni do situace, která připomíná ošklivý sen. Ještě na obecním plesu
jsem se snažil vtipkovat, jak z nás taneční hudba vytřese všechny ty čínské viry,
a ještě na konci února jsem věřil, že jde
o další pokračování série sezónních, ptačích, prasečích či jiných chřipek, o jejichž
nebezpečnosti už dávno víme, ale naučili
jsme se s nimi žít. A náhle ze dne na den
jsme všichni zůstali s otevřenými ústy

duben 2020
stát v němém úžasu, jak rychle se mohou
zbortit naše domnělé jistoty, o plánech
ani nemluvě. Pevně věřím, že všechna
ta opatření, jakkoli byla tvrdá a často
chaotická, přispějí k dobrému zvládnutí situace. Přál bych si, aby se nám
podařilo brzy zvládnout nejen zdravotní
nákazu, ale také všechny ty další nejistoty, do kterých nás ten zákeřný vir uvrhl.
A také, abychom při potřebné obnově
našich materiálních hodnot nezapomněli, že stále žijeme ve svobodné a demokratické zemi, která je součástí rodiny
ostatních evropských států a že stejně
jako oni k nám, i my máme k nim své
závazky. Mám naději, že fyzické odloučení, které do mnoha rodin, pracovišť
a obecních komunit přinesl nouzový stav,
ještě více oživí naše mezilidské vztahy.
Na každém kroku jsme přeci mohli
pozorovat, že vzájemná spolupráce,

Obecní úřad ve spolupráci
se sbory dobrovolných hasičů
ve Skaličce a Skalici nabízí
seniorům po dobu nouzového
stavu možnost zajištění nákupu,
zprostředkování základní
lékařské péče, vyzvednutí léků
v lékárně, pomoc s péčí
o domácí zvířata či jiné nezbytné služby. V případě potřeby
volejte na tel. č. 607 969 486
(starosta). Na obecním úřadě
je taktéž k dispozici desinfekce
a roušky.
a nikoli jen poslušné plnění vládních
nařízení, nám v krizi nejvíce pomáhala. Že se našlo dost lidí ochotných
pomoci, ať už šlo o šití roušek,
míchání a rozvoz desinfekce, nebo vymýšlení různých zlepšení pro tuto nelehkou
situaci. Bylo mezi námi dost těch, kteří
se ihned přihlásili do první linie, ať už šlo
o studenty, bývalé či stávající zdravotníky,
hasiče, policisty a mnoho dalších profesí.
Jsem rád, že krizový štáb, který jsme u
nás v obci aktivovali 15. března večer
(ještě před tím, než předseda vlády vyslovil
zákaz volného pohybu osob následovaný
dalšími mnoha zákazy), nemusel dosud
řešit příliš složitých situací. Prioritou bylo
pro nás udržet prodejnu potravin, aby
především starší z nás nemuseli být
odkázáni na obchodní centra v Hradci. Prostřednictvím prodejny jsme
začali pravidelně zásobovat občany

DŮLEŽITÉ KONTAKTY:

Speciální bezplatná informační linka pro seniory
tel.: 800 200 007 (denně 08:00 - 20:00).

Obecní úřad obce Skalice
tel.: 495 422 721 (pevná linka), 607 969 486 (starosta), 606 678
338 (účetní)
e-mail: obec@skalice.info web: www.skalice.info

Infolinka Státního zdravotního ústavu
tel.: 724 810 106, 725 191 367

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje
tel.: 495 058 111, 778 532 313

Infolinky zdravotních pojišťoven
952 222 222 (VZP), 844 888 888 (VoZP), 810 800 000 (ČPZP),
261 105 555 (OZP), 800 209 000 (ZP ŠKODA), 844 211 211
(ZPMV), 800 213 213 (RBP)

Bezplatná celostátní linka ke koronaviru
tel.: 1212 (linky 155 a 112 by lidé měli využívat pouze v ohrožení
zdraví či života!)

Informační stránky Ministerstva zdravotnictví
https://koronavirus.mzcr.cz/
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osobními
ochrannými
prostředky.
Do každé domácnosti jsme doručili
základní informace, včetně nabídky
pomoci s obstaráváním nákupů a jiných
služeb a včetně užitečných kontaktů.
Ve spolupráci s novou paní ředitelkou
Irenou Slánskou jsme ještě i po uzavření
základních, středních, vyšších a vysokých škol pár dní udrželi v chodu i čibuzskou mateřskou školu, než rodiče mohli
se svými dětmi zůstat doma. Jsem rád,
že hasiči ze Skaličky i Skalice okamžitě
zareagovali na moji výzvu a pomohli
našim seniorům distribuovat desinfekci,
kterou nám sehnal Královéhradecký kraj.
A jsem rád, že se i u nás našla skupina žen,
které byly ochotné se zapojit do šití
roušek. Všem Vám moc děkuji, i Vám, kteří
pomáháte zcela anonymně! Děkuji i Vám,
kteří tak statečně snášíte tuto dobu. Můj
veliký obdiv mají hned po zdravotnících
a zástupcích ostatních pomáhajících profesí učitelé, ale ještě více snad rodiče
malých školáků. V této nejisté době,
s hlavou plnou starostí, se ještě den
co den věnovat školním povinnostem svých dětí, to je minimálně
na řád zlatého slabikáře! Snad nám
to naše děti nikdy nezapomenou…
Nouzový stav doufejme již brzy skončí.
A není možné stát a jen čekat. Tak jsem
moc rád, že i zdejší obecní úřad funguje
stále, byť v omezeném provozu. Že se
nám snad, především díky paní účetní Pultrové, podařilo zvládnout i výběr
místních poplatků. Za pomoci nového
pracovníka, pana Dostála, se nám daří
pozvolna zahajovat sezónní práce.
I naše zastupitelstvo se adaptovalo
na zákaz shromažďování a poprvé v historii jsme měli zastupitelstvo
„online“ – formou videokonference. Potřebovali jsme totiž schválit výběrové
řízení na dodavatele stavby „Segregace
pěší dopravy a odvodnění prostoru při
silnicích III/3087 + III/3086 v Číbuzi“.
Královéhradecký kraj nám zůstal
nakloněn a v jeho spolupráci snad tento
oříšek konečně rozlouskneme, abychom
ho nemuseli stále valit před sebou (vždyť
nás toho ještě čeká hodně). Tak snad
společně s krajem vybereme dobrého
dodavatele a do podzimu vše zvládneme.
Ani s rouškami na obličeji nás nikdo teď,
uprostřed otvírajícího se jara, neudrží
doma. Přesto letošní Velikonoce budou
zvláštní (přeci jen není moudré příliš rychle rušit omezení, která se snaží zmírnit
dopady pandemie a získat čas
k pochopení, jak se tomu neřádu dostat
na kobylku). Tak mi dovolte něco Vám
nabídnout. Vánoční příběh všichni moc
dobře známe, co kdybychom si letos
alespoň letmo, když už nemůžeme na

Příjemné prožití
Velikonočních svátků

ten „šmigrust“, připomněli ten Velikonoční? I on má svoji poezii a především svou hloubku. Trochu totiž připomíná naši současnou situaci: nejdříve
to vypadá na velký triumf – hlavní postava příběhu přijíždí jako celebrita, všichni
ji vítají a klaní se ji, tohle to bude ale
pořádný a bezstarostný flám! On se však
schází jen v ústraní s přáteli, aby jim
připomněl, že všechno je jinak,
že se něco chystá. Nechápou. Nevěří.
Z ničeho nic pak přichází šok. Včerejší sláva
je pryč. Kdo nezvedá s davem pěsti, krčí
se v koutě. Co se bude dít? Přichází
drama, které nikdo nečekal. Bude to
konec našeho příběhu? Co ještě může
být po tom? Jen tma, úzkost a strach…
Je ticho, je po boji. Zelené ratolesti
zapadal prach. Kde začít? Nač navázat?!
Po dlouhém tichu se probouzí
ráno. To úžasné ráno! Slunce znovu
vychází, je nový den, je nový Život…
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Říká se tomu naděje. Velikonoce
nám připomínají, že každá beznaděj
má svůj konec. Tak i ta naše situace
s koronavirem jednou skončí a my se
probudíme do úžasného rána. No možná, že ještě nějaký čas nebude tak
úplně úžasné, ale určitě to zvládneme!
Ze srdce Vám všem přeji klidné
a požehnané Velikonoce!
Pavel Kavalír, starosta

Mateřská škola Číbuz
Tento školní rok v mateřské škole
přinesl změny a neočekávané situace.
Jednou ze změn bylo moje jmenování
do funkce ředitelky školy od ledna 2020.
Proto mi na úvod dovolte pár slov. Řadu
let jsem pracovala jako učitelka v mateřské škole. Mám zkušenosti s výchovou
a vzděláváním dětí všech věkových kate-

gorií předškolního věku, pracovala jsem
s dětmi s odkladem školní docházky,
vedla jsem kroužek logopedické
prevence. Mým cílem je školka, do které se budou těšit nejen děti, ale i jejich
rodiče. Není nic hezčího, než vidět šťastné
a spokojené děti, sledovat jejich úspěchy,
radovat se z toho, co všechno dokážou, jak
jsou zvídavé a dychtivé po všem novém.
Od 1. 9. 2019 se naše školka zapojila
do projektu Podpora MŠ Číbuz. Cílem
projektu je rozvoj v těchto oblastech
– vzdělávání pedagogů, využití ICT ve
vzdělávání, projektové dny v i mimo MŠ,
odborně zaměřená tematická setkávání
a spolupráce s rodiči, komunitně osvětová setkávání. Bohužel pandemie koronaviru nám v současné době neumožňuje
pokračovat v projektech, ani v dalších
aktivitách. Aby nebylo ohroženo naplnění cílů aktivity informačních a komunikačních technologií v MŠ, nabídli jsme
řešení. Rodiče mají možnost zapůjčení
tabletů MŠ a pod vedením odborníka
pokračovat ve výuce. Postup a obsah
výuky je dostupný na webových
stránkách školy. Také pro děti a rodiče
připravujeme a aktuálně vkládáme na
stránky školy nabídky týdenních činností.
Jedná se o tematické aktivity zaměřené
na rozvoj schopností a dovedností dětí.
Děti si mohou procvičovat předmatematické a předčtenářské dovednosti,
nabízíme motivovaná cvičení, pracovní
listy na rozvoj grafomotoriky, zrakového
a
sluchového
vnímání,
paměti
a řečových dovedností. Nechybí ani
náměty na výtvarné a pracovní činnosti. Protože nejpřirozenější činností dětí
je hra, jsou veškeré aktivity motivovány
a doprovázeny písněmi, básněmi
či říkadly. Opatření z důvodu šíření
pandemie se také dotkla zápisů do
mateřských škol. Zápis do naší MŠ
proběhne ve dnech od 4. května do
7. května. Přihlášku si můžete vyzvednout v MŠ v dopoledních hodinách nebo
stáhnout na webových stránkách
https://www.mscibuz.cz. Zde si také
můžete stáhnout čestné prohlášení
o očkování dítěte a najít další důležité
informace týkajících se zápisu či aktuál-

ních změn. Doufám, že se brzy ve školce
sejdeme a budeme si zase hrát, povídat
a radovat se společně se svými kamarády
a s dospěláky.
Bc. Slánská Irena

Projektový den mimo MŠ
,,Letem, světem“
Jedním z témat, které děti velmi zajímá
pro svou tajemnost a pozoruhodnost,
je vesmír. Ve školce si děti poslechly
příběhy O vzniku vesmíru, O vesmírné
srážce, emotivní pohádku O smutné
planetě Mars. Povídali jsme si o planetách, děti pohybově ztvárňovaly jejich
obíhání kolem Slunce, z papíru jsme skládali
rakety, malovali jsme naši planetu Zemi.
Z kinetického písku děti tvořily krátery
a sopky, prohlížely si encyklopedie.
Hráli jsme pohybové hry např. Na kosmonauta, Na kometu. Abychom dětem
srozumitelně a pochopitelně přiblížili
pojem zemské přitažlivosti, využili jsme
pohybové hry s nafukovacími balónky,
při kterých jsme podporovali vzájemnou pomoc, ohleduplnost a toleranci.
Hry a činnosti, které si pro nás paní
učitelky připravily, byly zajímavé, ale
stejně ze všeho nejvíce jsme se těšili
na den, kdy vyrazíme na hvězdárnu
do Hradce Králové. Výlet jsme uskutečnili v rámci projektového dne
mimo MŠ. Cílem projektu byla provázanost teoretických znalostí získaných z her a aktivit v mateřské škole.
Nejprve jsme navštívili planetárium,
kde jsme pozorovali denní a noční
oblohu, poznávali jsme některá souhvězdí noční oblohy a na chvíli z nás
byli kosmonauti na vesmírných stanicích, kteří pozorují a zkoumají
povrchy planet. Zhlédli jsme astronomickou pohádku ,,Se zvířátky o vesmíru“.
Poté jsme se vydali k prohlídce dalekohledu v kopuli, některé děti si i vyzkoušely ovládání tlačítky při otevírání
a uzavírání kopule. Cestou k dalekohledu byla pro děti připravena ukázka, jak
lze pomocí Foucaltova kyvadla sledovat
otáčení Země. Při manipulaci s maketami
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Slunce, Země a Měsíce měly děti možnost
se názorně seznámit s otáčením Země
kolem Slunce a své osy, s fázemi měsíce.
V astronomické herně děti z velkých
molitanových kostek sestavovaly souhvězdí a planety Sluneční soustavy.
Na závěr našeho poznávacího výletu
se děti také zvážily na kosmické váze.
Na zpáteční cestě k autobusu jsme
si ještě prošli část Planetární stezky po
planetu Mars a plni zážitků a nových
poznatků jsme se vydali zpět do školky.
Bc. Slánská Irena

Co se nám povedlo SDH Skalička
V loňském roce jsme na jedné členské schůzi SDH Skalička a okrskové
poradě schválili nákup kostýmů s motivy zvířátek, pro psychologickou poradnu NOMIA, z.ú., která pomáhá už od
r. 2006, kdy vznikla jako pobočka
mezinárodní humanitární organizace ADRA, o.p.s. a na přelomu roku
2014/2015 se osamostatnili a od té doby
funguje jako NOMIA.
Zaměřují se především na rozvodové
a porozvodové konflikty s násilím
ve vztazích, na pomoc obětem domácího násilí a trestné činnosti, týraným,
zneužívaným a zanedbávaným dětem.
Se žádostí o poskytnutí kostýmů pro
děti se na nás obrátila paní Agáta Havlíková ze Skalice. Od SDH Skalička,
okrsku SDH č. 17 Skalice, pana Jaroslava
Wilda a paní Jany Trnkové (oba ze Skaličky) jsme do tohoto zařízení dovezli
začátkem února celkem osm kostýmů.
Moc si přejeme, aby toto oblečení
pomohlo zaměstnancům při terapii
s dětmi.
Zdeňka Klimešová

SDH Skalice - akce 2020
Vzhledem k aktuálnímu dění bude značná část naší činnosti záviset na vývoji
situace ohledně pandemie koronaviru SARS- CoV-2 a zda-li nám nařízená vládní opatření vůbec dovolí naše
plánované kulturní akce zrealizovat.
Nezbývá než doufat, že se situace brzy
uklidní a že vše poběží podle plánu.
Na začátku května proběhne sběr starého
železa. Přesný datum a čas bude upřesněn.
Dne 30. května by měly proběhnout tradiční Pivní slavnosti na hřišti
ve Skalici a již v minulém čísle jsem
se zmínila, že se bude jednat
o jubilejní 10. ročník. Letos se vedle
známých umělců z předchozích ročníků
objeví na jevišti také kapela Fénix a Iron
Maiden Revival. Těšit se můžete také na

spoustu skvělého jídla, pití a pivní zábavy.
Na 15. srpna jsou naplánovány oslavy
140. výročí založení našeho hasičského sboru ve Skalici. Bude se jednat
o celodenní akci, na které nebude chybět slavnostní průvod, soutěž v požárním útoku, ukázka vyprošťování osob
z havarovaného automobilu, statická
ukázka historické i současné moderní hasičské techniky, a v neposlední řadě atrakce pro děti, dobré jídlo
a pití, a to vše za doprovodu živé hudby.
Dle požadavků starosty obce Skalice budeme i nadále plnit nám určené
brigádnické práce. Samozřejmostí je také
nasazení členů jednotky v případě mimořádných událostí. Přeji vám všem v těchto těžkých chvílích pevné zdraví, rodičům
i pevné nervy.

Dodržujme všichni určená hygienická
i společenská opatření, ať je tato nepříjemná doba brzy za námi a my se tak
budeme moci sejít a společně oslavit
naše dvě velká jubilea. Těšíme se na Vás!
Bc. Jana Grošková

MS Polabí Skalice
Vážení spoluobčané, rok 2020 náš spolek
zahájil plesem ve smiřické Dvoraně. Vy,
kteří jste se této akce zúčastnili, můžete
potvrdit, že se zdařila. Dále pravidelně
pořádáme v měsíci lednu střelecké závody v americkém trapu, které probíhají na
naší střelnici v areálu „U Benešů“.
Zimní akce jsme ukončili dne 29. 2. 2020
členskou výroční schůzí spolku.

V minulém čísle jsem Vás zval na
jednu z plánovaných akcí, a to na
Myslivecký den, který se měl konat
6. 6. 2020. Bohužel současná situace nás
donutila přesunout tuto akci na začátek září. Přesný termín včas oznámíme.
Milí spoluobčané, v tomto období,
kdy platí mimořádná opatření, většina z Vás vyráží na procházky do přírody. Rád bych Vás touto cestou požádal o ohleduplnost k volně žijícím
živočichům. Většině z nich neprospívá
úprk před Vaším čtyřnohým mazlíčkem.
Nakonec dovolte, abych Vám popřál
hodně zdraví, a budu se těšit, až se
budeme moci potkat na některé z akcí,
které pro Vás obec Skalice ve spolupráci
se spolky chystá.
		
Mgr. Jiří Havlas

Pokyny pro platbu poplatků bankovním převodem
1. druh poplatku
2. místní část
		
		
3. číslo popisné

Prosíme občany, aby platbu za svoz komunálního odpadu (SKO)
a poplatky ze psů zasílali jednotlivě pod samostatnými variabilními symboly!
1. poplatek za svoz komunálního odpadu

Do zprávy pro příjemce ještě uveďte příjmení a jméno plátce!
Prosíme všechny držitele psů, aby nahlásili čísla čipů,
a to na základě obecní vyhlášky č. 1/2019
a zákona č. 166/1999 Sb. § 4 odst. 4 o veterinární péči.
Lze i e-mailem na adresu ucetni@skalice.info

Bankovní účet č. 1080824329/0800
variabilní symbol: číselný kód, který se skládá ze tří částí
– druh poplatku, místní část obce a číslo popisné
- svoz odpadu
- Skalice 		
- Skalička
- Číbuz 		
- dle adresy svozu
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Příklad VS:
80128 – poplatek ze psů, místní část Skalice, čp. 28
802135 – poplatek ze psů, místní část Skalička, čp. 135
80350 – poplatek ze psů, místní část Číbuz, čp. 50

Výše poplatku dle typu svozu:
typ svozu:		
cena:
měsíční (13x)		
942 Kč
dvouměsíční (7x)		
668 Kč
plný (41x)		
2690 Kč
poloviční (26x)		
1719 Kč
poloviční + měs. (21x)
1425 Kč

1. druh poplatku
2. místní část
		
		
3. číslo popisné

- poplatek ze psů
- Skalice 		
- Skalička
- Číbuz 		
- dle adresy plátce

3. Poplatek za pronájmy rybníků a pozemků
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Výše poplatku závisí na údaji uvedeném v nájemní či pachtovní
smlouvě.
Bankovní účet č. 1080824329/0800
variabilní symbol: číselný kód, který se skládá ze tří částí
– druh poplatku, místní část obce a číslo popisné

Příklad VS:
90128 – poplatek za SKO, místní část Skalice, čp. 28
902135 – poplatek za SKO, místní část Skalička, čp. 135
90350 – poplatek za SKO, místní část Číbuz, čp. 50

1. druh poplatku
2. místní část
		
		
3. číslo popisné

Do zprávy pro příjemce ještě uveďte příjmení a jméno plátce
svozu!
S výpisem z bankovního účtu nebo potvrzením o platbě se dostavte na obecní úřad podepsat smlouvu o úhradě za sběr komunálního odpadu a pro známku na popelnici.
Bez provedené platby nebude známka na svoz odpadu vydána!

- pronájem
7
- Skalice 		
01
- Skalička
02
- Číbuz 		
03
- dle adresy nájemce

Příklad VS:
70128 – poplatek za pronájem, místní část Skalice, čp. 28
702135 – poplatek za pronájem, místní část Skalička, čp. 135
70350 – poplatek za pronájem, místní část Číbuz, čp. 50
Do zprávy pro příjemce ještě uveďte příjmení a jméno nájemce!
Všechny občany, kteří dosud neuhradili místní poplatky a nemohou tak učinit bankovním převodem žádáme, aby kontaktovali
obecní úřad na tel.: 495 422 721 nebo 606 678 338, případně
na e-mailu: ucetni@skalice.info a domluvili si termín hotovostní
platby.
Prosím, abyste tak učinili nejpozději do pátku 17. dubna!

2. Poplatek ze psů
Výše poplatku ze psů: 1 pes = 120 Kč za rok,
druhý a další pes = 180 Kč za rok
Bankovní účet č. 1080824329/0800
variabilní symbol: číselný kód, který se skládá ze tří částí
– druh poplatku, místní část obce a číslo popisné

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