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Úvodní slovo místostarostky města

Na 650 velikonočních kraslic ozdobilo Husovo náměstí.
Milí spoluobčané,
ráda bych se vrátila k výzvě realizované v měsíci dubnu a chtěla
bych touto cestou poděkovat žákům Základní školy v České Skalici, Základní a mateřské škole Velký Třebešov, zaměstnancům Bája,
městského úřadu a dalším spoluobčanům, kteří nám pomohli vyzdobit darovánými kraslicemi
střed náměstí. Díky vám jsme si
při procházce městem připomněli svátky jara, Velikonoce. Seznam
dárců je tvořen 127 jmény a k nim
přibyli ještě další anonymní dárci. Darovali jste nám okolo 800
kraslic. 650 kraslic bylo na náměstí, 90 kraslic před budovou radnice a zbývající, jež nebylo možné zavěsit, zdobily výlohy staré
radnice. Plánovali jsme výzdobu
náměstí nechat více než týden,
ale bohužel přišlo aprílové počasí, vítr a sníh, tudíž jsme zachraňovali zhruba polovinu vajíček
před zničením. Na příští rok chystáme další překvapení a budeme
moc rádi, pokud nám k jeho realizaci opět pomůžete. Samozřejmě
se nebráníme vašim nápadům na
aktivity podobného charakteru.
Možná jste postřehli na plakátovacích plochách v našem městě
netradiční pestrobarevné plakáty.
Připojili jsme se ke 186 obcím
a městům napříč celé České republiky a za podpory symfonického
orchestru Police Symphony Orchestra z Police nad Metují jsme
oživili plakátovací plochy projektem „Na viděnou!“. Pomocí vašich mobilních telefonů jste mohli načíst QR kódy a na 9 plakáto-

vacích plochách vyslechnout
9 různých skladeb. Kdo z vás slyšel hrát PSO naživo, tak jistě zavzpomínal na zážitky, které tento
úžasný orchestr přináší. Někteří
z jeho členů jsou rovněž Skaličáci
a patří jim velký obdiv.
Kultura, kterou jsme na letošní
rok naplánovali a připravili, se
nám díky stále nepříznivé pandemické situaci „hroutí pod rukama“.
Těšili jsme se na druhý ročník
Slavnosti vína, připravili jsme letní program „ROZKOŠné léto“,
který byl naplněn koncerty kapel
Jelen, Mňága a Žďorp, Sto zvířat.
Koncerty jsme ale přesunuli na
rok 2022. Již druhým rokem nemáme možnost oživit skalický kulturní život. Musíme organizovat
pouze to, co je nám dovoleno.
Bude-li tedy v létě možné setkat
se a uspořádat akce v počtu 500
lidí, tak se v měsíci srpnu můžete
těšit na dva menší koncerty kapely Poutníci (26. 8.) a Benjaming´s
Clan (27. 8.) na louce pod muzeem. Připravujeme bohatý program na Jiřinkové slavnosti. Jednáme o koncertu Boni Pueri, výstavy jiřinek se zúčastní literární
historička Magdalena Pokorná,
kromě tradičního nedělního vystoupení Big Bandu Dvorský je
připraven na sobotní odpoledne
koncert Koletovy hornické hudby
ze Rtyně v Podkrkonoší. Rtyňští
muzikanti jsou potěšeni pozváním do České Skalice a musím
říct, že amatérský dechový orchestr s více než 150letou tradicí
stojí zato slyšet. A na začátek října plánujeme slavnostní promí-
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Foto Jan Holý
tání filmu Babička, od jehož premiéry letos uplyne 50 let.
Květen je měsíc, v němž si
každoročně 8. 5. připomínáme
výročí osvobození celé naší vlasti
od německé okupace. Je však třeba připomenout, že naše město
v této době ještě bránilo svoji
svobodu až do ranních hodin
10. 5. 1945. I v letošním roce si
tyto události, které přinesly velké
oběti, připomeneme a uctíme tak
jejich památku na místním
hřbitově v sobotu 8. 5. 2021.
V našem městě byli odvážní
lidé, kteří museli i po podepsání
kapitulace čelit náporu prchajících
Němců, a proto bude následně
odhalena nová pamětní deska na
staré radnici s názvem „Obětem
německého násilí 1939–1945“.
Považujeme za důležité vzdát
čest obětavosti, statečnosti všech,
kteří byli svědectvím tragického
osudu v době nenávistné války.
Nesmíme na ně nikdy zapomenout, protože díky nim žijeme
v míru.
Pamětní deska na staré radnici
měla již své místo, ale vzhledem
k tomu, že obsahovala chybné informace, byla paní magistrou Věrou Vlčkovou navržena nová podoba. Paní Vlčkovou jistě znáte
z mnoha článků našeho zpravodaje a zejména i díky knihám
„Doufám, dokud dýchám“ a pak
„Květen 1945 v České Skalici – bitva o město“. Paní Vlčková pro
naše město napsala bez nároku
na honorář publikaci, jejímž obsahem jsou krátké životopisy českoskalických občanů, kteří byli
umučeni na základě tzv.
…ð
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… ð antisemitských norimberských zákonů proti židovskému
obyvatelstvu nebo za svoji odbojovou činnost proti nacismu. Výtvarný návrh desky a doprovodné výzdoby vypracoval Lukáš Nývlt, ACANTO arte, s. r. o. a desku
odlila firma HVH, s. r. o., umělecká slévárna Horní Kalná. K financování jsme využili dotační žádosti „Památky v příhraničí“. Ráda
bych vyslovila velké poděkování
paní magistře Věře Vlčkové za její
ochotu, velmi milou a vstřícnou
spolupráci.
Kromě běžného chodu městského úřadu byla čile zahájena
stavební sezóna, ve které nás čeká dokončení realizace 2. etapy
školní zahrady (herní prvky, zá-
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kladová deska pro venkovní
učebnu), dokončení 1. etapy výstavby chodníků v místní části
Zlíč, dokončení rekonstrukce veřejných WC u kostela v Malé Skalici, zahájení úprav veřejného prostranství v okolí pomníku legionářů a před bytovým domem
Olga. Na základě ankety vyhrála
varianta č. 4 se stromy.
Předali jsme stavební firmě
Matex HK zakázku na lávku přes
přivaděč, která propojí cyklostezku vedoucí od autokempu podél
přivaděče do Zlíče s cyklostezkou
od vojenského hřbitova. A v neposlední řadě došlo k předání
staveniště hřiště u sportovní haly.
O průběhu prací vás budeme
informovat.

Chci skončit optimisticky a příjemně vás naladit. Jako mamka
dvou malých dětí si na oslavu
svátku Dne matek nepotrpím (letos vychází na 9. května), ale vnímám ho za důležitý z pozice dcery. Každá maminka si zaslouží
naše poděkování za obětavost,
láskyplnost, a to obzvlášť v této
nelehké době. Udělejte si na své
rodiče čas, povídejte si s nimi,
podporujte je a pokud už s vámi
nejsou, tak na ně nezapomínejte. n
Gabriela Jiránková,
místostarostka

Společenská rubrika
Oslavenci 80 a více let narození od 1. 5. do 31. 5.
Irena Adamová

Ludmila Kovářová

Eva Bradnová

Gustav Křovák

Josef Bubeníček

Božena Kvirencová

Hana Cejnarová

Jana Línková

Hana Ducháčková

Alžběta Maříková

Vladimír Fischer

Marie Molíková

Eva Hanušová

Vlasta Součková

Jarmila Hanušová

Milena Štemberková

Bohumila Hučková

Libuše Šusteková

Berta Jaklová

Marie Tylšová

Vlasta Jirousková

Marie Vydláková

František Junek

Antonín Zouhar

Úmrtí od 1. 3. do 31. 3. 2021
Jiřina Čižinská
Luboš Hamza
Marie Kohoutová
Přemysl Kuna
František Polák
Čest jejich památce! n

Město Česká Skalice přeje jubilantům do dalších let hodně zdraví, pohody a spokojenosti. n
Chcete zveřejnit gratulaci svým blízkým ve zpravodaji? Kontaktujte nás na telefonu 725 022 682 nebo na
mailu zpravodaj@ceskaskalice.cz. Pokud si nepřejete být zveřejnění v této rubrice, dejte nám včas vědět. n
Jan Holý, redaktor zpravodaje | Ilustrační foto Pixabay.com

Poděkování
Děkujeme Evě a Miloši Kadaníkovým z 1. koncesovaného pohřebního ústavu – Hanuš z České Skalice za
profesionální přístup a důstojné rozloučení s naší maminkou Marií Vlčkovou.
Vděčná rodina Vlčkova
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Zprávy z radnice
Informace ze 7. schůze Rady města
Česká Skalice ze dne 10. března 2021

RŮZNÉ:
Rada města
§ schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě na
zajištění svozu komunálního odpadu mezi společností Marius Pedersen, a. s. a městem Česká Skalice.
§ schvaluje smlouvu o dílo na provedení periodické kontroly plynového zařízení a revize v budovách ve vlastnictví města Česká Skalice uzavřenou
mezi městem Česká Skalice a Miroslavem Macháněm.
§ vydává Jednací řád Rady města Česká Skalice,
platný od 11. 3. 2021, viz příloha č. 3.
§ schvaluje uzavření kupní smlouvy na použitý
kropící vůz IVECO mezi městem Česká Skalice
a CZECH M. A .T., s. r. o.

§ Na 7. zasedání Rady města Česká Skalice byla
schválena doporučující usnesení pro 15. zasedání
Zastupitelstva města Česká Skalice. Výsledek projednání těchto doporučujících usnesení je v souhrnu
informací z 15. zasedání.
ROZVOJ, INVESTICE:
Rada města
§ schvaluje uzavření smlouvy o dílo pro akci „Herní prvky na školní zahradu Česká Skalice“ mezi městem Česká Skalice a firmou Hřiště hrou, s. r. o.
§ schvaluje uzavření smlouvy o dílo s názvem
„Stavební úpravy hřiště u sportovní haly“ mezi městem Česká Skalice a společností VYSSPA Sports
Technology, s. r. o.
§ schvaluje zadávací dokumentaci včetně příloh
k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem
„Nákup multifunkčního vozidla pro technické služby“.

Informace z 15. zasedání Zastupitelstva
města Česká Skalice ze dne 22. března 2021
ROZVOJ, INVESTICE:
Zastupitelstvo města
§ bere na vědomí vyhodnocení Akčního plánu za
rok 2020.
§ schvaluje Akční plán pro rok 2021.

FINANCE:
Rada města
§ souhlasí s prominutím nedodržení výše vlastního podílu na celkových nákladech projektu u příjemce dotace města SH ČMS – Sboru dobrovolných
hasičů Malá Skalice, týkající se akce „Mikulášská
merenda“.

FINANCE:
Zastupitelstvo města
§ schvaluje Závěrečný účet a Účetní závěrku města Česká Skalice za rok 2020, viz příloha č. 2.
§ bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 2/2021,
viz příloha č. 3.
§ schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2021 viz
příloha č. 4.
§ schvaluje jmenování auditora, společnosti
C. K. audit, s. r. o. pro přezkum hospodaření města
Česká Skalice za rok 2021.
§ schvaluje uzavření zástavní smlouvy k nemovitosti mezi městem Česká Skalice a Hypoteční bankou, a. s. a kupujícím [osobní údaj odstraněn].“

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE,
PRÁVNICKÉ OSOBY:
Rada města
§ schvaluje žádost o vyřazení majetku příspěvkové organizace Mateřská škola J. A. Komenského, viz
příloha č. 2.
§ bere na vědomí předložené protokoly o výsledku veřejnosprávních kontrol v roce 2020 v Mateřské
škole J. A. Komenského, Základní škole, Školní jídelně a Středisku volného času Bájo Česká Skalice.

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY:
Zastupitelstvo města
§ schvaluje přijetí daru pozemku p. č. 1361/14
v katastrálním území Česká Skalice od vlastníka
[osobní údaj odstraněn]. Náklady spojené s převodem pozemku a s vkladem darovací smlouvy do
katastru nemovitostí hradí město.
§ schvaluje uzavření darovací smlouvy na pozemek p.č. 1361/14 v katastrálním území Česká Skalice
mezi městem Česká Skalice a dárcem [osobní údaj
odstraněn].
§ schvaluje záměr koupě pozemku p. č. 1375/1
v katastrálním území Česká Skalice od vlastníka
[osobní údaj odstraněn] za cenu 620 Kč/m2 + náklady spojené s koupí pozemku. Prodávající není
plátce DPH. DPH nebude uplatněna.
§ schvaluje koupi pozemku p. č. 1721/3, orná půda
o výměře 435 m2 v katastrálním území Česká Skalice, za cenu 600 Kč/m2, od vlastníka
…ð

KULTURA:
Rada města
§ schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi
městem Česká Skalice a Sládečkovým vlastivědným
muzeem v Kladně, smlouvy o spolupráci mezi městem Česká Skalice a Komitétem pro udržování památek z války roku 1866, z. s.
§ schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí provozní podpory a hostingu aplikace ProMuzeumWEB
mezi městem Česká Skalice a Bach systems, s. r. o.
§ bere na vědomí zprávu o činnosti spolku Luxfer
Open Space, z. s. v objektu bývalé Steidlerovy kovárny za rok 2020 v souladu s článkem V. odst. 4 Darovací smlouvy č. 274/2019 ze dne 24. 6. 2019.
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… ð [osobní údaj odstraněn]. Prodávající není plátce DPH, proto daň nebude uplatněna.
§ schvaluje uzavření kupní smlouvy na koupi
pozemku p. č. 1721/3 v katastrálním území Česká
Skalice mezi městem Česká Skalice a kupujícím
[osobní údaj odstraněn].
§ schvaluje záměr koupě pozemků p. č. 1797/4
o výměře 37 m2, p. č. 1797/5 o výměře 955 m2 a část
pozemku p .č. 1798/2 o výměře cca 161 m2, vše o celkové výměře cca 1153 m2, vše ostatní plocha, vše
v katastrálním území Česká Skalice od spoluvlastníků: [osobní údaj odstraněn] za cenu 300 Kč/m2 + náklady spojené s koupí pozemků. Prodávající není
plátce DPH. DPH nebude uplatněna.
§ schvaluje záměr koupě pozemku p. p. č. 438 o výměře 975 m2, pozemku p. p. č. 259/9 o výměře 425 m2
spoluvlastnický podíl 58/80, pozemku p. p. č. 444/22
o výměře 18 m2 spoluvlastnický podíl 1/2 a pozemků p. p. č. 258/2 o výměře 51 m2 a p. p. č. 259/11
o výměře 197 m2 spoluvlastnický podíl 62/80, vše
ostatní plocha, v katastrálním území Zlíč od spoluvlastníků: [osobní údaje odstraněny] za cenu 100 Kč
za pozemek + náklady spojené s koupí pozemků.
Prodávající nejsou plátci DPH, proto daň nebude
uplatněna.
§ zamítá žádost o odprodej části pozemku p. č. 148
v obci Česká Skalice a v katastrálním území Spyta
pro žadatele [osobní údaj odstraněn] .
§ schvaluje záměr odprodeje části pozemku p. p. č.
429/1 ostatní plocha o výměře cca 7 m2 v k. ú. Malá
Skalice pro žadatele [osobní údaj odstraněn], za cenu
600 Kč/m2 bez DPH + poplatky spojené s prodejem.
§ schvaluje odprodej pozemku p. č. 1475/3 orná
půda o výměře 4 262 m2 v katastrálním území Česká
Skalice obálkovou metodou za minimální cenu
726 Kč/m2 včetně DPH 21 %, s podmínkou, že kupující zahájí výstavbu v souladu s územním plánem
a stavebním povolením nejpozději do 3 let od podpisu kupní smlouvy. Při porušení této povinnosti
bude mít město právo od této smlouvy odstoupit.
Dále se v kupní smlouvě kupující zaváže dokončit
předmětnou stavbu nejpozději do 6 let od podpisu
kupní smlouvy. Při porušení této povinnosti bude
kupující povinen zaplatit městu smluvní pokutu ve
výši 100 000 Kč za každý započatý rok prodlení.
Tímto usnesením se nahrazuje usnesení
č. ZM/5/126/06/2019 ze dne 17. 6. 2019.
§ schvaluje odprodej pozemku p. č. 252/12 zahrada o výměře 283 m2, který je oddělený z pozemku
p. č. 252/1 v katastrálním území Česká Skalice za
podmínek, že prodejní cena činí 4 000 Kč/ m2 včetně
DPH. Náklady spojené s převodem pozemku a s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí
žadatel. Odprodej podléhá platbě DPH.
§ schvaluje uzavření kupní smlouvy na odprodej
pozemku p.č. 252/12 zahrada o výměře 283 m2,
který je oddělený z pozemku p. č. 252/1 v k. ú. Česká
Skalice mezi městem Česká Skalice a JTM stavební

společností, s. r. o. za podmínek, že prodejní cena
činí 4 000 Kč/m2 včetně DPH. Kupující po kolaudaci
bytového domu daruje městu zbývající část pozemku p. č. 252/6 v obci a v katastrálním území Česká
Skalice nezastavěnou bytovým domem včetně vybudované infrastruktury a 1 000 000 Kč. Parkoviště
a zpevněné plochy na pozemku p.č. 252/1 v obci
a v katastrálním území Česká Skalice vybuduje žadatel na vlastní náklady. V rámci povolovacího procesu bude projekčně zajištěno i řešení parkoviště
pro bytový dům čp. 351 na náklady žadatele. Odprodej podléhá platbě daně z přidané hodnoty.
§ schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě na odprodej pozemků st. p. č. 145/1, st. p. č. 146,
včetně domu čp. 78 a p. p. č. 56/1 v katastrálním
území Malá Skalice mezi městem Česká Skalice
a kupujícím [osobní údaj odstraněn].
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE,
PRÁVNICKÉ OSOBY:
Zastupitelstvo města
§ bere na vědomí zápis z předběžných tržních
konzultací uskutečněných ve dnech 27. 6. 2019
a 24. 7. 2019 a dále závěrečnou zprávu advokátní
kanceláře LAWYA ze dne 3. 3. 2021 o předběžných
tržních konzultacích v rámci veřejné zakázky s názvem „Provozovatel Autocampingu Rozkoš“.
§ schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou
zakázku na koncesi na služby ve smyslu § 174 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku
s názvem „Provozovatel Autocampingu Rozkoš“
a uveřejnění zadávacího řízení.
KULTURA:
Zastupitelstvo města
§ schvaluje uzavření dohody o spolupráci na mikroprojektu realizovaného z Fondu mikroprojektů
v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg
V-A Česká republika – Polsko s názvem „Poznáváme
historii našeho regionu, Česká Skalice – Bardo“ mezi
městem Česká Skalice a Gminou Bardo, Polsko.
RŮZNÉ:
Zastupitelstvo města
§ schvaluje nový průběh definiční čáry ulice Švermova, viz příloha č. 5.
§ vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021,
o místním poplatku z pobytu, viz příloha č. 6.
§ vydává Jednací řád Zastupitelstva města Česká
Skalice platný od 23. 3. 2021, viz příloha č. 7.

Informace z 8. schůze Rady města
Česká Skalice ze dne 24. března 2021
ROZVOJ, INVESTICE:
Rada města
§ schvaluje uzavření Smlouvy o dílo pro akci
„Zpevněná plocha pro informační panely před bytovým domem Olga“ mezi městem Česká Skalice
a firmou Špelda, s. r. o.
…ð
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…ð
§ schvaluje uzavření smlouvy o dílo s názvem
„Lávka přes přivaděč“ mezi městem Česká Skalice
a společností Matex HK, s. r. o.
§ schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo s názvem „Rekonstrukce podkrovního bytu
čp. 615 v České Skalici“ mezi městem Česká Skalice
a společností Ingplan, s. r. o.
§ schvaluje uzavření dodatku č. 1 s názvem „PD:
Dopravní a technická infrastruktura nového úseku
ulice Křenkova“ mezi městem Česká Skalice a firmou Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb.
§ schvaluje uzavření dodatku s názvem „Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce II/304 Česká Skalice, ulice
Zelená – křižovatka s I/33“ mezi městem Česká Skalice a společností VDI Projekt, s. r. o.
§ schvaluje uzavření dohody o poskytnutí dotace
z Programu rozvoje venkova ČR na projekt „Informační panely pro město Česká Skalice“ mezi městem Česká Skalice a Státním zemědělským intervenčním fondem.
§ bere na vědomí informaci o podané žádosti do
dotačního programu Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na projekt „Sanace vlhkostních poruch v šatnách suterénu, ZŠ Lidická“ a o podané
žádosti do výzvy č. 144 v rámci Operačního programu životního prostředí na projekt s názvem „Revitalizace Husova náměstí, Česká Skalice – 2. etapa“.

Miroslavě Prasličkové a Zuzaně Horké, kteří svoji
živnost vykonávají v nebytových prostorách v majetku města Česká Skalice a nemohli na základě
rozhodnutí Vlády ČR v nouzovém stavu provozovat svoji živnost.
§ schvaluje poskytnutí dotace ve výši 25 000 Kč
a uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem
Česká Skalice a Místní akční skupinou Mezi Úpou
a Metují, z. s. Dotace bude použita na podporu její
činnosti.
§ schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč
a uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem
Česká Skalice a Farní charitou Dvůr Králové nad
Labem. Dotace bude použita na odborné sociální
poradenství, občanskou poradnu Jaroměř.
§ schvaluje poskytnutí dotace ve výši 45 000 Kč
a uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem
Česká Skalice a spolkem Junák – český skaut, z. s.
Dotace bude použita na obnovu nátěru střechy.
§ schvaluje poskytnutí dotace ve výši 6 000 Kč
a uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem
Česká Skalice a Euroregionem Pomezí Čech, Moravy a Kladska, Euroregionem Glacensis. Dotace bude
použita na cyklobusy do Orlických hor 2021.
§ schvaluje poskytnutí dotace ve výši 19 986 Kč
a uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem
Česká Skalice a společností NONA 92, o. p. s. Dotace
bude použita na dopravu mentálně postižených
osob do speciálních a sociálních zařízení v Novém
Městě nad Metují.
§ schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč
a uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem
Česká Skalice a městysem Žernov. Dotace bude použita na akci Žernovský bajk 2021.
§ schvaluje poskytnutí dotace ve výši 40 000 Kč
a uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem
Česká Skalice a společností DLNK, s. r. o. Dotace
bude použita na akci Balóny nad Rozkoší.
§ schvaluje poskytnutí dotace ve výši 49 000 Kč
a uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem
Česká Skalice a Luxfer Open Space, z. s. Dotace bude použita na projekt sociálního zařízení v 1. patře.
§ doporučuje zastupitelstvu města přijmout usnesení ve znění: „Zastupitelstvo města projednalo
a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční individuální dotace v roce
2021 mezi městem Česká Skalice, IČ: 00272591, se
sídlem třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice
a společností NONA 92, o. p. s., IČ: 46524339, se
sídlem Rašínova 313, 547 01 Nové Město nad Metují
na částku 15 000 Kč.“

FINANCE:
Rada města
§ schvaluje převedení dosaženého hospodářského výsledku za rok 2020 příspěvkové organizace
Základní škola, Česká Skalice ve výši 2 626 Kč do
rezervního fondu, Mateřské školy J. A. Komenského
ve výši 70 073,66 Kč do rezervního fondu a 17 000 Kč
do fondu odměn, Střediska volného času Bájo ve
výši 163 486,95 Kč do rezervního fondu, Školní jídelny Česká Skalice v celkové výši 169 164,22 Kč do rezervního fondu a převedení částky 145 000 Kč z rezervního fondu do Fondu reprodukce majetku, investičního fondu příspěvkové organizace Školní
jídelna Česká Skalice.
§ schvaluje účetní závěrku za rok 2020 příspěvkové organizace města Základní škola Česká Skalice,
viz příloha č. 2, Mateřská škola J. A. Komenského,
viz příloha č. 3, Středisko volného času Bájo, viz příloha č. 4, Školní jídelna Česká Skalice, viz příloha č. 5.
§ schvaluje odpis nedobytných pohledávek města
v celkové výši 17 610 Kč.
§ schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě na přezkoumání hospodaření města mezi městem Česká Skalice a společností C. K. audit, s. r. o., Rychnov nad
Kněžnou.
§ schvaluje odpuštění nájmu ve výši 2 110 Kč za
období I. čtvrtletí 2021 nájemci Janě Kudrnáčové,
nájmu ve výši 14 802 společným nájemcům Haně
Mervartové, Ladislavě Trnavské, Marii Exnarové,

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY:
Rada města
§ souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku p. č. 1562/3, se zřízením sjezdu a s uložením vodovodní a kanalizační přípojky v pozemcích 1569/9
a v pozemku p. č. 87 v k. ú. Spyta pro žadatele … ð
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… ð [osobní údaj odstraněn] a schvaluje uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břeméně, služebnosti inženýrské sítě.
§ souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku p. č. 1562/5, se zřízením sjezdu a s uložením
vodovodní a kanalizační přípojky v pozemcích
1569/9 a v pozemku p. č. 87 v katastrálním území
Spyta pro žadatele [osobní údaj odstraněn] a schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě.
§ souhlasí s umístěním stupínku a posezení před
okénkem s prodejem zmrzliny v ulici Boženy Němcové, na části pozemku p. č. 218 pro žadatele Jiřího
Rosu a schvaluje uzavření nájemní smlouvy.

Informace z 9. schůze Rady města
Česká Skalice ze dne 7. dubna 2021
ROZVOJ, INVESTICE:
Rada města
§ schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o dílo
s názvem „Lávka přes přivaděč“ mezi městem
Česká Skalice a firmou Matex HK, s. r. o.
FINANCE:
Rada města
§ schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč
a uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem
Česká Skalice a TJ Slavia-jachting Česká Skalice, z. s.
Dotace bude použita na jachetní závody na přehradě Rozkoš v roce 2021.
§ schvaluje poskytnutí dotace ve výši 11 260 Kč
a uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem
Česká Skalice a TJ Sokol Česká Skalice. Dotace bude
použita na účast družstva žen v 2. lize stolního tenisu.
§ schvaluje poskytnutí dotace ve výši 4 500 Kč
a uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem
Česká Skalice a SH ČMS – SDH Malá Skalice. Dotace
bude použita na nátěr vrat a okenic ve zbrojnici
a opravu laviček.
§ schvaluje poskytnutí dotace ve výši 45 000 Kč
a uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem
Česká Skalice a Michalem Ulrichem. Dotace bude
použita na zajištění toalet na Tropické charitativní
pouti 2021.
§ schvaluje poskytnutí dotace ve výši 45 000 Kč
a uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem
Česká Skalice a Náboženskou obcí Církve československé husitské. Dotace bude použita na celkovou
rekonstrukci schodiště ke kolumbáriu.
§ schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15 000 Kč
a uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem
Česká Skalice a Českým zahrádkářským svazem, z. o.
Dotace bude použita na opravu fasády na budově
klubovny zahrádkářů v ul. Pivovarská – 560 m2.
§ schvaluje poskytnutí dotace ve výši 6 050 Kč
a uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem
Česká Skalice a žadatelem [osobní údaj odstraněn].
Dotace bude použita na přepravu podia na koncert
NoFi v českoskalické sokolovně.
§ schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč
a uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem
Česká Skalice a Viktorka, herecký dům, s. r. o. Dotace bude použita na akce Setkání s legendami na
Viktorce v roce 2021.
§ schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5 800 Kč
a uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem
Česká Skalice a Dubno, z. s. Dotace bude použita na
arboristický zásah na dubu u pomníku spícího lva.

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE,
PRÁVNICKÉ OSOBY:
Rada města
§ schvaluje uzavření smlouvy o společném zadání
koncese s názvem „Provozovatel Autocampingu
Rozkoš“ mezi městem Česká Skalice a společností
Autocamping Rozkoš, s. r. o.
KULTURA:
Rada města
§ schvaluje uzavření memoranda o spolupráci
mezi městem Česká Skalice a Komitétem pro udržování památek z války roku 1866, z. s.
§ schvaluje uzavření smlouvy o nájmu mezi městem Česká Skalice a Central Event Europe, s. r. o.
§ souhlasí s poskytnutím fotografické reprodukce
sbírkových předmětů bezúplatně pro účely výstavy
o Boženě Němcové Ústavu pro českou literaturu
Akademie věd ČR.
§ pověřuje vedoucí odboru kultury k udělování
souhlasu o bezplatném užití sbírkových fotografických reprodukcí odborným a neziskovým institucím, a to výhradně pro účely výchovně-vzdělávací,
výstavní a odborně publikační. V ostatních případech
bude udělovat souhlas Rada města Česká Skalice.
RŮZNÉ:
Rada města
§ schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu
určitou do 30. 4. 2023 na pronájem bytu č. 7 Riegrova
320, bytu č. 3 Lidická 473, na dobu určitou do 30. 4.
2022 na pronájem bytu č. 1 Nyklíčkova 97 za nájemné stanovené vnitřní směrnicí č. 6/2020.
§ schvaluje výpověď smlouvy o dílo mezi městem
Česká Skalice a Jiřím Nešněrou, Červený Kostelec.
§ schvaluje v souladu s § 3 zákona č. 132/2006 Sb.,
o kronikách obcí zápis do kroniky města Česká Skalice za rok 2020 provedený kronikářkou Ladou
Vackovou.

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY:
Rada města
§ souhlasí s umístěním lešení v ul. Nádražní na
části pozemku p. č. 1113/30, ul. Lidická na části pozemku p. č. 503, ul. Podhradní na části pozemku … ð
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… ð p. č. 888/5, ul. B. Němcové na části pozemku
p. č. 218 a schvaluje uzavření nájemních smluv.
§ souhlasí s dodatečným umístěním bazénu na
části pozemku p. p. č. 654/17 v katastrálním území
Zájezd pro žadatele [osobní údaj odstraněn].

RŮZNÉ:
Rada města
§ schvaluje smlouvu o výpůjčce veřejného místa
zpětného odběru odpadních automobilových baterií nebo akumulátorů a odpadních pneumatik mezi
městem Česká Skalice a GREEN Logistics CZ, s. r. o.
§ schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní
smlouvy ze dne 29. 2. 2012 mezi městem Česká Skalice
a nájemcem [osobní údaj odstraněn].
§ schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu
určitou do 30. 4. 2022 mezi městem Česká Skalice
a nájemci [osobní údaje odstraněny], bytem Nyklíčkova 97 a bytem Tyršova 301.
§ schvaluje dohodu o ukončení nájmu bytu č. 6
na adrese třída T. G. Masaryka 833 mezi městem
Česká Skalice a nájemci [osobní údaje odstraněny].
§ zamítá žádost o odpuštění nájemného za užívání pozemku p. p. č. 694 v katastrálním území Ratibořice pro žadatele Zmítko, s. r. o.
§ schvaluje uzavření smlouvy s názvem „Nákup
multifunkčního vozidla pro technické služby“ mezi
městem Česká Skalice a firmou HANES, s. r. o.

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE,
PRÁVNICKÉ OSOBY:
Rada města
§ schvaluje uzavření příkazní smlouvy na administraci koncesního řízení s názvem Provozovatel
Autocampingu Rozkoš mezi městem Česká Skalice
a společností PMA tender, s. r. o.
§ schvaluje poskytnutí souhlasu zřizovatele se
zapojením Mateřské školy J. A. Komenského a Základní školy Česká Skalice do projektu kraje financovaného z operačního programu potravinové
a materiální pomoci na pozici partnera s finančním
příspěvkem (Potravinová pomoc dětem v Královéhradeckém kraji V, obědy do škol).
KULTURA:
Rada města
§ schvaluje uzavření dohody o poskytnutí dotace
z Programu rozvoje venkova ČR na projekt „Posuvné
regály do Knihovny Barunky Panklové“ mezi městem Česká Skalice a Státním zemědělským intervenčním fondem.

Informace z 10. schůze Rady města
Česká Skalice ze dne 12. 4. 2021
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE:
Rada města

DOPRAVA:
Rada města
§ souhlasí s vyhrazeným parkováním v ulici Palackého na části pozemku p. č. 549 pro žadatele Miroslava Peterku a schvaluje uzavření nájemní smlouvy.
§ schvaluje žádost občanů o posunutí svislé dopravní značky (Zákaz zastavení) z důvodu zajištění
průjezdnosti místní komunikace ul. Riegrova.
§ zamítá žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro čp. 198 v ul. Boženy Němcové.
§ schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava místních komunikací tryskovou metodou 2021"
mezi městem Česká Skalice a společností G&G –
STAV, s. r. o.

§ souhlasí s přijímáním darů antigenních testů od
rodičů žáků Základní školy a Mateřské školy J. A. Komenského, Česká Skalice ve smyslu § 27 odst. 7,
písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.
VYSVĚTLIVKA:
Upozorňujeme, že ve zpravodaji nejsou usnesení
publikována doslovně a včetně příloh, které se k usnesením mohou vázat. Úplná znění usnesení naleznete na www.CeskaSkalice.cz. n
Gabriela Jiránková, místostarostka

Stručné zprávy z městského úřadu
Úřední hodiny Městského úřadu
Česká Skalice

Město Česká Skalice
hledá nového kronikáře

Od 26. dubna 2021 je úřad otevřen v plném
rozsahu.

Dosavadní kronikářka z osobních důvodů plánuje
ukončit činnost. Proto hledáme nového kronikáře,
který by psal kroniku města Česká Skalice. Práce je
odměňována na základě sepsané dohody o provedení práce. Zájemci se můžou hlásit místostarostce
Gabriele Jiránkové na tel. číslo 491 490 011 nebo na
mail mistostarosta@ceskaskalice.cz. Zároveň uvítáme tipy na případné zájemce o vedení kroniky. n

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8–12 a 13–17 hodin
8–12 hodin
8–12 a 13–17 hodin
8–12 hodin
8–12 hodin

Jan Holý, redaktor zpravodaje

Miroslav Novák, tajemník MěÚ
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2021
Vážení rodiče, zveme vás na Vítání občánků našeho města, které se uskuteční v Jiřinkovém sále Muzea Boženy Němcové v České Skalici dne 27. června 2021. Budete-li mít zájem o účast, prosím dostavte se
v úředních hodinách na pracoviště matriky MěÚ Česká Skalice buď osobně, nebo zavolejte na telefonní
číslo 491 490 032, paní Markéta Gereczová. Domluvíme se spolu na skupině a přesném čase konání této
společenské události, a to nejpozději do 18. 6. 2021.

Zrušené akce 2021
Ve stejnojmenném článku v aktualitách na webu města www.Ceskaskalice.cz průběžně zveřejnujeme informace o rušených kulturních, sportovních a společenských akcích, případně zprávy o náhradních termínech
a dalších možnostech.
§ Dětský den s jachtklubem se uskuteční snad
Nekonají se tyto dříve avizované akce:
v pozdějším termínu
§ Českoskalický faunatrh v chovatelském areálu
§ Den dětí s Bájem se uskuteční zřejmě v červnu
v Jiráskově ulici
§ Barunčina škola aneb Když chodila Božena
§ Výstava Jelgava a Rundále, místa dětství KateřiNěmcová do školy
ny Vilemíny Zaháňské bude přístupná po otev§ Za Babičkou Boženy Němcové do Ratibořic
ření zámku Ratibořice
§ Slavnost vína má nový termín 18. 6. 2022 n
§ Noční prohlídky zámku Ratibořice Soirée u vévodkyně za svitu svící
Jan Holý, redaktor zpravodaje
§ Den s dechovkou na louce pod muzeem

Cena vodného a stočného pro rok 2021
V souladu s povinností dodržet výši stanovených cen na vodném a stočném podle podmínek rozhodnutí
o poskytnutí dotace na obnovu vodárenské infrastruktury Rada města Česká Skalice na 24. jednání konaném dne 3. 12. 2020 projednala a schválila cenu vodného a stočného za 1000 l pitné a odpadní vody pro rok
2021 s účinností od 1. 1. 2021 v následující výši:
Vodné: 48 Kč vč. DPH (43,64 Kč bez DPH)
Stočné: 42 Kč vč. DPH (38,18 Kč bez DPH)
Celkem 90 Kč vč. 10 % DPH (81,82 Kč bez DPH) za 1000 litrů pitné a odpadní vody.
Oproti 1. 1. 2020 došlo k nárůstu ceny o 7,19 %.
Cena za vodné a stočné vychází z upravené finanční analýzy projektů pro rok 2021, která je závazná a řeší
samofinancování vodárenské infrastruktury do roku 2024 a byla podmínkou pro obdržení dotace. Úprava
spočívá především v zohlednění aktuální roční inflace. Do ceny je zahrnut pacht za pronajatý majetek, který
zajišťuje majiteli vodárenské infrastruktury, městu Česká Skalice ze zákona povinnou akumulaci finančních
prostředků, které včetně případného zisku budou beze zbytku použity výhradně na plnou udržitelnost
a obnovu vodárenské infrastruktury ve městě. V roce 2021 se předpokládá, že pachtovné bude činit 10 150 000 Kč.
Při kalkulaci ceny musel být zohledněn pokles spotřeby nejen u obyvatel, ale především u velkých odběratelů. n
Antonín Bednář, jednatel Českoskalických vodáren

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
PRAVIDELNÝ SVOZ ODPADU (popelnice a kontejnery)
Svozovým dnem pro všechny typy svozu je úterý.
Celoroční svoz – zelená nálepka – 4. 5., 11. 5., 18. 5., 25. 5.
Kombinovaný svoz – červená nálepka – 4. 5., 18. 5.
Poloviční svoz – žlutá nálepka – 4. 5., 18. 5.
Měsíční svoz – modrá nálepka – 11. 5.
POZOR, popelnice musí být přistaveny ve svozový den do 6 hodin.
REKLAMACE NEPROVEDENÉHO SVOZU na tel. 493 646 774, 493 646 769
Město Česká Skalice: referent odpadového hospodářství Pavel Čtvrtečka, tel. 491 490 045. n
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Otevírací doba sběrného dvora

Otevírací doba se od dubna ve středu prodlužuje od 13 až do 18 hodin. V sobotu se provozní hodiny celoročně nemění. Otevřeno je od 8 do 12 hodin. Respektujte pokyny obsluhy dvora. n

Svoz biomasy
Forma svozu: Občan umístí vak s biomasou před svoji nemovitost na chodník, a to nejdéle do 7 hodin v příslušný den svozu. Následně bude vak vysypán a vrácen občanovi. Svezená biomasa z vaků bude předána
k dalšímu zpracování.
Lokalita sběru: Česká Skalice, Malá Skalice, Zájezd, Spyta a Zlíč.
Období svozu: od 12. 4. do 15. 11. 2021, tj. 32 svozů pro 1 místo.
Den svozu: každé pondělí, pokud není státní svátek, jako je 5. 7. 2021, potom je náhradním termínem
pro svoz středa 7. 7. 2021.
Četnost svozu: 1 x týdně v daném místě.
Podmínky svozu: Biomasou se pro tento sběr rozumí posečená tráva, seno, ořezané větve (dřevní štěpka),
listí ze stromů a keřů, padané ovoce, nevyužitá zelenina a odpady z květinových záhonů ze zahrad občanů.
Do vaku na biomasu patří pouze vyjmenované komodity! Pokud bude vak obsahovat jiný odpad nebo nebude biomasa uložena ve vaku, nebude odpad odvezen! Váha vaku nesmí přesáhnout 40 kg.
Doporučeno: 1 RD = 1 vak, bytový dům 1 vak na cca 500 m2 udržované travnaté plochy.
Zpoplatnění: 680 Kč = cena za službu svozu 1 vaku biomasy pro rok 2021 (paušální částka bez ohledu
na míru využívání), nutno zaplatit před zahájením poskytování služby na pokladně MěÚ Česká Skalice
a 260 Kč = nákup vaku na pokladně MěÚ Česká Skalice.
Kontaktní osoba: Pavel Čtvrtečka, referent finančního odboru (tel. 491 490 045).

Svoz nebezpečného a objemného odpadu 15. 5. 2021
Nebezpečný odpad: prošlé lékovky, olej a tuky, barvy, lepidla, rozpouštědla, kyseliny, odmašťovací
přípravky, pesticidy atd.
Objemný odpad: nábytek, sedačky, koberce atd.
Nebude sbíráno: lednice, pračky, televize, PC apod.
Tento odpad je možné odevzdat ve Sběrném dvoře Česká Skalice v Zelené ulici v rámci zpětného odběru
použitých výrobků.
SVOZOVÝ DEN NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU: SOBOTA 15. května 2021
ulice
Zlíč
Jiráskova
Švermova
Podhradní
Palackého
28. října
Sportovní
Spyta
Křenkova
Bezručova
E. Beneše
Nyklíčkova
Pod Lesem
Hurdálkovo náměstí
Pospíšilova
Zájezd
Sběrný dvůr

čas
8.00
8.15
8.30
8.45
9.15
9.30
9.45
10.00
10.15
10.30
11.00
11.15
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

8.15
8.30
8.45
9.15
9.30
9.45
10.00
10.15
10.30
11.00
11.15
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00

upřesnění místa
u bytovky SBD čp. 13
stanoviště tříděného sběru za kadeřnictvím „Erika“
stanoviště tříděného sběru vedle garáží u čp. 823
parkoviště u čp. 66
u hasičské zbrojnice
stanoviště tříděného sběru u prodejny Konzum
u sportovní haly
stanoviště tříděného sběru u hasičské zbrojnice čp. 18
stanoviště tříděného sběru v zatáčce u odbočky k čp. 858
stanoviště tříděného sběru vedle garáží proti čp. 491
parkoviště u mostu přes řeku Úpu
stanoviště tříděného sběru na rozcestí před čp. 96
stanoviště tříděného sběru u čp. 727
u posvícenského parketu
stanoviště tříděného sběru u čp. 278
na návsi
Zelená ulice
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ZDRAVOTNICTVÍ

Stomatologická pohotovost

V tomto přehledu jsou zobrazena místa, ve kterých je zajištěna zubní pohotovostní služba v ordinacích
soukromých zubních lékařů. Rozpisy služeb se mohou z různých důvodů (např. onemocnění lékaře apod.)
měnit. Doporučujeme proto ověřit si platnou situaci na níže uvedených telefonních číslech. Na webu Královéhradeckého kraje najdete další rozpis www.1url.cz/FzDNV. Upozorňujeme vás, že stomatologická pohotovost ve Fakultní nemocnici Hradec Králové vás ošetří jen ve velmi vážných případech (např. při úrazech zubů). n
Datum
1. a 2. 5.
8. a 9. 5.
15. a 16. 5.
22. a 23. 5.
29. a 30. 5.
5. a 6. 6.

Lékař
MUDr. Olga Záplatová
MDDr. Šárka Šejvlová
MUDr. Jolana Nezvalová
MUDr. Petr Kalfus
MUDr. Ludmila Chrásková
MDDr. Veronika Kalousková

Adresa
Husovo nám. 36, Česká Skalice
Husova 931, Jaroměř
Velký Třebešov 118
Česká 50, Jaroměř
Dr. E. Beneše 191, Jaroměř
Husova 931, Jaroměř

Telefon
491 452 447
491 812 944
491 453 272
704 544 075
491 812 160
491 812 935

Informace z Oblastní nemocnice Náchod, a. s.
Vážení spoluobčané,
v nemocnici máme za sebou již více než půl roku
velmi intenzivní práce. Za těch celých velmi dlouhých sedm měsíců jsem nikdy neměl takový pocit
naděje, že se situace výrazně lepší a navíc, že zlepšení bude stabilní, jako v uplynulém měsíci. Vývoj
epidemie od Velikonoc tomu však nahrává. Jsme
významně promoření, očkujeme…
Po Velikonocích jsme v Náchodě odstartovali pozvolný návrat k dřívějším pořádkům. Po uzavření
covidové ortopedie jsme mohli zavřít také jednu covidovou stanici na rehabilitaci. V polovině dubna
následovalo uzavření naší největší covidové stanice,
třicetilůžkové chirurgie. Chystáme se významně snížit počet intenzivních covidových lůžek.
Uzavřené covidové stanice před jejich vrácením
původnímu účelu dezinfikujeme, opravujeme
a malujeme.
Povelikonoční úterý 6. dubna se do historie náchodské nemocnice zapsalo jako den, kdy v nově vystavěných pavilonech začalo fungovat první lůžkové
oddělení ortopedie. K ní se již přidala chirurgie
společně s chirurgickými sály a sterilizací bylo
zprovozněno také šest z celkových 14 lůžek na nové
centrální JIP chirurgických oborů. Pokud to covidová situace dovolí, v květnu by se mělo do pavilonu
„K“ přestěhovat ARO (necovidové), čímž by se
výrazně ulevilo interní JIP, a rozběhnout by se měl
také provoz centrálního dospávání. Na přelomu
května a června by mohlo přijít na řadu stěhování
gynekologicko-porodnického a dětského oddělení
z horního areálu. Rádi bychom tedy byli do letních
prázdnin v novém.
1. dubna nabylo právní moci stavební povolení
na výstavbu parkovacího domu a rekonstrukci parkovišť v dolním areálu náchodské nemocnice. Obzvláště po přestěhování gynekologie, porodnice
a dětského oddělení výrazně naroste tlak na počet

Očkovací centrum v náchodské nemocnici.
Foto archiv ONN Náchod
parkovacích míst. Navíc se rozběhla rekonstrukce
ulice Purkyňova, což situaci také neprospívá. Krajský úřad se proto snaží o výběr dodavatele parkovišť a jejich realizaci co nejdříve.
Těžko bychom si mohli namlouvat, že nejsme
vyčerpaní a unavení z probíhající epidemie, která se
určitým způsobem dotýká každého z nás. Všichni se
těšíme a vyhlížíme návrat k původním pořádkům.
Jarní slunce, stěhování v Náchodě a rekonstrukce
v Broumově nám pomáhají zlepšovat náladu a dodávají energii k další a další práci. Období stěhování, rekonstrukcí a oprav je náročné, ale trochu jinak.
Společně budeme postupně hledat cesty k obnovení všech provozů, včetně veškeré operativy.
Přejeme vám pěkné jarní dny! n
Za všechny zdravotníky Jan Mach, ředitel
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Denní stacionář má dveře otevřené
Denní stacionář v Červeném Kostelci přijímá nové klienty. Služba Oblastní charity Červený Kostelec
otevřená v létě roku 2020 je určená klientům, kteří jsou odkázáni na péči druhých a nemají zajištěnou
potřebnou péči během dne, kdy jsou jejich blízcí v zaměstnání. Připravujeme individuální i skupinové
činnosti dle přání klienta a našich možností, v případě zájmu zajistíme stravu a potřebný odpočinek.
Cílem denního stacionáře je stát se místem setkávání a aktivit pro naše klienty. Obzvlášť v dnešní
době omezení kontaktů je možnost blízkosti
k dalším lidem velice důležitá.
Denní stacionář není lůžkovým zařízením, provozní doba je každý všední den od 7 do 15.30 hodin.
Po této době se klienti vracejí domů, nejsou tedy odloučeni od svých nejbližších. Naši službu na základě
individuálního plánu přizpůsobujeme potřebám
a přáním klientů. V naší nabídce jsou individuální
i skupinové aktivity, které před přijetím vzájemně
projednáváme. Poskytujeme také dopravu do stacionáře i z něj.
Důležitá je pro nás pochopitelně i otázka bezpečnosti našich klientů a personálu. V prostředí stacionáře se nacházejí dvě germicidní lampy, které neustále po dobu pobytu klientů čistí vzduch. V čase, kdy
klienti jsou mimo naše zařízení (převážně v nočních hodinách), využíváme ozonového zářiče, který
nejen že čistí vzduch, ale také ničí bakterie a viry.

Dále bylo zakoupeno zařízení, které do prostoru
denního stacionáře rozprašuje (díky mobilnímu
kompresoru) pod tlakem dezinfekci. Obdobné zařízení, ale podstatně menších rozměrů používáme
pro dezinfekci auta, kterým svážíme klienty do denního stacionáře. Samozřejmostí je větší důraz na
běžný denní úklid, kdy dezinfikujeme předměty
denní potřeby a místa častého pohybu klientů ve
větší frekvenci, než tomu bylo v době před covidem.
Personál v přímé péči je již ze ¾ očkovaný a případným klientům, mají-li možnost, taktéž očkování doporučujeme. Zaměstnanci, kteří nemohli být očkováni, jsou pravidelně testováni antigenními testy.
Tím chráníme nejen sebe, ale hlavně naše klienty.
Bezpečí nás všech je pro nás na prvním místě.
Bližší informace naleznete na našich stránkách:
www.stacionar.ochck.cz. n
Richard Bergmann, vedoucí denních a
terénních sociálních služeb

MĚSTSKÁ POLICIE informuje ((602 450 656)
Strážníci městské policie měli v únoru plné ruce práce. Prověřovali možné vniknutí do maloskalického
kostela, pátrali po covid pozitivní osobě nebo řešili některé spory mezi členy rodiny.

Strážníci stále řeší nešvar řidičů, kterým je stání na chodníku.
Foto archiv MP
Dne 8. 2. 2021 při pochůzkové
činnosti si strážníci všimli nakloněné lampy veřejného osvětlení
na Husově náměstí. Vzhledem
k tomu, že hrozil pád lampy a zranění, přivolala hlídka pracovníky
z technických služeb, kteří lampu
odmontovali.

Dne 9. 2. 2021 přijali strážníci
oznámení o poškozeném plotě
nánosem sněhu. Hlídka na místě
zjistila, že žádná škoda nevznikla.
Téhož dne strážníci řešili stížnost, že jednomu zaměstnanci
z místní firmy někdo vypustil jízdní kolo. I jeho kolegové potvrdili,
že několikrát řešili ten samý problém. Strážníci u této firmy zvýší
kontroly.
Dne 10. 2. 2021 přinesl na služebnu MP nálezce cca 50 ks autoinjektorů (tužek) na inzulín, které
nalezl v tašce v příkopu u silnice.
Strážníci si materiál převzali
a uložili k odborné likvidaci.
Dne 11. 2. 2021 si hlídka všimla
několika převrácených přenosných
dopravních značek. Nikomu nevznikla žádná škoda. Značky
strážníci narovnali a zajistili proti
větru.
Dne 12. 2. 2021 strážníci asistovali PČR, když přijali oznámení
o poplachu v kostele. Hlídka na
místě vše prověřila a zjistila, že
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poplach byl planý a nedošlo k žádnému vloupání ani ke škodě. Pak
vyrozuměla pana faráře.
Téhož dne strážníci asistovali
hasičskému záchrannému sboru
při požáru rekreační chaty. Požár
se bohužel nepodařilo uhasit
hned v zárodku, a tak objekt byl
požárem značně poničen. Naštěstí nikdo nebyl zraněn.
Dne 15. 2. 2021 strážníci našli
u hasičské zbrojnice v Malé Skalici ztracenou „espézetku“, kterou
poslali na Městský úřad v Náchodě.
Dne 17. 2. 2021 přijali strážníci
oznámení o hádce mezi manželi.
Po příjezdu hlídky na místo si žena
stěžovala, že ji její muž zamyká
v domě a nechce ji pouštět ven.
Strážníci věc řešili domluvou.
Dne 18. 2. 2021 strážníci řešili
pohyb nepovolaných osob na
pozemku školy. Po příjezdu na
místo byli lidé už na odchodu,
…ð
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… ð tudíž jim domluvili. Strážníci
v tomto místě zvýší kontroly.
Téhož dne přijali oznámení
s prosbou o pomoc při pádu
osoby z lůžka. Po příjezdu byla již
na místě hlídka PČR, která osobu
zvedla zpět na lůžko. K žádnému
zranění nedošlo.
Dne 19. 2. 2021 při kontrolní
činnosti strážníci našli injekční
stříkačku v blízkosti Penny marketu, kterou bezpečně odklidili
a následně předali k likvidaci.
Dne 20. 2. 2021 našli sraženou
kočku. Uhynulé zvíře si odpoledne vyzvedl majitel.

KVĚTEN 2021
Dne 21. 2. 2021 přijali strážníci
telefonické oznámení o propadlém chodníku v ul. Nerudova. Po
příjezdu na místo zjistili, že v chodníku je nebezpečná díra, která by
mohla ohrozit občany. Hlídka ji
označila dopravní značkou, aby
nedošlo ke zranění a celou věc
předala technickým službám.
Téhož dne přijala hlídka oznámení o špatně zabrzděném zaparkovaném vozidlu poblíž Husova
náměstí, které se samovolně rozjelo, ujelo několik metrů a zastavilo se o jiné vozidlo. Hlídka zjistila za asistence PČR majitele obou

vozidel, kteří se na místě sešli
a konstatovali, že ani na jednom
vozidle nevznikla žádná škoda.
Dne 22. 2. 2021 byla hlídka
požádána o pomoc při pátrání po
osobě covid pozitivní, která odešla z domu. Po 20 minutách se vrátila zpět domů. Následně opět
odešla a už se nevrátila. Šetřením
strážníci zjistili, že odcestovala vlakem neznámo kam. Celou věc si
převzala PČR k dalšímu řešení. n
Pavel Včeliš, velitel MP

Statistika činnosti Městské policie za rok 2020
Celkový počet přestupků

300

z toho přestupků projednaných příkazem na místě
z toho počet oznámených přestupků podle § 10 Zákona o obecní policii příslušnému správnímu orgánu
z toho řešeno domluvou

184
51

Celkový počet přestupků, za které byla uložena pokuta příkazem na místě
z toho přestupků proti majetku

62
184
8

z toho přestupků fyzických osob podle zákona o silničním provozu

149

z toho přestupků spáchaným překročením nejvyšším dovolené rychlosti

27

Celkový počet podezření ze spáchání přestupku oznámených podle § 10 zákona o obecní
policii příslušnému správnímu orgánu

54

z toho přestupků proti veřejnému pořádku

4

z toho přestupků proti občanském soužití

3

z toho přestupků fyzických osob podle zákona o silničním provozu
z toho přestupků spáchaným překročením nejvyšším dovolené rychlosti

45
2

Další údaje
poznatek či podezření k trestným činům (oznámeno Policii České republiky)

8

odchyty zvířat

30

vraky vozidel

9

zjištěno černých skládek

7

hlášení úhynu zvířat

9

Dopravní nehody, asistence

15

nález věci

33

hlášení závad na komunikacích a dopravním značením

29

poskytnutí první pomoci

11

usměrňování dopravy

10

asistence Policii České republiky

31

asistence Hasičskému záchrannému sboru, rybářské stráži, veterinární správě
Pavel Včeliš, velitel MP
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Policie České republiky varuje
před podvodníky v online prostředí
Policisté se v Královehradeckém kraji v poslední době stále častěji setkávají s případy podvodného jednání,
které probíhá zejména v online prostředí, tedy na internetu. Tyto případy mají podobný scénář. Podvodníci se za pomoci telefonu i sociálních sítí snaží navázat kontakt s konkrétní občanem a vylákat od něj pod
smyšlenými příběhy finanční prostředky. A jak takové podvodné jednání probíhá?

Vylákání přístupových údajů
k platebním kartám a internetovému
bankovnictví

Tyto podvody mohou probíhat po telefonu, v SMS
zprávách nebo v aplikacích jako WhatsApp či Messenger, případně může přijít takový požadavek
i formou e-mailu. Podvodník se často vydává za zaměstnance bankovní instituce a požaduje přístupové údaje k platebním kartám a internetovému bankovnictví. Pokud je volaný poskytne, následně si
převede jeho peníze na jiný účet.
Policie v tomto případě radí a doporučuje:
• NEREAGUJTE na pokyny v příchozích zprávách a NEPOSKYTUJTE soukromé informace
• NENECHTE se přesměrovat na jiné stránky,
často k nerozeznání od stránek vaší banky
• NIKOMU nesdělujte kód (bezpečnostní, ověřovací, jednorázový), který vám přišel nečekaně
• VŽDY využijte zadání přímé cesty do internetového bankovnictví tak, jak jste zvyklí
• V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTÍ kontaktujete telefonickou linku vaší banky a ověřte si jejich
požadavek
• BANKOVNÍ INSTITUCE po klientech nikdy
nepožadují zadávat citlivé informace formou
emailových či SMS zpráv

Podvod typu „Americký voják“

V tomto případě podvodníci těží ze získání důvěry zejména osoby opačného pohlaví pod záminkou
společné budoucnosti. Snaží se zkontaktovat osobu

(oběť) přes různé komunikační portály, ať už seznamky, či sociální sítě, mnohdy za využití Google
překladače. Ústředním motivem tohoto podvodu,
a tedy vymyšleného příběhu, bývá slib společného
života, přesun majetku a návnadou pak zlato, peníze či jiné cennosti. Když získá důvěru, požádá
o pomoc dostat tyto komodity z nějakého nebezpečného místa typu Afghánistán, Sýrie a dalších
států s nestabilním režimem, kde jsou přítomny
mezinárodní síly apod. Podvodník se zpravidla vydává za amerického vojáka, námořníka, právníka,
lékaře či úředníka, ale i umělce, kteří jsou zde na
misi, mají ušetřené peníze, nebo mají možnost získat třeba dědictví a potřebují nalézt někoho, kdo
jim pomůže s vyvedením zmiňovaného bohatství
mimo nebezpečnou zemi, případně jim tím pomůže se záchranou života. Následuje příslib společné
budoucnosti se zajištěným člověkem, popřípadě
příslib na podílu z majetku. Dalším varovným momentem jsou opakující se žádosti o zaslání finančních prostředků.
Policie v tomto případě radí a doporučuje:
• BUĎTE OPATRNÍ a nikomu neznámému, natož internetovému příteli, neposílejte žádné finanční prostředky
• VŽDY v takovýchto případech poproste o názor
dalšího člověka, který se na situaci bude dívat
nezatížený předešlou romantickou či naléhavou
komunikací
Při podezření na protiprávní jednání udělejte
dokumentaci (snímky obrazovky, zálohy mailů
a komunikace) nahlaste vše na nejbližším oddělení Policie České republiky nebo na tísňové
lince 158! n
Eva Prachařová, tisková mluvčí PČR

Poděkování za jarní úklid
V průběhu dubna proběhl úklid našeho města a okolí. V loňském roce se nasbíralo 260 pytlů odpadků. S pravidelným jarním úklidem napomáhají místní spolky A-Rocha, Český rybářský svaz, Junák – český skaut,
Klub českých turistů, Myslivecké sdružení Velká Jesenice, divadelní spolek Raraši, SDH Česká Skalice, SDH
Zájezd, SDH Zlíč, SK Ruchadlo Zájezd, oddíl stolního tenisu TJ Sokol, divadelní soubor Maska při TJ Sokol,
FC Ležák, SK Česká Skalice, folklórní soubor Barunka, FBC Česká Skalice, ZŠ Česká Skalice a Středisko volného času Bájo. V dubnu se nezisková organizace Dubno rovněž zapojila do celorepublikové akce „Ukliďme
Česko – ukliďme Dubno“. Dobrovolníci uklidili přírodní rezervaci Dubno. Děkujeme, že pomáháte k zajištění čistého prostředí v České Skalici a okolí a učíte děti pořádku. Základem výchovy dětí jsou samozřejmě
rodiče, ale každé připomenutí může sklízet ovoce. n
Gabriela Jiránková, místostarostka
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KNIHOVNA A ŠKOLSTVÍ
Aktuálně z Knihovny Barunky Panklové
AKTUALITY
Dubnové rozvolnění umožnilo
knihovnu znovu otevřít. V pondělí 12. 4. 2021 jsme přivítali první
čtenáře v oddělení pro děti a následně v úterý 13. 4. 2021 první návštěvníky oddělení pro dospělé.
Samozřejmě předpokladem otevření bylo dodržení stanovených
bezpečnostních podmínek, nařízených vládou (respirátory, rozestupy, dezinfekce).
Věříme, že se situace bude jen
zlepšovat a žádné další omezení
provozu nás už nečeká.

Pokud máte naše knížky delší
dobu doma, teď je ta správná doba
na to je vrátit. Vyhnete se tak případným sankčním poplatkům.
Během té takřka půlroční uzavírky „bez čtenářů“ jsme v knihovně dokončili revizi brožur, doznačili dětské knihy ve volném výběru žánrovými piktogramy a obě
oddělení doplnili novým mobiliářem. Hned, jak to bylo možné,
jsme otevřeli bezkontaktní výdejové okénko a tímto způsobem
půjčili více než 2000 knih. V krátkém čase jsme uzavřeli smlouvu
s poskytovatelem e-výpůjček a těší

nás, že už si tato nová služba v nabídce našla své zájemce. V minulém čísle zpravodaje i na webu
knihovny je popsán přesný návod, jak na to. Jen připomínáme,
že výpůjční doba e-výpůjčky je
pevně stanovena na 31 dní bez
možnosti prodloužení a množství
omezeno na maximálně dvě
měsíčně.
Čtenářské registrační poplatky
je opět možné uhradit v hotovosti
na obou odděleních. I nadále však
zůstává i možnost platby převodem na účet 9005-2420551/0100.
Jako variabilní symbol uveďte
číslo 3530xxxx, kde xxxx je číslo
čtenáře (čtyřmístné). Pokud je
číslo třímístné, dejte před něj 0.
Stejný postup platí i pro čísla nižší (00xx, 000x). Do poznámky uveďte celé jméno čtenáře, k jehož kontu máme platbu následně přiřadit.
V minigalerii v oddělení pro
dospělé je ještě do 17. 5. 2021
přístupná výstava obrazů Heleny
Hejdukové. Přijďte se podívat
v době provozu oddělení (úterý,
středa, čtvrtek 12.30–17.30, pá 8–11).
DOTACE
Knihovna Barunky Panklové
sama nebo ve spolupráci s městem Česká Skalice uspěla s několika žádostmi o dotaci. Díky finančnímu příspěvku z projektu
„Česko-polské čtení“, reg. č.
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002660,
který je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím
Euroregionu Glacensis, bude

možné zakoupit knihy v polském
jazyce, nechat vyhotovit projektovou dokumentaci na nová sociální zařízení a výtah a uskutečnit několik česko-polských kulturních akcí. V rámci 3. výzvy Místní
akční skupiny Mezi Úpou a Metují jsme obdrželi dotaci na projekt „Posuvné regály do Knihovny Barunky Panklové", reg. č.
20/003/19210/452/180/003160.
Z projektu, který je spolufinancován z Programu rozvoje
venkova ČR, získáme moderní
skladovací systém s dostatečnou
kapacitou. Také letos nám byla
schválena naše žádost v programu
Ministerstva kultury VISK3 na
zlepšení počítačového vybavení
obou půjčoven.
V případě dalších otázek, ať už
k výše zmíněným e-výpůjčkám
nebo k běžnému provozu obou
oddělení, nás můžete kontaktovat na tel. číslech 734 155 854,
734 155 855, mailem na
knihovna@ceskaskalice.cz nebo
knihovna.deti@ceskaskalice.cz.
Všechny informace také najdete na nových webových stránkách knihovny a našem facebookovém profilu. n
Text a foto Lada Kabelová,
vedoucí Knihovny B. Panklové

Zprávy ze základní školy
1. stupeň
Tak jsme se dočkali a děti alespoň rotačně začaly chodit do školy.
12. dubna z 1. stupně nastoupily třídy 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A
a 5.C. Ostatní třídy 1. stupně se
ještě učily distančně. 19. dubna se
třídy vystřídaly a na prezenční
výuku přišly děti z 1.B, 2.B, 3.B,
4.B a 5.B. Děti se díky testování

dvakrát týdně mohou vidět s kamarády a se svou paní učitelkou.
Doufejme, že co nejdřív doženeme to, co se zameškalo a vše se
pomalu vrátí do normálního stavu.

cím zkouškám na střední školy,
mohli navštěvovat skupinové odpolední konzultace z českého jazyka a matematiky (tito žáci museli být také předem testováni).

2. stupeň
Druhý stupeň pokračoval i po
12. dubnu v distanční výuce. Žáci
9. ročníku, kteří se hlásí k přijíma-
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Shrnutí aktualit k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce
2020/2021
MŠMT provedlo další úpravy přijímacích zkoušek v tomto školním roce, které spočívají v posunu časového harmonogramu přijímacích zkoušek.
Na základě vydaných opatření obecné povahy ke konání přijímacích zkoušek představujeme přehled
platných změn včetně těch, které byly nově upraveny.

Velikonoční kraslice
na náměstí
Město Česká Skalice vyhlásilo
ve spolupráci s Knihovnou Barunky Panklové akci, jejímž cílem
bylo velikonočně ozdobit Husovo
náměstí.
V rámci distanční výuky několik tříd vyrábělo kraslice doma.
Do této akce se zapojilo mnoho
žáků a přinesli opravdu krásné
práce. Vyrábění kraslic jim doma
alespoň zpestřilo online učení
a vypracování dalších úkolů.
Žáci je postupně nosili do školy. Paní učitelky je přebraly, nalakovaly a odnesly na sběrné místo, kterým byla knihovna. Pracovníci města poté všechny kraslice pověsili nejen na náměstí,
ale i před městský úřad.
Tyto výrobky rozsvítily velikonočně střed města.

Speciální třídy

Od 1. března se žáci speciálních tříd vyučovali opět online.
Některým žákům forma tohoto vzdělávání vyhovovala více
a někteří žáci by raději do školy
chodili prezenčně. Žáky musím
pochválit, jak online výuku zvládali včetně domácích příprav
a plnění nejrůznějších úkolů.
Krásně jsme to spolu zvládli
a naše práce se nám společnými
silami dařila.
Od pondělí 12. 4. jsme se mohli
po dlouhé době setkávat na půdě
naší školy, kde na žáky jedné speciální třídy čekala krásná nová tabule, na žáky druhé speciální třídy čekal pro změnu nový nábytek. Doufáme, že nám nová vybavení tříd budou sloužit a řádně si
jich užijeme alespoň do začátku
letních prázdnin.

16

Školní družina

Po Velikonocích zůstala družina ještě týden v online režimu.
Povídalo se o jaru, dubnových
pranostikách a příslovích. Hrály
se různé hry: Kimova hra, Bingo,
Hledač pokladů a jiné. Vyrábělo
se a tvořilo. Další týdny se v družině zkoumalo lidské tělo. Povídání se točilo kolem jednotlivých
orgánů. Jak pracuje srdce, plíce,
mozek, svaly. Nacvičovalo se
ošetření drobných poranění. Připomněl se Den Země a nezbytnost chránit životní prostředí. Konec měsíce patřil čarodějům
a čarodějnicím.
Školní družina, žáci speciálních tříd a žáci 6.C se zapojili do
výroby tulipánů pro akci Tulipánový měsíc pro onkologii Fakultní nemocnice v Hradci Králové.
Žáci vyrobili obrázky
…ð
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… ð a prostorové výrobky s motivem tulipánů. Akci Tulipánový
měsíc pořádá v České republice
od roku 2013 nezisková organizace Amelie, z. s., která akcí upozorňuje na fakt, že onkologičtí pacienti potřebují nejen odbornou léčbu,
ale i psychickou podporu a laskavý přístup.
Moc děkujeme všem, kteří se
podíleli na projektu Amelie, tulipány pro fakultní nemocnici, za
výzdobu v oknech našich školních budov i za spoustu kraslic,
které ozdobily naše město.

KVĚTEN 2021
Jsme rádi, že děti opět zaplnily
školní lavice, i když za cenu testování, přísných protiepidemických
opatření a změn v organizaci výuky. Testování žáků je šetrné a jeho průběh je bezproblémový.
Věříme, že se nám podaří vše
zvládnout tak, aby se mohli postupně vrátit všichni žáci k prezenční výuce. n
Daniela Eichlerová, učitelka ZŠ
Tulipánový měsíc.
Foto archiv ZŠ

Pobočka ZUŠ v České Skalici
Dne 12. dubna jsme se konečně mohli vrátit k prezenční výuce, zatím v režimu 1 plus 1, tedy 1 žák + 1 učitel,
ale i za to jsme nesmírně vděční. Hudební nauka, komorní hra i sborový zpěv zatím musí dál probíhat
distančně. Po dlouhých třech a půl měsících se tedy mohou žáci se svými učiteli vidět „naživo“, samozřejmě při dodržení všech hygienických nařízení a pravidelném testování pedagogů. Některé děti zvládaly
distanční výuku celkem dobře, zvláště starší žáci, ale dlouhodobě je to jen slabá náhrada za normální výuku. Na online hodiny hudební nauky jsme si také docela zvykli, ale moc se těšíme, až se sejdeme v nové
učebně a vyndáme koše s Orffovými nástroji, zazpíváme naše oblíbené písně a zahrajeme si nové hudební
hry. Chtěla bych moc poděkovat rodičům za perfektní spolupráci při distanční výuce hudební nauky, ale i
individuálních hodinách nástrojů. Bez vaší pomoci by to vůbec nešlo, moc si toho všichni vážíme. A také
děkuji svým kolegům za pečlivý a bezproblémový průběh distanční výuky. V pololetí se odhlásili pouze dva
žáci. Máme radost, že většina dětí bude ve studiu pokračovat.
Někteří učitelé využili možností moderní počítačové techniky a aplikací a uspořádali online vystoupení
svých žáků. V určenou hodinu se připojili všichni žáci například na Skype a předvedli, co právě nacvičili,
mohli se samozřejmě připojit i rodiče. Tato forma vystoupení je zatím jediná možná, uvidíme, jak se bude
vyvíjet situace a podle toho další rozvolňování. Moc bychom si přáli, abychom ve škole vydrželi až do konce června a mohla být obnovena i skupinová výuka a zpěv. Snad se nám konečně podaří nad virem zvítězit
a pomalu se vracet k normálnímu životu. To přeji vám všem. n
Alena Vlčková, vedoucí pobočky ZUŠ

Mateřská škola informuje
Jaro ťuká na vrátka, slyšeli jsme v dáli kladné ohlasy na znovuotevření škol a školek. Jen se dohadovaly
konkrétní podmínky a pravidla. Nestihli jsme se tradičně rozloučit se zimou a s dětmi odnést Morenu,
nemohli jsme společně oslavit velikonoční svátky.
Nevadí, tradice zůstávají a budou další a my naplánujeme oslavy jiné. Všichni jsme se hodně těšili
na provoz s dětmi a na návrat k normálu. Pravidla
a pokyny vlády, hygieny a epidemiologů šla na svět
ztuha, ale nakonec tu byla se značnými omezeními.
Od 12. dubna se mohly do mateřské školy vrátit pouze
děti předškolního věku a děti rodičů některých konkrétních profesí. Podmínkou přítomnosti v mateřské škole byla striktně zadaná pravidla pro návrat
a to obnášelo 2x týdně testování dětí, 1x týdně dospělých, kteří jsou s dětmi v přímém kontaktu.
Výjimku a osvobození od testování zde tvořila
90denní ochranná lhůta po nemoci nebo 14denní

lhůta po zakončeném očkování. Všichni rodiče byli
informováni do svých e-mailů a tato stejná pravidla
byla také vystavena na našich webových stránkách.
Bylo jen na jejich rozhodnutí, zda daná pravidla přijmou, budou nápomocni při testování svých dětí
a zpočátku se také obrní trpělivostí. Povedlo se. Hned
na první týden do každé školky bylo nahlášeno cca
25 dětí, testování proběhlo hladce. Výsledky všech
testovaných byly negativní. Postupně dětí pozvolna
přibývalo a byly rozděleny ve skupinách po 15 vždy
v jedné třídě. Pohlazením a odměnou pro nás bylo,
že se děti do školky těšily.
…ð
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Foto archiv MŠ
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Při uzavření provozu probíhalo vzdělávání distanční formou. Paní učitelky zpracovaly a připravily
vždy vzdělávací program s plněním a vypracováním
určitých úkolů, které měly děti splnit. Na začátku měsíce dubna připravily a „natrasovaly“ pro děti a jejich
rodiče hru v přírodě s plněním úkolů „Jarní putování“. Docela nás překvapila účast, splnění zadaných
úkolů a kladné ohlasy. Tímto velmi děkujeme všem
rodičům, kteří s námi spolupracují.

Teď jsme zpět, děti se adaptovaly velice rychle.
My jsme pro ně měli připravenou nejen zajímavou
prezenční výuku, ale i spoustu akcí a činností. Jen to
jaro přicházelo letos velmi pozvolna. Přesto jsme
oslavili přírodu na „Den Země“ hned několika činnostmi. Nejen environmentálními pomůckami a obrázky, ale i svými činy. Vybaveni rukavicemi jsme hledali a uklízeli odpadky na zahradách MŠ, ale i v jejich okolí. Děti se reálně a účelně učily odpadky třídit, získaly základní poznatky o recyklaci. Již si pamatují, do kterých barevných kontejnerů co patří
a proč. Svými poznatky leckdy překonají některé
dospělé jedince. Duben považujeme také za měsíc
bezpečnosti, akce jsme nazvali „Děti, pozor červená“. S interaktivní pomůckou „Běžná rizika“ a „Osobní nebezpečí“ děti poznávaly různá úskalí a nebezpečí, samostatně určovaly, co je a není správné.
Dále jsme naplánovali plnění sportovních disciplín z celoročního projektu „Se Sokolem do života“.
Sportování a soutěže nás provázely celý měsíc. Bonusem a závěrečnou tečkou v předchozím měsíci
byl tradiční čarodějnický rej, který byl připraven
s opravdovým ohništěm a oslavován v přestrojení
za čarodějnice a čaroděje. Rej byl provázen veselými hrami a soutěžemi, vařením lektvaru a dalšími
překvapeními. Tuto akci jsme si všichni hodně užili,
bylo při ní hodně smíchu a veselí. Věříme, že už to
bude jen lepší a lepší. To si asi přejeme všichni.
Nakonec vás všechny zveme, čtenáře Českoskalického zpravodaje, podívejte se na naše nové webové stránky www.msceskaskalice.cz. Nejsou sice
tak malebné jako ty předchozí, ale jsou plně funkční
a odpovídají všem současným zákonům a normám.
Pokud chcete, můžete hlasovat v anketě, kterou
prodlužujeme do 15. 5., zda se vám naše stránky líbí
nebo nelíbí, zda jste našli aktuální informace o naší
příspěvkové organizaci. n
Kolektiv mateřské školy
J. A. Komenského

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022!
Tiskopisy na zápis (žádost) do mateřské školy si vytiskněte na www.msceskaskalice.cz nebo jste si je měli
vyzvednout ve dnech (pondělí, úterý) 26. a 27. dubna 2021 u ředitelky v MŠ Křenkova.
Vyplněnou žádost potvrzenou dětským lékařem přineste a vložte do připravené schránky ve vestibulu
přístavby MŠ Křenkova v sobotu 1. května od 8 do 11 hodin nebo v pondělí 3. května 2021 od 9 do 15 hodin.
Lékařské potvrzení vám budou pediatři potvrzovat po předchozí tel. domluvě (objednání) Kontakty na
zdejší lékaře: MUDr. Pavel Hanzl, tel. 491 452 445 anebo MUDr. Lucie Černá, tel. 491 453 057.
Vzhledem k současné situaci pandemii COVID se koná zápis bez dětí.
Upozornění: Děti s sebou nevoďte ani na zahradu mateřské školy. Děkujeme za pochopení. Společně to
zvládneme. n
Helena Vítová, ředitelka Mateřské školy J. A. Komenského
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Středisko volného času Bájo
Výstava roboti
V měsíci dubnu představily v SVČ Bájo své práce
děti z výtvarných kroužků, které pracují pod vedením Mgr. Martiny Horké. Ústředním tématem výstavy byl robot. Toto slovo, které dnes zná celý svět,
bylo poprvé použito před 100 lety v dramatu R. U. R.
a pro svého bratra Karla ho vymyslel malíř Josef Čapek. Roboty děti “naprogramovaly” tak šikovně, že
by se po jejich sestrojení mohli stát i vřelými kamarády. Ve výlohách Bája a v galerii Fortna bude výstava ke zhlédnutí do 9. května 2021.

Výprava do vílí říše

Naučně-turistická akce pro děti, na kterou se mohly vydat s rodiči během dubna. Na startu ve Světlé
pod Hořičkami děti obdržely mapu, která je provázela Vílí říší. Na 7km okruhu se setkaly nejen s vílami, ale i víláky, kteří je seznámili s účinky jejich rostlin a dalšími zajímavými živočichy. Cílem akce bylo
nasbírat květy, vlepit je do košíčku a vyléčit jimi zraněného zajíčka. Trasa nevedla jen malebným údolím Úpy, jak ho známe, ale i přilehlými lesy, blízkými loukami a odvážným objevitelům nabídla možnost objevit “Ztracené vodopády”. Těší nás hojná
účast a děkujeme za pochvaly a hezké fotografie. n
Fotografie č. 1
Výstava Roboti ve výloze SVČ Bájo
Foto Martina Horká
Fotografie č. 2
Vílí říše. Foto Martina Dostálová
Fotografie č. 3
Příroda. Foto Petra Pfeiferová
SVČ Bájo Česká Skalice

FOTOSOUTĚŽ
SVČ Bájo vyhlašuje fotografickou soutěž pro děti
a mládež do 18 let na téma JARNÍ NÁLADA. Každý
účastník může zaslat maximálně 3 fotografie na
email info@svcbajo.cz. V emailu uveďte jméno,
příjmení a věk. Soutěžní fotografie a výsledky
budou zveřejněny na www.svcbajo/souteze.
Uzávěrka soutěže je 31. května 2021. Podrobné
informace najdete na webu Bája.
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ODJEZDNÍKY AUTOBUSŮ ze železniční stanice

V příštím čísle zpravodaje zveřejníme nové
odjezdníky z Husova náměstí a z Malé Skalice
Všechny odjezdníky jsou rovněž ke stažení na
www.Ceskaskalice.cz
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Výluka na železnici od 4. do 8. května 2021
Od
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Výluka na železnici od 9. do 28. května 2021
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Velikonoce u vás doma
Výzva k zasílání fotografií velikonoční výzdoby u vás doma pokračuje. Děkujeme všem, kteří nám zaslali
své fotografie. n

Kraslice nahoře a vpravo nádherně
ozdobila maminka Heleny Jelínkové.
Velikonoční zátiší vlevo nahoře nám zaslala Eva Hunešová.

Velikonoční výzdoba Jany Šebestové

Velikonoce u Lídie Nechvílové

GALERIE LUXFER
Současné umění v kostce
Cyklus Současné umění v kostce reflektuje tendence současného
umění a jeho různorodé podoby, se kterými se divák setká na
výstavách v Galerii Luxfer.
Objekt

Copyright Luxfer Open Space, z. s. n

Autorem ilustrací je jeden z nejvýraznějších současných českých
umělců Jiří Franta.
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ROZHOVOR s Petrem Škrdlou
Seriál rozhovorů pro Českoskalický zpravodaj pokračuje řadou povídání se zajímavými osobnostmi z řad zástupců významných institucí
nebo některých spolků. Pokračujeme rozhovorem s předsedou Klubu
českých turistů Česká Skalice, divadelníkem a diskžokejem Petrem
Škrdlou. Petr je muž mnoha zájmů. Tento rozhovor věnujeme hlavě
aktivitám turistů, ale zabrousíme i do dalších oblastí jeho interesu.

Kolik má KČT Česká Skalice
dnes členů, kolik lidí se účastní vašich výletů?
Po zaplacení členských příspěvků na letošní rok máme 61 členů,
z toho 2 hostující. Jejich mateřským odborem je KČT Chrudim.
Kolik lidí se účastní našich výletů,
to zavisí na mnoha okolnostech,
hlavně na počasí a délce trasy. Například na prestižní výlety v loňském roce, na zimní vycházce
bylo 39 lidí, do Českého ráje nás
vyrazilo 33, nebo na „Hřebenovku“ na rozhlednu Feistův kopec
se vypravilo 37 turistů. Naproti
tomu na rozhlednu Vysoká Srbská,
kdy pršelo již od rána, se vydalo
14 lidí a v Lázních Bělohrad předpovídali opravdu špatné počasí,
krátkou trasu absolvovalo 5 lidí
a na půlmaraton vyrazily pouze
dvě dámy. Navzdory předpovědi
počasí nezmokly.
Jak dlouho jste předsedou
KČT Česká Skalice?
Funkci předsedy vykonávám
od výroční členské schůze v roce
2012, kdy ze zdravotních důvodů
odstoupil Vláďa Ježek. Předtím
jsem pracoval ve výboru jako řadový člen a poté jsem vykonával
funkci místopředsedy. Takže příští
rok budu mít kulaté výročí prvních
10 let.
Kde se scházíte? Máte vlastní
klubovnu? Přijímáte nové
členy?

Původně jsme měli klubovnu
v přízemí nové budovy školy,
ovšem z důvodu přestavby jsme
o ni přišli. Nejdříve se tam stěhovala speciální škola a poté byl
prostor upraven pro družinu. Náhradou jsme dostali šatnu v prvním poschodí až úplně vzadu.
Může se zde scházet výbor, ale
této možnosti nevyužíváme. Scházeli jsme se většinou v restauraci
Ronox. Prostor ve škole slouží
hlavně k uložení věcí. Nejvíce členů se sejde na výroční členské
schůzi, která se koná vždy koncem ledna. Během roku není důvod se scházet, jedině pokud by
bylo potřeba něco důležitého rozhodnout. Vídáme se na výletech,
někteří se zúčastňují pochodů,
další mají své vlastní aktivity. Například letos díky příznivým sněhovým podmínkám členové podnikali individuálně výlety na běžkách. Nové členy samozřejmě přijímáme. Pokud budete mít někdo
o členství zájem, stačí se jen zmínit. Rádi vás mezi námi přivítáme.
Určitě jste na cestách s turisty
zažili spoustu legrace, máte
nějakou veselou historku?
Nejvíce mě napadají historky
psí. Náš první pejsek Beník toho
s námi naběhal opravdu hodně
a pokud by se pejskům rozdávaly
tituly, byl by určitě zasloužilým
členem klubu českých turistů.
Byli jsme na dvoudenním výletě
v Orlických horách. První den
bylo hezky, prošli jsme Deštné, od
hotelu Orlice na Šerlišský mlýn
a zpátky k Národnímu domu,
chatě Panorama do Jedlové a ke
kostelu svatého Matouše. Na noc
jsme skončili ve Zdobnici, byli
jsme už jenom tři a Ben. Večer ale
přišla bouřka a pršelo celou noc.
Ráno jsme zamířili na Pěticestí
a déšť nás stále doprovázel. Prošli
jsme přes Mezivrší a naším cílem
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byl Anenský vrch s rozhlednou
Anna, kde jsme potkali manželskou dvojici s klukem a pejskem.
Paní na nás už z dálky volala:
„Váš pes se pere?“ Sborově jsme
odpovídali, že náš se nepere a teprve, když jsme přišli blíž zjistili
jsme, koho jsme to vlastně potkali, Martina Stropnického s Veronikou Žilkovou. Ten den jsme na
vrcholcích Orlických hor potkali
tři lidi, jednoho cyklistu, na Mezivrší se ospalá rodinka vyhrnula
ze zaparkovaného karavanu a do
třetice tuhle slavnou dvojici. Než
jsme si stačili říct o společnou fotku,
byli pryč. Na rozhledně byla mlha,
že by se dala krájet. Neviděli jsme
ani na stromy pod námi.
Druhá historka je z loňského
prvomájového výstupu na Sněžku. Poláci z důvodu pandemie
uzavřeli cestu ze Sněžky na Polskou boudu a odřízli nám cestu
na Luční boudu a dál do Pece, kam
jsme měli původně namířeno. Rozhodli jsme se vrátit pod vrchol a jít
dál po traversu (pozn. trasa spojující Růžohorské sedlo s chatou Jelenka). Nevím, jestli jsme udělali
dobře. Tou cestou jsem už hodně
dlouho nešel a nevěděl jsem, jak je
náročná. Klopýtali jsme přes kořeny klečí a přes velká sněhová pole.
Já měl boty, které strašně klouzaly
a každou chvíli jsem byl na zemi.
Ti rychlejší nám utekli, a tak jsme
zůstali tři, vlastně čtyři, já, Láďa
Bohouš a pes Bongo. Na Jelenku
jsme došli ve tři hodiny odpoledne a průšvih byl, že poslední autobus z Pomezních bud odjížděl
za dvacet minut. Dolů je to skoro
pět kilometrů a minimálně hodina cesty. Dali jsme si pivo a svačinu a já začal žhavit linky. Než jsme
došli na Pomezky, dostal jsem
zprávu, že náš „taxík“ stojí na parkovišti u informačního střediska.
Domů jsme se vezli jako páni. Dojel pro nás soused
…ð
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… ð za doprovodu mojí manželky,
ta se bála jet sama, aby někde nezabloudila. Bohouš vzal pejska na
procházku a cestou od nádraží
potkal zbytek pochodníků, kteří
chytli ten autobus, co nám ujel.
Takže nakonec jsme byli doma
dřív než oni.
Když jsme u těch veselých
historek, tak si jistě vzpomenete i na něco veselého z divadla nebo parketů diskoték.
Na divadle je vždycky trapas,
když někdo zapomene text a legrace je, jak se všem zúčastněným povede se z toho vysekat.
Přesně tohle se stalo na divadelní
přehlídce v Červeném Kostelci.
Bylo to naše první vystoupení
před porotou a hráli jsme komedii Modré z nebe, kterou jsem režíroval. Možná, že trochu zapracovala tréma a ve třetím jednání
se to stalo, nevím už, kdo tenkrát
zazmatkoval a na jevišti se rozhostilo hrobové ticho. Nakonec se
jim podařilo nahodit a pokračovat dál, ale tenhle moment vešel
do podvědomí jako „Kostelecká
scéna“.
Chtěl jsem ale trochu zavzpomínat na hru Paní Mariánka matka pluku. Tam jsem hrál vesnického balíka, který nadbíhá krásné
mladé slečně, ale ta o něj vůbec
nejeví zájem. Měli jsme tam scénu, ve které se nastavují mantinely, ona má samozřejmě navrch
a končí to tím, že když ty uděláš
tohle, tak já všechna děvčata navedu, aby ti oči vyškrábala a možná i něco horšího. Já jsem na každé zkoušce namísto děvčat zkoušel nastrkovat spíš dívčiny povětrné, a najedou byla premiéra. Došlo na náš výstup, Eva se nádherně rozohnila a teď se to stalo:
Všechna „děv – krátká pauza –
čata“ navedu… Na jevišti se může stát cokoliv, ale ustáli jsme to.
Co se týče diskoték, vzpomínám si, co se stalo tady v sokolovně, ale ta historka je dost peprná
a dá se vyprávět až po 22. hodině.
Nebo jak jsem kapele Experiment
U Slunce dělal „úspěšný“, skoro
dvouhodinový předprogram.
Vrátím se ještě trochu zpátky,
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Divadelník Petr Škrdla vpravo.
hrál jsem v Náchodě v hotelu
Hron a nevím, co se dělo, zlobil
mě gramofon. Neumím to vysvětlit, ale něco bylo špatně. Do začátku diskotéky byl ještě čas, a tak
jsem zkoušel, co by to mohlo být.
Nevšiml jsem si, že jsem rukávem
svetru zachytil o jehlu, podařilo
se mi ji vytáhnout z přenosky ven
a průšvih, zpátky se nasadit nedala a novou jsem neměl. Jediné,
co se dalo dělat, bylo vyměnit
celou přenoskovou vložku. Tu
jsem náhradní měl. Lehce se to
řekne, ale hůř udělá, kdo to zná,
dá mi za pravdu. Povolit dva šroubky a pinzetou oddělat čtyři konektory. Jenže drátky, které jsou na
nich připojené, jsou hrozně křehké a jen se na ně člověk šeredně
podívá, ulomí se a pájku jsem
s sebou neměl. Tak jsem se s tím
pachtil, nervózní a vytočený na
nejvyšší míru a když jsem byl
v nejlepším přiskotačila slečna
Jarmilka a začala mě bombardovat dotazy: „A bude to ještě dlouho trvat?“ „A kdy už se začne konečně hrát?“ Dovedete si představit, jak to asi dopadlo. No nakonec určitě dobře, drátky vydržely,
gramofon jsem zprovoznil a diskotéku odehrál. S Jarmilou jsme
se do roka vzali a minulý měsíc
jsme oslavili již 33. výročí.
Jak už jsme naznačili, jste mužem mnoha zájmů. Co z výše
uvedených činností vás baví
nebo bavilo nejvíce.
Vezmu to od začátku, divadlo
už nedělám, mám ho moc rád
a moc se mi po něm stýská. Ale
na zkoušky, nebo na akce se má
člověk těšit, odreagovat se na
nich a načerpat novou energii.
Když už ale dopředu víte, že se
vám tam vůbec nechce, je něco
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špatně. Teď se ale stalo něco, co
nadále ovlivní můj divadelní život. Díky iniciativě Ládi Havrdy
a paní místostarostky došlo k objevení loutek, o kterých jsem se
domníval, že už jsou nenávratně
ztraceny nebo prodány. Po více
než 30 letech opět spatřily světlo
světa, včetně kulis, dekorací, nábytku a hlavně archivu divadelních her.
Vše dostal do opatrování soubor Raraši, takže od 1. ledna 2021
jsem Rarach. Loutkové divadlo se
původně hrálo v závodním klubu,
dnes budově městského úřadu, já
jsem chodil od 12 let pomáhat
vodit loutky. Později jsem se stal
vedoucím, ale kvůli muzice jsem
z divadla odešel. Bohužel, co se
nedochovalo, je jeviště a nemáme
ani místnost, kde bychom mohli
hrát pro obecenstvo. Rozhodli
jsme se pro improvizaci a vytvoření mobilní scény, která by se
dala postavit kdekoli. Je to výzva,
já ji přijímám a moc se těším na
další práci.
Muzika je moc fajn. V současné době mám jen náhodné akce,
tedy z důvodů mimořádných vládních opatření jsem hrál naposledy vloni v létě. Nic pravidelného,
nebo častějšího bych asi nechtěl,
hrozně nerad stěhuju. V současné
době mám nepříjemný problém,
nemám kde uložit aparaturu.
A turistika, pokud se povede
počasí, rozhled a „panoramata“
jsou úžasné, neznám nic lepšího.
Nádherně si vyčistíte hlavu, zapomenete na každodenní stres
a problémy. A pokud ještě slyším:
„Ten výlet se ti povedl, líbil se
nám, děkujeme…“. Co si přát víc.
Výlety mimo okres byly v březnu a v dubnu zakázané, proto
jste zrušili řadu turistických
akcí. Budete se snažit uspořádat výlety KČT v květnu?
Zase tolik akcí to nebylo, museli jsme zrušit promítání fotografií z výletů a akcí v roce 2020,
které se mělo konat 11. března,
ale k tomu se ještě dostaneme.
Z důvodu uzavření okresů jsme
museli zrušit dva výlety do okolí
Dvora Králové nad Labem. Po Velikonocích jsme chtěli
…ð
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… ð zahájit turistickou sezónu,
měli jsme nového ministra zdravotnictví a v rámci slíbeného rozvolňování jsme se těšili na povolenou účast na venkovních akcích
pro 20 lidí. Nadešel víkend a vše
bylo jinak, z 20 lidí jsou najednou
dva a jsme tam, kde jsme byli.
Připadám si tu jak v Půlnočním
království z pohádky Pyšná princezna: „Odvolávám, co jsem
odvolal a slibuji, co jsem slíbil“,
řekl pan král… Zatím nevím, co
dnes vláda schválila, ale stále
doufám, že se situace zlepší a
budeme moct uspořádat všechno, co jsme naplánovali. Na květen je to prvomájový výstup na
Sněžku, trasu do Českého ráje
budeme muset asi trochu změnit,
protože ještě nebudou otevřeny
kulturní památky. Pokud se nám
po koronaviru zotaví vedoucí, čeká
nás tajný cyklovýlet a koncem měsíce Svatojakubská cesta z Meziměstí do Broumova a závěrem
května zamíříme na Broumovské
vyhlídky.
Kde se zájemci dozví o vašem
klubu víc?
Máme webové stránky
www.c-skalice.webnode.cz, náš
program je na stránkách města
a pro ty, kdo nemají internet, je
klubová skříňka na Husově náměstí vedle papírnictví pana Halbrštáta. Máme slíbeno, až bude
dokončena úprava prostranství
před bytovým domem Olga, naše
skříňka se tam přestěhuje. Jinak
mám v počítači spoustu adres
a na každou akci a výlet se snažím pozvat co nejvíce lidí. Naše
akce nejsou jen pro naše členy,
jsou přístupné široké veřejnosti.
Kdokoli bude chtít s námi na
některý z výletů vyrazit, rádi jej
mezi sebou uvítáme.
V červnu by se měl uskutečnit
30. ročník pochodu Barunka.
Pozvěte čtenáře na tuto akci,
pokud to okolnosti dovolí.
Ten 30. ročník se měl konat už
vloni, ale z důvodu první vlny pandemie jsme jej odložili. Možná
jsme neměli tolik spěchat a akci
uskutečnit, ale to už teď nebudeme řešit. Pokud to jen trochu pů-
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jde, budou povoleny venkovní
akce nad 50 lidí, Barunka určitě
bude. Sice možná trochu v omezené verzi bez kontrol, ale čekají
vás pěší trasy v délce od 11 do 50
km. Na 11 km můžete vyrazit i s kočárkem. Cyklotrasy jsou letos tři
od 32 do 80 km. Pro účastníky
jsou připraveny nové diplomy,
razítka a účastnické placky. Chci
apelovat na všechny Skaličáky,
protože těch je na startu v porovnání s přespolními menšina, mobilizujte svoje řady a vyrazte pěšky nebo na kole. Sejdeme se v sobotu 12. června 2021 u sokolovny
na pochodu Barunka. Těšíme se
na vás.
Jak fungují turisté v době koronakrize? Snažíte se chodit
společně na túry nebo jste se
omezili jen na rodinné
vycházky?
V loňském roce po vypuknutí
pandemie jsme zrušili veškeré
akce za březen i v dubnu a činnost jsme začali pomalu obnovovat od začátku května. Hned
z kraje musím říct, že rozhodně
nechodíme v jednom chumlu. Ti
zdatnější chodí rychleji, já většinou uzavírám. Chodí se po menších skupinkách po dvou, třech,
zvlášť pokud je účast větší, nedá
se to uhlídat a každý jde spíš samostatně. Na začátku všichni obdrží mapku s popisem trasy a odjezdem spojů, pokud se na ně
nedostane, pak si musí poradit
sami. Většinou se sejdeme cestou
v hospodě nebo na závěr na nádraží. Na podzim přišla druhá
vlna covidu a já jsem omezil zasílání pozvánek na výlety pouze
pro členy. Každý se mohl rozhodnout, zda se chce účastnit, nebo
raději bude sedět doma. Uskutečnili jsme skoro všechny výlety
s výjimkou návštěvy měděného
dolu Bohumír, který byl uzavřený.
Nekonal se pochod Za posledním
puchýřem v Brně a předvánoční
překvapení, které jsme přesunuli
na letošní rok. Navíc jsme ještě
uspořádali dva mimořádné výlety a silvestrovskou vycházku. Účast
byla menší, ale to se nedalo nic
dělat. O to víc mě mrzí, že jsme
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nemohli uskutečnit projekt na
který jsem se moc těšil. Podařilo
se mi splnit sen, oslovit sponzory
a sehnat finanční prostředky na
zakoupení dataprojektoru a promítacího plátna, chtěli jsme rozjet
seriál přednášek a besed pro naše
členy, které by pro ně uspořádali
kolegové, kteří jezdí na výlety po
celém světě a mohli by se podělit
o svoje zážitky z cest. Využili bychom období na podzim a v zimě, kdy se už nedá moc chodit.
Snad to letos bude lepší a doženeme, co jsme vloni nestihli. Kvůli
koranoviru se neuskutečnil ani
oblastní autobusový zájezd pro
seniory na Tolštejnské panství,
v červnu měl již třetí termín, ale ani
ten nedopadl, takže někdy příště.
Co si myslíte o této krizi a přijatých opatřeních? Není škoda, že nám vláda brání chodit
do přírody mimo obec, kde
máme trvalý pobyt?
Osobně si myslím, že celý problém se vleče a trvá neúměrně
dlouho, lidé jsou unavení, nechtějí dál nic řešit, nechtějí žádná
nová omezení a všichni bychom
byli rádi, kdyby se věci začaly vracet k normálu. Bohužel to bude
ještě běh na dlouhou trať. Snažil
jsem se to vystihnout heslem
v úvodu našeho 29. ročníku programu výletů: „Turistikou na čerstvém vzduchu porazíme
koronavirus!“
Společně to zvládneme …
Co dalšího chystá váš klub
turistů v tomto roce?
Čeká nás ještě jeden cyklovýlet, výlet do Krkonoš, i letos se
rozběhne česko-polský projekt
„Hřebenovka“ na nové rozhledny
na Šibeníku u Nového Hrádku
a rozhlednu Orlica na polské straně Vrchmezí. Čtyřdenní výlet do
Beskyd, odložený měděný důl
Bohumír, pochod Za posledním
puchýřem v Brně, ukončení turistické sezóny, předvánoční překvapení, zimní táboření na Hvězdě a silvestrovský výšlap a doufáme, že dojde na promítání a besedy o cestování. Těšte se.
…ð
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Co se vám v našem městě líbí
a co ne?
Žiju tu od narození a naše město mám moc rád. Máme přímo
ideální polohu, do Orlických hor
i do Krkonoš to je kousek a když
zamíříme na Broumovsko, to je
kraj nekonečných možností. Nádherná příroda a spousta zajímavostí a kulturních památek. To je
z hlediska turistiky. Co se týče
kultury, v současné době máme
k dispozici pouze jeden sál v sokolovně, ale ten je moc velký.
Doufám, že po loňské rozsáhlé
rekonstrukci budovy nám v něm
alespoň už nebude zima. Chybí
tady kino. Nabídka a síť obchodů
taky nic moc. Zato kebab, burger
a pizzu si budeme moct dát na
každém rohu. A Skaličáci jsou
divní patroni. Každý kritizuje, že
se tu nic neděje a když někdo něco udělá nebo uspořádá, účast je
minimální. Proč máme v sokolovně jenom jeden ples? Co já pamatuju, v pátek pořádali fotbalisti
diskotéku U Slunce, bylo plno
a v sobotu se hrálo dole v sokolovně, v restauraci se za večer „otočilo“ přes 200 lidí. Ale to už je dávno.
Máte kromě výše zmíněných
činností ještě další koníčky?
Za mlada jsem sbíral kdeco,
tedy hlavně známky, nálepky od
sirek a pohledy, ale od toho jsem
upustil. Jediná záliba, která mě
zbyla, je fotografování. Baví mě
výběr, úprava fotek a pak dělám
fotoknihy. Pro manželku ze všech
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akcí a výletů, na kterých jsme byli
a hlavně ty s vnoučkem. Vloni
těch akcí bylo méně, a tak má jen
dvě a pro turisty. Ta loňská měla
152 stránek a vešlo se mi tam
všechno, kromě poslední silvestrovské vycházky. Rádi s manželkou chodíme na koncerty, ale
v současné situaci to nestojí za
nic. Naposledy jsme byli vloni
v září a pak se to začalo komplikovat, rušit a překládat na jiné
pozdější termíny. Tak například
dnes měl být v náchodském Beránku Katapult Nostalgia tour. Už
čtvrtý termín, ani ten nedopadl,
tak se budu těšit na příště, snad
už to konečně dopadne.
Co na to všechno říká vaše rodina? Účastní se někdo jejích
z členů vašich aktivit?
Začnu asi opět turistikou. Manželce vyhovuje, kam se dá dojet
autem, pokud někam vyrazíme,
nesmí to být moc do kopce. Jinak
z pěti kilometrů je rázem padesát
a mluví se o tom ještě hodně dlouho. Když byly děti malé, chodili
jsme pravidelně každý týden někam na výlet, nebo na pochod.
Ale když povyrostly, měly jiné zájmy a tak jsem chodil sám s pejskem. Jinak dodnes jsme celá rodina členy Klubu českých turistů.
A diskotéky, říkal jsem, když se
narodily děti, že s hraním přestanu, ale nějak se to nepovedlo,
naopak po narození Ondry jsem
si koupil nové reprobedny. Pokud
se to hodí, manželka jde na diskotéku se mnou, je to docela fajn,

protože pak s kámoškou a známými párty hezky rozjedou a roztancují. Divadelní aktivity si nechám na konec. I když to bylo
občas náročné, hlavně časově,
nikdy mi to Jarmila nevyčítala.
Možná asi proto, že ji divadlo baví a ráda se podívá na pěkný kus.
Divadlo jsme hráli společně s dcerou Monikou. Takže rodinko, děkuji za pochopení, mám vás rád.
Pár slov závěrem
Dnes je divná doba, uspěchaná a lidi na nic nemají čas. Spolkové hnutí také už není moc
v kurzu a je známo, že mezi turisty jsou hlavně starší lidé. Velmi
citelně nám chybí členové středního věku, těch máme opravdu
minimum. Přesto se snažíme program a výlety dělat co nejzajímavější, i když je pravda, že trasy
jsou rok od roku kratší, ale o to
víc si je užíváme. Snažíme se, aby
tu po nás zůstalo něco, na co se
bude dlouho vzpomínat a na co
bude možné navázat a doufáme,
že se najde někdo, kdo po nás
převezme ty pomyslné otěže
a potlačí tu naši káru dál. Před
dvěma lety jsme oslavili 100 let
turistiky v České Skalici. Přenesme se o sto let dopředu, do roku
2119 a představme si, jak to asi
bude vypadat. Navzdory technickému pokroku se jistě najde parta nadšenců, kteří budou schopni
se domluvit a vyrazit na výlet. n
Připravil Jan Holý, redaktor
Foto z archivu Petra Škrdly

Muzeum Boženy Němcové připravuje…
Přestože stále ještě není jasný termín, kdy se muzea znovu otevřou veřejnosti, práce na přípravách nové sezóny v Muzeu Boženy Němcové vrcholí. Kromě hlavního projektu letošního roku, kterým je dlouhodobá
výstava nazvaná Bitva u České Skalice 28. 6. 1866, připravovaná ke 155. výročí této události, muzeum
chystá také další zajímavé výstavy.
90 let nejstaršího českého
literárního muzea – Muzea
Boženy Němcové
Výstava představí okolnosti
vzniku muzea, které bylo 24. května 1931 otevřeno ve staré radnici
na náměstí v České Skalici.

K vidění budou zajímavé historické fotografie a písemnosti z archivu muzea. Výstava zaměřená
na významné mezníky ve vývoji
muzea 1931–1962–1990–2020
mapuje nejenom historii muzejních budov, ale i další související
události.
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Ach, ty ženy...
Výstava připravená ve spolupráci se Sládečkovým vlastivědným muzeem v Kladně dovolí
návštěvníkům nahlédnout do
soukromí žen na konci 19. a počátkem 20. století. Zaměřuje … ð
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… ð se na tradiční roli ženy, hospodyně a matky, ale poodhalí
i témata tabuizovaná, jako byl
sex, početí a porod. Pozornost je
rovněž věnována dobové módě,
vzdělávání nebo počínající emancipaci. Textové panely zapůjčilo
Sládečkovo vlastivědné muzeum
v Kladně zastoupené ředitelem
PhDr. Zdeňkem Kuchyňkou. Atmosféru přelomu století navozují
dobové předměty ze sbírek Muzea Boženy Němcové v České Skalici a další exponáty z pozůstalosti
rodiny Samkových z České Skalice, které muzeu věnovaly dcery
Eva a Sylva.
Naučná stezka
Babiččino údolí
Výstava seznámí návštěvníky
s historií a okolnostmi vzniku naučné stezky a vyhlášení lokality
Babiččina údolí národní přírodní
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památkou. Představí autora grafiky panelů naučné stezky a keramické výzdoby Barunčiny školy –
malíře a keramika Jiřího Škopka.
Cílem výstavy je nalákat návštěvníky k objevování turisticky atraktivního okolí Muzea Boženy Němcové s četnými kulturními památkami i prostou krásou přírody
malebného údolí.

Muzejní areál. Foto archiv MBN

Antonín Moskalyk
známý a neznámý
Unikátní výstava připravená
ve spolupráci s režisérkou a dcerou Antonína Moskalyka Pavlínou bude v muzeu k vidění až do
konce září 2022. Výstava představí osobnost režiséra Antonína
Moskalyka, jeho divadelní, televizní a filmovou tvorbu, spolupráci s dcerou Pavlínou, osobní
předměty a další zajímavosti vztahující se k autorovi nejen posledního filmového zpracování
Babičky.
Pevně doufáme, že se epidemiologická situace brzy zlepší
a muzeum opět ožije návštěvníky.
Těšíme se na brzké shledání! n

Zaměstnanci Muzea Boženy
Němcové v České Skalici

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Jak jsme se v roce 2020 podíleli
na ochraně životního prostředí?
Díky svým obyvatelům se město Česká Skalice může v roce 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného
ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 31,88 t. Na každého obyvatele tak připadá 6,32 kg vysloužilých
spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena
těžba ropy a železné rudy a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje osvědčení
o podílu na zlepšení životního prostředí, které na
základě dosažených výsledků vystavil kolektivní
systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů
Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok
2020 k úspoře produkce CO2 o 380,45 tun. Víte, kolik
smrků pohltí stejné množství CO2? Je to 147 ks.
Nebylo nutné vytěžit 18 690,15 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba
pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do
Brna po dálnici D1, a to 699krát.
Došlo také k úspoře 192 400,13 kWh energie. Asi
stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus
myčky nádobí 192 401krát.

Podařilo se recyklovat 18 337,76 kg železa. Toto
množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 752 ks nových praček bez nutnosti
těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 647,25 kg mědi, což by postačilo pro ražbu
115 067 ks 1€ mincí, nebo 799,57 kg hliníku, který by
stačil na výrobu 53 305 plechovek o objemu 0,33 l.
Elektrowin v roce 2020 úspěšnou spolupráci ocenil 4 832,00 Kč ze svého motivačního programu. n
Roman Tvrzník,
předseda představenstva Elektrowin

Dasha Quartet vystoupí na podporu hospice
Známá a úspěšná muzikálová zpěvačka Dasha, která vystupovala na mnoha významných českých hudebních scénách, vystoupí se svým doprovodem v Divadle J. K. Tyla ve středu 2. 6. 2021 na slavnostním koncertu, který se bude konat na podporu lůžkového a mobilního hospice Anežky České. Předprodej vstupenek je
již zahájen www.mksck.cz. n
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CO NÁS ČEKÁ
Město Česká Skalice vás zve na cyklovýlety
Město Česká Skalice zve všechny své občany, návštěvníky a chalupáře na cyklovýlety s průvodcem. Celkem
na vás čeká šest výletů nejen po České Skalici a nejbližším okolím, ale také k sousedům do Polska. Již teď
vás můžeme seznámit s výlety v našem kraji. Trasy v délkách 24, 45 a 33 km jsou rozděleny dle náročnosti
pro rodiče s dětmi, pro starší děti a pro zdatné cyklisty. Po cestě jsou plánované zastávky na občerstvení
a na odpočinek, výlet se tak prodlouží na celý den.
Náročnost: pro rodiny se zdatnějšími dětmi
Workshop: součástí cyklovýletu bude pro účastníky připraven „Kurz česko – polského porozumění“ – zrádná slova a zrádné situace v každodenní
česko-polské komunikaci, zjednodušené vysvětlení
výslovnosti a čtení, integrační aktivity, vyzkoušení
reálné komunikace v praxi s druhou částí skupiny.

1. výlet: Zkus Kuks
Termín: 3. července 2021
Trasa: Česká Skalice – Ratibořice – Větrník – Kopaniny – Kuks – Kašparova hora – Chvalkovice – Zájezd – Česká Skalice
Délka trasy: 45 km s převýšením 640 m
Čas trasy: 3,5 hodiny, celodenní výlet
Náročnost: pro zdatnější
Workshop: součástí cyklovýletu bude pro účastníky připraven „Srovnávací kurz dopravních předpisů v Čechách a v Polsku“ – statistika nehodovosti, opatření covid, rozdílná silniční pravidla (cyklista, řidič motocyklu a osobního vozidla), zásady defenzivní jízdy, dovolený, omezený, či zakázaný dovoz, řidičská oprávnění, rozdílnosti dopravní infrastruktury, povinná výbava dopravních prostředků,
dopravní nehody, dopravní kontrola.
2. výlet: Jedeme Broďák
Termín: 7. srpna 2021
Trasa: Česká Skalice – Ratibořice – Studnice – Bakov – Špinka – Zábrodí – Kramolna – Starkoč – přírodní rezervace Dubno – Česká Skalice
Délka trasy: 33 km s převýšením 390 m
Čas trasy: 2,5 hodiny, celodenní výlet

3. výlet: Okolo Rozkoše
Termín: 4. září 2021
Trasa: Česká Skalice – přírodní rezervace Dubno –
Šeřeč – Lhota u Nahořan – Velká Jesenice – Spyta –
Česká Skalice
Délka trasy: 24 km s převýšením 140 m
Čas trasy: 1,5 hodiny, půldenní výlet
Náročnost: pro rodiny s dětmi
Cyklovýlety skončí v místě startu v České Skalici
před bytovým domem Olga.
Bližší informace k výletům budou průběžně zveřejňovány na webových a facebookových stránkách
města Česká Skalice a Regionálního informačního
centra. Případně vám je sdělí v Regionálním informačním centru na adrese na třídě T. G. Masaryka,
tel. 773 578 112, mail infocentrum@skoskalicko.cz
V Regionálním informačním centru je zároveň
nutné si místo na výlet rezervovat. Počet míst je
omezený. Rezervace budou probíhat od 1. 4. 2021
do 30. 8. 2021. Zájemci se mohou účastnit libovolného množství výletů.
Občerstvení pro účastníky výletu je vždy zajištěno. Účast na všech cyklovýletech včetně dopravy do
Polska s převozem kol a služeb průvodce je zdarma.
n
Monika Kopecká, projektový manažer města
Ilustrační foto Jan Holý

Výlet je součástí projektu „Na kole z Barda do České Skalice“, reg. č.: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16:008/0002293,
který je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
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SOCIÁLNÍ SLUŽBA
Nová služba včasné pomoci dětem a dospívajícím
Od letošního roku působí v ulicích České Skalice nová služba včasné pomoci dětem a mladým lidem ve
věku od 6 do 22 let. Jde o nízkoprahový program pro děti a mládež s názvem KLÍDEK a ve spolupráci s městem jej dvakrát týdně odpoledne zajišťuje organizace PROSTOR PRO z Hradce Králové. Úkolem terénních
pracovníků je včas zachytávat potíže dětí a mladých lidí a pomáhat při jejich řešení, aby později nebylo
nutné „hasit opravdu velký požár“.
„Nabízíme všem bez rozdílu jako základ smysluplné trávení volného času, pomáháme se školou
a samozřejmě také ve chvíli, kdy se dítě nebo dospívající ocitne v nějaké obtížné životní situaci, případně jim něco takového reálně hrozí. Nejčastěji jsou to
trable v rodinných a vrstevnických vztazích, sociální
sítě, šikana, psychické potíže nebo drogové experimentování,“ přibližuje 21 let zkušeností terénní práce s dospívajícími David Petr, ředitel PROSTOR PRO.
Hlavním smyslem takové služby jako je KLÍDEK,
je podle její vedoucí Gabriely Lepkové doprovázet
děti a mladé lidi dospíváním tak, aby přechod do
dospělosti zvládli bez velkých pádů. „Málokteré dítě
nebo dospívající ve chvíli, kdy se ocitnou v potížích,
sami zavolají psychologovi nebo zajdou za sociálním pracovníkem. A ne se vším se děti dokážou
nebo mohou svěřit rodičům. Práce v terénu tohle
umí podchytit včas, v tom je její síla.“
Služba KLÍDEK pomáhá obci samozřejmě i předcházet problémovým situacím a řeší, pokud mladí
lidé tráví volný čas nevhodným způsobem, „poflakují se po obci“, páchají přestupky, experimentují
s návykovými látkami, ničí majetek obce, projevují
se ve svém okolí agresivně apod.
„Základem je dostupná prevence. Proto sami
mladé aktivně kontaktujeme přímo tam, kde tráví
svůj volný čas, v tom je největší výhoda terénní
práce. Nikoho ale do ničeho nenutíme, využívání
naší služby je dobrovolné a bezplatné. Nabízíme
vhodné alternativy a budujeme důvěru, od toho se
odvíjí další pomoc,“ přibližuje Lepková.

Mobilní klub NZDM Klídek. Foto archiv autorky
Poznávacím znamením „teréňáků“ z KLÍDKU je
černý batoh se žlutým logem NZDM KLÍDEK. Někdy
přijíždějí i tzv. mobilním klubem, velkou pestrobarevně posprejovanou dodávkou, která nabízí pro
děti i dospívající základní zázemí. Služba nabízí mladým lidem také online kontakty na facebooku
„Klídek terén SkUp“ a na instagramu
„klidek_teren_skup“. Pracovníci jsou zároveň
dostupní na telefonním čísle 722 507 911. n
Gabriela Lepková,
vedoucí nízkoprahových programů

ZAUJALO NÁS
Rok s Covidem v Hospici Anežky České
Když se na jaře loňského roku objevili první nakažení novým virem SARS covid 19, netušili jsme, jak silného a vytrvalého protivníka máme před sebou. Jarní vlna onemocnění v první polovině roku 2020 proběhla
v našem hospici poměrně klidně. Na pokyn vedení jsme vypracovali hygienicko-epidemiologické plány,
promýšleli nejrůznější scénáře, objednali potřebné ochranné pomůcky, učili se oblékat ochranné obleky,
roušky se staly nedílnou součástí naší pracovní doby, ale žádný klient ani nikdo z personálu k naší radosti
neonemocněl. Prožili jsme poměrně poklidné léto a možná trochu doufali, že vše již odeznělo.
A pak přišel podzim. Situace se
začala zhoršovat po celém světě,
vše jsme sledovali s profesionálním zájmem, diskutovali o nejrůz-

nějších způsobech řešení. V druhé
polovině října jsme poměrně náhodně objevili prvního pozitivního pacienta, kterého jsme nahlá-
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sili na Krajskou hygienickou stanici a pak už vše dostalo rychlý spád.
První testy potvrdily nemoc u čtyř
klientů, ale bohužel i u 14
…ð
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… ð zaměstnanců, což bylo
opravdu hodně. Klienty jsme
soustředili na uzavřené oddělení
a oprášili připravené plány z jara.
Bohužel až praxe ukázala řadu
úskalí, věci zkrátka jinak fungují
na papíře a jinak ve skutečnosti.
Nejhorší byl akutní nedostatek
personálu, směny se nám podařilo zachovat jen díky zodpovědnému a obětavému přístupu všech,
kteří zůstali zdraví. Pravidelné týdenní testování přineslo nové nemocné mezi klienty i mezi personálem. Nejhorší období trvalo šest
týdnů. Péče o naše pacienty byla
najednou jiná. Jsme zvyklí na
blízký kontakt s nemocným
i s jeho rodinou. Najednou mezi
námi stály nezvyklé bariéry, roušky, rukavice, bílé ochranné obleky, péče mnohdy omezená na
nejnutnější úkony, zákaz návštěv.
Tváří v tvář konkrétním případům
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Pacient.

Foto archiv hospice

nám bylo smutno. Celá situace se
počátkem prosince začala uklidňovat. Vánoční svátky jsme prožili poměrně v klidu. Situace se začala opět zhoršovat asi v polovině
ledna. Onemocněl postupně téměř celý zbytek personálu, pacienty covid pozitivní jsme přijímali
i plánovaně, abychom ulevili nemocnicím v Náchodě a Trutnově.
Ale to už jsme uměli s covidem
zacházet a vše fungovalo díky
našim zkušenostem perfektně.

Závěrem se patří poděkovat
personálu, který byl mnohdy ve
velkém psychickém tlaku nejen
v zaměstnání, ale i starostí o své
nejbližší. Maminky řešily zavřené
školky, distanční školní výuku svých
dětí, přijímací zkoušky, maturity.
I našim zaměstnancům onemocněli a bohužel odešli ti nejbližší,
dobří přátelé, známí, kamarádi.
Díky patří i studentkám zdravotnických oborů, které pomáhaly ochotně, s nadšením a radostí.
Všichni zasluhují ocenění za
profesionální, hluboce důstojný,
lidský a obětavý přístup ke všem
potřebným.
Svatá Anežko, děkujeme za
ochranu a pomoc! n
Kateřina Dostálová, staniční
sestra Hospice Anežky České

Kladské pomezí
Přípravy nové marketingové strategie
Kladského pomezí míří do finále
V úterý 2. března 2021 proběhlo druhé a zároveň poslední veřejné projednávání nové marketingové strategie turistické oblasti Kladské pomezí na období 2021–2025, ze kterého vyplynuly již konkrétní výstupy,
jakým směrem by se měl rozvoj cestovního ruchu v destinaci v následujících pěti letech ubírat.

Projednávání strategie.

Foto Kladské pomezí

Jedním z nejvýraznějších krajinných prvků Kladského pomezí je vodní nádrž Rozkoš, která se stane
ústředním motivem pro snadnou identifikaci našeho regionu. Právě „R/rozkoš“ by se měla stát inspirací i pro nové logo a slogan oblasti. Ty by měly na
zákazníka působit prostřednictvím pocitů a emocí,
což přispěje k jejich snadnému zapamatování a tím
i posílení značky Kladské pomezí.

Nora Dolanská, zpracovatelka strategie a zkušená manažerka v oblasti cestovního ruchu, upozorňuje, že cestovní ruch projde v reakci na současnou
situaci zásadní proměnou a dodává: „Z mého pohledu je Kladské pomezí zajímavým, ale dosud neobjeveným turistických regionem s velkým potenciálem“.
I proto je jedním z hlavních cílů strategie propagace
Kladského pomezí jakožto neobjeveného regionu
s čistou a neposkvrněnou přírodou, který je ideálním místem pro putování, pobyty v přírodě či ozdravné pobyty. To vše bude propojeno stěžejním tématem vody, vycházejícím z motivu „R/rozkoše“. Další
témata regionu, jako jsou osobnosti, vojenská historie či architektura, budou sloužit především k tomu,
aby byla zajištěna dostatečně široká nabídka, která
přiměje návštěvníky k prodloužení pobytu či jejich
návratu v budoucnosti. Za účelem přilákání zahraniční klientely je potřeba rozvíjet i další specifická
témata.
…ð
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…ð
Naprosto zásadní změnou by měla být prezentace Kladského pomezí společně s „highlighty“ v jeho
okolí, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti, ale
již mimo vytyčené území destinace. Díky této spolupráci vznikne daleko širší nabídka s novými tématickými okruhy a větším potenciálem. Nastat by měl
i výrazný posun ve způsobu komunikace se zákazníky prostřednictvím internetu. Velmi důležitá je možnost zpětné vazby a interakce nejen na sociálních
sítích, ale také na webových stránkách. Právě tato
dvě média by se měla stát hlavními komunikačními
nástroji. Podstatnou roli bude hrát také přesné zacílení marketingu na konkrétní věkové, sociální
a zájmové skupiny.
Ve spolupráci se zástupci samospráv by se destinační společnost měla zaměřit na řešení neuralgických bodů regionu, mezi které patří především problematická doprava a chybějící označení území pomocí adekvátního dopravního značení. n

Podpora cestovního ruchu.
Ilustrační foto Jan Záliš
Text Markéta Tomanová, Kladské pomezí

TIPY PRO VAŠE ZAHRÁDKY
Květnová inspirace
Což takhle dát si v květnu borůvku? Pokud máte na
zahradě borůvku kamčatskou, tak nezůstane jen
u přání. V druhé části naší borůvkové minisérie si ji
podrobně představíme. Patří do velké skupiny zimolezů a latinsky se jmenuje Lonicera caerulea var.
Kamtschatica, tudíž nemá s našimi domácími či kanadskými borůvkami vůbec nic společného.
Je to opadavý, asi 1–1,5 m vysoký keř, který pochází až z Kamčatky. Už to je záruka, že bude snášet
i silné mrazy, že brzo pokvete a brzo zaplodí, protože vegetační období na Kamčatce je krátké a vše se
musí stihnout včas. Květy a čerstvé lístky nepoškodí
ani silnější jarní mrazíky. A koncem května už můžeme chodit zobat borůvky. Ony to vlastně borůvky
nejsou, jsou to tmavě modré, ojíněné, podlouhlé
bobule s chutí našich borůvek. Pro tyto opravdu
ranné plody se jí někdy říká jarní borůvka.
Další velkou výhodou kamčatské borůvky je to,
že je velmi nenáročná a nevyžaduje žádné zvláštní
půdní podmínky. Bude vděčná za jarní přihnojení,
nebo když jí při výsadbě přilepšíte třeba kompostem nebo dobrým substrátem. Na jaře většinou není
nouze o vláhu, takže není potřeba ji nějak zvlášť zalévat. Ani nevyžaduje žádný speciální řez. Jen ji občas zbavíme starších větví a keř prosvětlíme.
Jestli čekáte na nějaké to „ale“, tak tady je. Je nenáročná, mrazuvzdorná, ale není ráda sama. Je to
totiž rostlina cizosprašná a potřebuje k tomu, aby

Plody kamčatské borůvky. Foto Věra Hrabíková
plodila, nějakou kamarádku. Nejlépe odlišnou odrůdu. Jinak se květy řádně neopylí a vy se dočkáte
jen „sem tam“ bobulky. A to by byla škoda. Některá
jména jarních borůvek připomínají zemi původu.
Například: Altaj, Amur, Leningradský velikán. Ale
najdeme i jiné názvy: Blue Bird, Wojtek, Morena,
Modrý Triumf a další. Vysaďte tedy minimálně dva
keříky vedle sebe a vyberte z velkého množství odrůd dvě různé. No a potom se v květnu projdete po
zahradě, vrátíte se s plnou hrstí kamčatských borůvek a ty vám opravdu zvednou náladu! n
Věra Hrabíková, zahradnice
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Z HISTORIE
Italové při osvobození Náchoda v květnu 1945
Konec druhé světové války, jehož 76. výročí si připomínáme, se Náchoda i České
Skalice bezprostředně dotýká. Vždyť ve střetu se stejnými jednotkami SS 9. května
1945 v obou lokalitách umírali lidé (v České Skalici Zdeněk Střihavka a Josef Holý).
V Náchodě na jeho dnešním předměstí Bělovsi padlo v bojích 38 sovětských vojáků, což bylo víc než v ten stejný den v Praze a patrně i v celých Čechách na jednom
místě. Je ovšem málo známo, že za svobodu Náchoda byli připraveni bojovat se
zbraní v ruce z řad bývalých zajatců i Francouzi, Angličané a Holanďané. Do bojů
za svobodu Náchoda se však zapojili především Italové. Vždyť 8 z nich se poté léčilo na následky zranění v náchodské nemocnici. Zraněných Náchoďanů zde bylo
jen o 6 víc. Mezi nimi i rodák ze Zlíče Karel Hetflejš, který zde ovšem na následky
zranění (průstřel břicha) zemřel. Zranění podlehl i Holanďan Louis de Winter z Amsterodamu, kterému bylo teprve 22 let. Vzpomínaní Italové sice všichni přežili, ale
domů se často vrátili ve válkou rozvrácené Evropě až za řadu měsíců.
Vše výše uvedené je náplní drobné publikace Italové při osvobození Náchoda v květnu 1945 autorů
Václava Sádla, Olgy Hostovské a Daria Castiella. Vydalo ji nakladatelství Burian a Tichák z Olomouce za
vydatné finanční pomoci Italského kulturního institutu v Praze. n
Václav Sádlo, historik

Českoskalická místa pohostinská (5)
Vyprávění o českoskalických hospůdkách a hostincích zakončíme posledním dílem této série, který pojednává o méně známých hospodách. Žádná z nich už dnes neslouží pohostinství.
Do dnes zrušeného Hostince
U Karlů, nacházejícího se hned
pod hřbitovem, chodívali nejen
maloskaličtí štamgasti, ale často
účastníci pohřbů a hlavně muzikanti, odpočívající po své produkci na pohřbech.

Církevní procesí před Radikovaným hostincem v dnešní Maloskalické ulici v roce 1947.
Foto ze sbírky Jana Holého
Zrušen byl Hostinec U Khailů (nedaleko dnešní samoobsluhy), když pan Khail koupil hostinec v čp. 18 naproti křižovatce
k Hořičkám. Později koupil tento
„Radikovaný hostinec“ pan Linek, který tam provozoval i řeznictví. Radikovaný hostinec zna-

čí, že hostinec je v provozu více
než 100 let a majitel nemusí být
vyučen číšníkem a hostinskou
koncesi nese již ten dům. Svého
času to byl hostinec zájezdní. Ani
tento hostinec již neslouží svému
účelu.
V Zájezdě na kopci byl Hostinec U Kuťáků. Poskytoval pohostinskou činnost, ve zdejším velkém sále se konaly oslavy, taneční zábavy. Za 2. světové války byli
německou okupační správou
v sále ubytováni ruští váleční zajatci, kteří chodili pracovat do
textilky Ladislava Bartoně, kde se
namísto textilní výroby opravovaly letecké motory. Ani tento
hostinec již není nyní funkční, sál
je pronajímán jako skladiště.
Pod kopcem na druhé straně
byl Hostinec U Mervartů, ten
byl bez sálu.
Do blízké Spyty chodila o posvícení tancovat mládež do Hostinců U Kolísků a U Prokopů.
Mládež tančila ve dvou sálech,
starší generace seděla v zahradách u stolů pod kaštany.
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Hostinec U Mervartů v Zájezdě.
Foto ze sbírky Jana Holého
Když si turista po českoskalických místech pohostinných pospíšil, mohl stihnout návštěvu
i několika z uvedených podniků,
ale málokdo takto spěchal.
V útulné hospodě bývalo dobré
pivo (když nebylo, bylo hostů pomálu a v nemilost upadlá hospoda skončila), bývala zde dobrá zábava, v některých i vyhlášená kuchyně, hostinský se staral o dobrou pověst svého podniku.
Někdy i dost ostře, když pan
Vilém Vojtěch vyhodil z hospody
nějakého ožralu se slovy:
…ð
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… ð „Himlhergot Indie, ty pacholku mně sem už nechoď, nebo tě
přerazím.“
Pan Kubec se nakvašeně ozval,
když přišli hosté pozdě večer, ale
obsloužil je se slovy: „Na vás jsem
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čekal, vy ochmelové, nejdřív prolezete celou Skalici a pak si teprve
vzpomenete na mě. Pivo vám
dám, ale za chvíli zavírám a s vámi se votravovat nebudu!“

Tak až to půjde, choďte do našich hospod, hospůdek, výčepů
včas! n
Věra Vlčková–Pokorná

VÝPRAVY DO MINULOSTI (5): Ostrov II.
Datum 22. 6. 1837 je mezníkem, který předznamenal konec mlýna na „ostrově.“ V témže roce spojila svůj
život s Josefem Němcem, Barunka Panklová–Němcová. Božena Němcová zažila zde dvě velké povodně v letech
1829 a 1834. Poznala také těžký život textiláků na Náchodsku. Píše o tom např. v listě Kateřině Lauermanové.

Etrichova přádelna, později Bartoňova a ještě později TIBA 03.
Dnes AGRO CS, provoz V Lukách.
Dobová reklama ze sbírky Jana Holého
Ještě, než se začala stavět přádelna, existovaly mimo tehdejší
katastr města malé „fabričky“,
valcha, mandl a bělidlo.
Právě v blízkosti Hlouškova
mlýna stála valcha (viz Jan Klos
str. 23). Hloušek s obavami sledoval, jak rychle stavba přádelny
pokračuje.
Krátce po spuštění plného provozu strojové výroby v přádelně
si mlynář začal stěžovat, že mu
přádelna činí škodu. Jakmile byl
na Úpě vyšší stav vody, měl mlynář potíže.
Splav na řece způsoboval tzv.
zpáteční vodu. Došlo k ostrým
půtkám a mlynář podal oficiální
stížnost, že mu je činěno příkoří.

Tyto spory byly dlouhé a neměly
dobrého řešení.
Přádelna ukončila spor v roce
1845. Majitelům došla trpělivost
a mlynář Hloušek nemohl dále
vzdorovat. Přádelna koupila mlýn,
valchu, mandl, bělidlo i pilu. Ale
klid dlouho nebyl.
V roce 1864 Hugo von Löbbecke prodal mlýn mlynáři Lokvencovi z Bělovse.
Ani to nepřineslo klid na ostrově. Na scénu přicházejí bratři Etrichové, kteří kupují přádelnu.
Protože věděli, že s mlýnem
má přádelna trvalé problémy, rozhodli se koupit r. 1882 mlýn a připojit ho k majetku přádelny. Zcela pragmaticky se tak zbavili nepříjemností s mlýnem.
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Neměli v úmyslu mlýn provozovat. Přádelna potřebovala vodu
a likvidací mlýna byl jednou pro
vždy problém s vodou vyřešen.
V roce 1887 Etrichové prodali
valchu, bělidlo, mandl i pilu pánům Böhmovi z Nového Města
nad Metují a Feithovi z České
Skalice.
To byl počátek změny na ostrově. Tito pánové zde vybudovali
fabriku kožedělnou, „koželužnu“.
A to byl definitivní konec nejen vyhlášeného mlýna, ale také
likvidace valchy, bělidla a mandlu.
Zde bychom mohli příběh
uzavřít. Ale tato oblast je natolik
zajímavá, že se sem vypravíme
ještě v některém z příštích čísel
zpravodaje.
Podíváme se také na historii
cechů v České Skalici, nahlédneme do historie dalších mlýnů na
řece Úpě.
Na závěr ještě připomenutí
jedné události z roku 1945.
Jak jsem zmínil, zde byla
vybudována koželužna. Po osvobození České Skalice 10. 5. 1945,
bylo ve městě velké množství
zbraní a munice. Vše bylo shromažďováno právě v objektu koželužny za mostem přes řeku Úpu.
O této události mi vyprávěl můj
otec a také strýc Jiří. Dne 15. května 1945 pokračoval svoz zbraní,
které měly být odvezeny do
Jaroměře–Josefova.
Odpoledne Skalicí otřásl mohutný výbuch a několik dalších
menších detonací. Dnešní Benešovou ulicí běželi lidé
…ð
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… ð dolů k Malé Skalici. Volali, že
se stalo neštěstí!
Při nakládce a manipulaci se
zbraněmi a municí došlo k výbuchu a následně mohutné explozi.
Doma popraskala okna a sklo se
vysypalo z rámů. Při výbuchu zahynul náš voják, jak mě táta řekl,
byl z Velké Jesenice. Ale zahynul
také jeden mladý hoch, který
pomáhal s nakládkou zbraní.
Otec se strýcem ho znali.
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Byl to jejich kamarád Kučera,
bratr Kučera. Jako oni byl skautem. Letos to bude 76 let. I toto
patří do historie „ostrova“.
Vzpomeňme prosím na všechny naše občany, kteří padli v boji
za naši svobodu. Připomínejme si
to, protože svoboda se těžko dobývá, ale snadno ztrácí! Bratra
Kučeru si připomeňme, protože
to byla také oběť války, i když již
byla německá mašinerie poražena.

(čerpáno z materiálů Okresního archivu Náchod, ze statí PhDr.
Ladislava Hladkého, publikace
Dějiny textilní výroby v České Skalici, PhDr. Vlastimila Havlíka, Jana Klose – Paměti města České
Skalice, z publikací Mgr. Věry Vlčkové a archivu Ladislav Havrdy). n
Ladislav Havrda, historik

Kam za kulturou v květnu 2021
Seznam akcí obsahuje jen ty, u kterých existuje předpoklad, že se uskuteční dle platných vládních
opatření a pořadatelé potvrdili, že je uspořádají. Sledujte weby a sociální sítě jednotlivých pořadatelů, sledujte web města www.CeskaSkalice.cz, kde vás budeme o konaných a zrušených akcích
průběžně informovat.
3. května – 30. června 2021
MODELÁŘSKÝ A PROGRAMOVACÍ
KROUŽEK V ČESKÉ SKALICI
v Regionálním informačním centru
Výstava vám představí modelářský a programovací
kroužek Modelářského centra z České Skalice se svými originálními stavebnicemi a modely, diorámy dětí,
fotoprezentací z dění a historie kroužku a dalšími
ukázkami z činnosti spolku. Zájemci zde získají informace, jak se do kroužku přihlásit.
8. května 2021 | 10–12 hodin
FÉROVÁ SNÍDANĚ:
LETOS SNÍDÁME NA VÝLETĚ
V sobotu 8. května se v České Skalici lidé připojí ke
společné snídani na podporu místních a fairtradových pěstitelů. Férová snídaně letos slaví už 11 let
pořádání a kvůli koronavirové pandemii budeme
letos snídat na výletě! Máme pro vás několik tipů,
kam se vydat: Z České Skalice přes Bažantnici, Babiččiným údolím přes Bílý most na Rýzmburk. Další
trasa je stejná, navíc však budete pokračovat až na
rozhlednu na Žernově. Rovněž přes Bažantnici, Babiččino údolí a Bílý most se pak po odbočení vlevo
dostanete podél řeky Úpy až do Havlovic, kde vystoupáte na zříceninu hradu Vízmburk. Nebo zvolte
trasu jako my, půjdeme férově posnídat do zahrady
Vily Čerych. Mezi 10. a 12. hodinou bude zahrada
přístupná i pro vás. Při snídani se vyfoťte, fotografii
nám zašlete na mail info@centrumrozvoje.eu a zaregistrujte se na www.fairtrade.cz.
8. května 2021
PIETNÍ AKT
na městském hřbitově
Slavnostní pocta u hrobu padlých hrdinů u příležitosti 76. výročí ukončení II. světové války.
10.00
10.30
11.00

setkání na hřbitově a položení věnců
položení věnce u pomníku u sokolovny
odhalení nové pamětní desky na staré
radnici na Husově náměstí

Noc kostelů 2021
28. května 2021 | 19–22 hodin
NOC KOSTELŮ
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Malé Skalici
Volný vstup pro zájemce k individuální prohlídce
kostela, modlitbě, meditaci, ztišení.
28. května 2021 | 16–17.30 hodin
NOC KOSTELŮ
v kapli Narození Panny Marie ve Zlíči
Volný vstup pro zájemce k individuální prohlídce
kostela, modlitbě, meditaci, ztišení.
Případné změny budou zveřejněny na stránkách
farnosti www.farnostceskaskalice.webnode.cz.
28. května 2021| 15–20 hodin
NOC KOSTELŮ
ve Sboru Páně Církve československé husitské
ve Sportovní ulici
15.00 prohlídka sboru
17.00 varhanní doprovod
18.00 prohlídka sboru a věže
Církev bratrská se letos Noci kostelů nezúčastní
z důvodu rekonstrukce své modlitebny v Tyršově ulici.
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do 9. května 2021
ROBOTI
výstava v SVČ Bájo
Své práce vystavují děti z výtvarných kroužku SVČ
Bájo, které pracují pod vedením Martiny Horké.

Program Galerie Luxfer
a Luxfer Open Space na květen 2021:
Výstavy v obou objektech budou (ne)dostupné dle
aktuálního nařízení vlády v kontextu epidemie covid a po telefonické domluvě komentovaných prohlídek na tel. 606 678 679.

prodlouženo do 17. května 2021
HELENA HEJDUKOVÁ: OBRÁZKY
v oddělení pro dospělé
Knihovny Barunky Panklové
V minigalerii v oddělení pro dospělé vystavuje Helena Hejduková z České Skalice, členka spolku Ateliér.
Protože byla knihovna šest měsíců pro veřejnost
uzavřena, výstavu prodlužujeme a obrázky budou
ke zhlédnutí v době provozu oddělení (út–čt 12.30–
17.30 hodin, pá 8–11 hodin) ještě do 17. 5. 2021.

Galerie Luxfer, Riegrova 347, Česká Skalice
otevírací doba: čtvrtek a pátek 16–19 hodin
prodlouženo do 16. května 2021
JIŘÍ ČERNICKÝ
Výstava Jiřího Černického představí videoprojekty,
vztahující se k reflexi politické minulosti a její současné aktualizaci. Výstava byla zahájena online
streamem, jeho záznam můžete zhlédnout na FB
Galerie Luxfer, www.galerieluxfer.cz,
www.luxferopenspace.cz.

17. května - 17. června 2021
NÁŠ SVĚT
výstava v SVČ Bájo
Veronika (11 let) a Karolína (12 let) Samkovy, dlouholeté členky výtvarného kroužku SVČ Bájo, představí kresby známých i méně známých pokémonů,
vypichované obrázky a další překvapení.

21. května – 11. července 2021
JIŘÍ STANĚK
Zahájení výstavy 21. května v 19 hodin. Jiří Staněk
(*1990) je absolventem grafického ateliéru Svätopluka Mikyty na brněnské FaVU. Grafika a práce s papírem jsou hlavními médii jeho tvorby. Papírové reliéfy, vytvořené specifickou technikou skládání, připomínají skládanky origami. Díla Jiřího Staňka se vyznačují detailní pečlivostí, až obsesivní snahou využít všechny možnosti daného média do krajnosti,
s vědomým využitím chyby jako tvůrčího elementu.
Nekonečné povrchové struktury připomínající organické vzory, přírodniny, ornamenty či Rorschachovy
testy mohou sloužit jako mentální mapy, v nichž autor estetizuje a vizualizuje své melancholie a posedlosti.

21. května 2021 | 18–20 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA
v ateliéru SVČ Bájo
Zveme děti i dospělé na keramický kurz. Pod vedením zkušené lektorky si budete moci vytvořit misky,
hrnky, hodiny, talířky nebo výrobek dle vlastní fantazie, případně podle návrhu, který si přinesete či
který vám poskytne lektorka. Všechen pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 100 Kč, děti 50 Kč.
Na kurz se hlaste na webových stránkách Bája
www.svcbajo.cz/akce. Počet míst omezen. (Změna
vyhrazena, aktuální informace najdete na webových stránkách Bája).

Luxfer Open Space, Maloskalická 40, Česká Skalice
7. května – 3. července 2021
DAVID BÖHM A JIŘÍ FRANTA
Zahájení výstavy 7. května v 19 hodin. Na prvním rezidenčním pobytu v letošním roce přivítá Luxfer
Open Space známou uměleckou dvojici. Jiří Franta
a David Böhm se zabývají především kresbou, jejími možnostmi a přesahy. Společně jsou také tvůrci
mnoha autorských knih. V rámci rezidence vznikne
projekt, jež zahájí výstavní sezonu v prostorech bývalé Steidlerovy kovárny.

Letní tábory:
12. – 16. 7. 2021 Příměstský tábor s keramikou 1
19. – 23. 7. 2021 Příměstský tábor Malované
prázdniny
31. 7. – 7. 8. 2021 Pobytový tábor v Krkonoších
16. – 20. 8. 2021 Příměstský tábor s batohem
(výlety a turistika)
23. – 27. 8. 2021 Příměstský tábor s keramikou 2
Zápis do tanečních 2021
Letošní taneční kurz proběhne v českoskalické sokolovně od září 2021. Zápis proběhne v Regionálním
informačním centru v České Skalici ve:
čtvrtek 27. května 2021 | 14–16 hodin
Informace na tel. 774 545 249 (paní Urválková)
www.sokolceskaskalice.cz
27. června 2021 | 9 hodin | NOVÝ TERMÍN
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
v Jiřinkovém sále Muzea Boženy Němcové
Další informace jsou na straně 9.

Luxfer Open Space: Galerie (Z)venku,
Maloskalická 40, Česká Skalice
DAVID BÖHM: Z CYKLU NIC
„Cedule s nápisem "nic" popřípadě "nothing" už několik let vozím s sebou a nechávám je na místech,
kde není nic zvláštního nebo očekávatelného. Nic
vylučuje existenci něčeho. Tuto ceduli jsem zapíchl
kousek od kolonie tučňáků na Antarktickém poloostrově v roce 2017.“
Projekt Galerie (Z)venku je velkoformátová dlouhotrvající prezentace jednoho uměleckého díla na
fasádě objektu LUXFER OPEN SPACE – Prostoru pro
současné umění. n
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Kam za sportem v květnu 2021
Seznam akcí obsahuje jen ty, u kterých existuje předpoklad, že se uskuteční dle platných vládních
opatření a pořadatelé potvrdili, že je uspořádají. Sledujte weby a sociální sítě jednotlivých pořadatelů, sledujte web města www.CeskaSkalice.cz, kde vás budeme o konaných a zrušených akcích
průběžně informovat.
22. května 2021
MEZIMĚSTÍ – BROUMOV
Vede Ladislav Roleček. Odjezd z České Skalice vlakem v 7.32 hodin do Meziměstí. Pohodová trasa po
po červené značce Svatojakubskou cestou do Broumova. Návrat vlakem. Mobil 723 108 184,
mail LadislavR@seznam.cz.

Turisté zvou na výlety v květnu 2021
1. května 2021
PRVOMÁJOVÝ VÝSTUP NA SNĚŽKU
Vede Petr Škrdla. Trasa 19 km. Tentokrát z Horní
Malé Úpy–Pomezních bud. Odjezd vlakem z České
Skalice v 7.32 hodin do Trutnova, autobusem do
Horní Malé Úpy. Cesta Česko-polského přátelství,
Soví sedlo, Jelenka, Svorová hora (1411 m n. m.),
Obří hřeben, Sněžka (1602 m n. m.), bývalá Obří
bouda, Luční bouda, Památník obětem hor, Výrovka, Richtrovy boudy, Zelený důl, Pec pod Sněžkou.
Návrat autobusem a vlakem do České Skalice. Mobil
604 162 988, mail petrskrdla@atlas.cz.

29. května 2021
BROUMOVSKÉ VYHLÍDKY
Vede Květa Simonová. Odjezd vlakem v 8.32 hodin
do Police nad Metují, autobusem na Slavný. Trasa
16 km: Slavný, nad Zaječí roklí, Kamenná brána, Koruna, Božanovský špičák, Pánův kříž, Machov. Zkrácená trasa: 13 km. Návrat autobusem a vlakem. Mobil 732 020 472, mail kvetasimonova@seznam.cz.

8. května 2021
ČESKÝ RÁJ:
Klokočské skály, rozhledna Dubecko
Na paměť Bohouše Holého a Vládi Kubečka. Vede
Petr Škrdla. Trasa 13,5 km. Vlakem z České Skalice
v 7.29 hodin do Turnova přes Jaroměř a Starou Paku. Osobákem zpět do zastávky Dolánky. Pozor,
z Jaroměře do Turnova zajišťuje dopravu společnost
Arriva vlaky. Doporučujeme zakoupení jízdenky
přes internet. Dolánky, Dlaskův statek, Kopalova
vyhlídka, pramen Boží voda, Záholice, vyhlídka
Zdenčina skála, naučná stezka Klokočské skály,
Klokočské průchody, jeskyně Postojná, zřícenina
hradu Rotštejn, Loktuše, Dubecko, rozhledna, Loktuše na Špici. Autobusem do Turnova, vlakem do
České Skalice. Mobil 604 162 988,
mail petrskrdla@atlas.cz.

Vzhledem k současné nepříznivé situaci v souvislosti s pandemií covidu 19 může dojít ke změnám.
Sledujte skříňku klubu českých turistů na Husově
náměstí nebo stránky www.c-skalice.webnode.cz.
Na trasách je minimální možnost občerstvení, proto
doporučujeme jídlo a pití s sebou. n
Kam za kopanou v květnu 2021
Podle dostupných informací v případě uvolnění vládních opatření začne program amatérských soutěží
dohrávkami z podzimu. Pak by měly následovat jarní odvety. Sledujte aktuální informace na webových
stránkách fotbalistů www.skceskaskalice.cz. n

15. května 2021
CYKLOVÝLET
Vede Josef Navrátil. Tajný cyklovýlet, nechte se překvapit. Pohodová trasa cca 40 km okolím České Skalice. Odjezd v 9 hodin od kašny na Husově náměstí.
Mobil 603 234 668, mail navratiljn@seznam.cz.

Distribuce Českoskalického zpravodaje
Aktuální číslo Českoskalického zpravodaje dostanou všichni Skaličáci zdarma domů do schránky. Zpravodaj je rovněž bezplatně ke stažení na webu města
www.ceskaskalice.cz/prakticke-info/zpravodaj/ceskoskalicky-zpravodaj.
Květnové číslo bude firma roznášet od 29. dubna do 5. května 2021.
Pozdější reklamace budeme řešit individuálně. Nedodání hlaste na mail
zpravodaj@ceskaskalice.cz nebo volejte redakci na tel. 725 022 682. Zároveň
se můžete hlásit v Regionálním informačním centru na třídě T. G. Masaryka
a jeho pracovnice to vyřídí.
Červnové číslo rozneseme do vašich schránek od 29. května do 2. června 2021. n
Jan Holý, redaktor Českoskalického zpravodaje
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Příměstské tábory Stepíku
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INZERCE

Inzerce ve zpravodaji 725 022 682
zpravodaj@ceskaskalice.cz

DOMOV A ZAHRADA
Husovo nám. 49, Česká Skalice
rozšířili jsme pro vás sortiment:
· zahradnických potřeb
· dárkových předmětů
· květin řezaných i pokojových
· krmiv pro domácí i hospodářská zvířata

JSME TU PRO VÁS
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KOSMETICKÝ SALON RICHENZA
T. G. Masaryka 892, Česká Skalice
Nabízí manikúru, modeláž nehtů, kosmetické
ošetření a přípravky, SPA ošetření nohou a relaxační
masáže se sprchou

Objednávky volejte na 604 237 128
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ČESKÝ VÝROBCE
SEDACÍCH SOUPRAV

KVĚTEN
2021

SLEVOVÝ KUPÓN

20%
ze základní ceny
www.lumco.cz

Kupón lze uplatnit pouze ve firmě Lumco v České Skalici.
Platnost pouze do 31. 5. 2021. Nevztahuje se na akční leták.
Kontaktujte nás na tel. č. 739 043 340.
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NÁCHODSKÝ SWING UVÁDÍ
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Česká
Skalice

Pohled do dnešní Palackého ulice (tehdy Grégrova ulice) z křižovatky s Lidickou (Palackého) a Tyršovou ulicí (Nádražní). Údaje
v závorkách odpovídají stavu v roce 1926 a dříve. Na hlavním snímku zcela vlevo stála chalupa čp. 246, kterou zdobily prvky lidové
tvořivosti. Ta byla zbourána ve II. polovině 20. století. Dnes je zde travnatá plocha. Vedlejší chalupu nahradil dům čp. 113 následovaný domy čp. 114 a 115. Na druhé straně ulice zcela vpravo byla Kuťákova kavárna, cukrárna a vinárna, kterou zde později provozovali i další podnikatelé. Na začátku třetího tisíciletí tu byla obnovena restaurace, penzion a kavárna Ronox. Ta ukončila činnost
v loňském roce. Penzion zůstal zachován. V současnosti zde sídlí ﬁrma zabývající se výpočetní technikou. V pozadí budovy je částečně vidět čp. 326, kde byla prádelna a žehlírna paní Šimáčkové.
Hlavní historický záběr z období před rokem 1908 je z archivu Muzea Boženy Němcové. Detail „barokní“ chalupy z roku 1944 je také
z archivu Muzea Boženy Němcové. Detail Kuťákovy kavárny z období Rakouska-Uherska pochází ze sbírky Radima Vojtěcha. Autorem snímku na přední straně obálky je Jan Holý.
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