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Nové odjezdníky autobusů
Oslavy výročí konce války provázela
protiepidemická opatření
Přípravy na léto v Kladském pomezí vrcholí
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Úvodní slovo starostky města

Chodník a přechodové místo
ve Zlíči.

Prostranství a vývěsní skříňky
před bytovým domem Olga.

Areál venkovní výuky na školní
zahradě (před dokončením).

Bezbariérový vstup na
městský úřad.

Rekonstrukce hřiště
u sportovní haly.

Instalace pamětní desky na
starou radnici.

Milí spoluobčané,
děti jsou ve škole, obchody
jsou otevřené, očkování probíhá,
tak se nám snad zase bude vracet
život do normálu. Zatím nám bohužel pandemická opatření nedovolují uskutečnit všechny původně plánované akce, ale něco rozhodně stihneme.
Rozvoj města naštěstí pokračuje dál, pandemii navzdory. Za
poslední měsíc a půl se posunuly
tyto projekty:
- Dokončili jsme výstavbu jednoho bytu v městském domě v ulici
Komenského.
- Projektují se zde další dva byty.
- V tzv. „Okresáku“ dojde k rekonstrukci přízemního bytu.
- Bezbariérový vchod do městského úřadu je hotov.
- Na náměstí jsou instalovány dvě
dobíjecí stanice pro elektromobily.
- Pokračuje výstavba nového mostu přes přivaděč u vojenského
hřbitova. Dobrá zpráva je, že na
tento most nám Královéhradecký
kraj poskytl dotaci 3,4 milionu Kč.

- Vývěsní skříňky spolků a sdružení jsou přemístěny před bytový
dům Olga.
- Vývěska pohřební služby je rovněž přestěhována před bytový
dům Olga.
- Tady bude dál pokračovat úprava celého prostranství i plochy
okolo pomníku legionářů.
- Na staré radnici byla při oslavách 76. výročí ukončení II. světové války odhalena nová pamětní deska.
- Chodníky ve Zlíči a přechodové
místo jsou dokončené.
- Probíhá rekonstrukce veřejných
záchodků u kostela v Malé Skalici.
- Mateřská škola má v kuchyni
nový velký sporák.
- Na hřišti před sportovní halou
probíhá rekonstrukce.
- Na školní zahradě byl dokončen
prostor pro venkovní výuku i volný čas žáků.
Pokračujeme v pravidelném
testování veřejnosti na covid 19.
Každé pondělí od 6.30 hod do 14
hodin a každý čtvrtek od 13 do 18
hodin v bytovém domě Olga.
Otestovat se nechává průměrně asi 300 lidí týdně a za poslední

měsíc jsme neměli žádný pozitivní případ.
Máme stále mnoho plánů, připravujeme velké množství projektů, žádáme o dotace, kde se dá.
Město Česká Skalice je členem
dobrovolného svazku obcí Kladská stezka. Já jsem jeho předsedkyní, a proto se občas dočtete
i o aktivitách mimo Českou Skalici.
Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka je koordinátorem a investorem cyklookruhu okolo Rozkoše. Celkem má cyklookruh sedm
úseků, nyní máme zkolaudován
úsek č. 6 z Provodova do Šeřče.
Na konci roku bude dokončen
úsek z obce Kleny k ATC
Rozkoš.
Dále DSO Kladská stezka úspěšně vykoupila pozemky mezi Jaroměří a Rychnovkem pro napojení
Labské stezky od Hradce Králové
až k České Skalici.
Přeji vám mnoho zdraví. n
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Vaše starostka Zuzana
Jungwirthová
Foto na této straně Jan Holý
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Společenská rubrika
Oslavenci 80 a více let narození od 1. 6. do 30. 6.

Úmrtí od 1. 4. do 30. 4. 2021

Daniela Andresová

Ladislav Cerman

Libuše Čechovičová

Jindřiška Dostálová

Jaroslava Dušková

Roman Kučera

Terezie Foretová

Jarmila Linková

Karel Hanuš

Iva Nejezchlebová

Marie Hrubá
Čest jejich památce! n

Marie Jarošová
Mladena Kleprlíková
Jindřich Kolisko

Alžběta Suchánková

Božena Körberová

Hanička Šebestová

Vilma Lábusová

Terezie Švejdarová

Adolf Mitlöhner

Anna Urbancová

Angela Pánková

Marie Urválková

Uršula Peková

Peter Valica

Božena Pirklová

Blanka Vlačihová

Zdeňka Podolská

Ivanka Vlačihová

Olga Průšová

Eva Zelená

Josef Řehák
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

Srovnání počtu obyvatel České Skalice
na začátku a na konci roku 2020
Každoročně v květnu vydává Český statistický úřad statistiku počtu a obyvatel v obcích. Součástí je také
členění dle složení a průměrného věku
Počet obyvatel k 1. 1. 2020
Počet obyvatel
celkem
5047

muži
2444

Počet obyvatel k 31. 12. 2020
Průměrný věk

ženy
2603

celkem
44,7

muži
42,7

Počet obyvatel
ženy

celkem

46,6

5017

muži

Průměrný věk
ženy

2434

n
Jan Holý, redaktor
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2583

celkem
45,1

muži
43,1

ženy
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Zprávy z radnice
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE,
PRÁVNICKÉ OSOBY:
Rada města
§ souhlasí s oznámením příspěvkové organizace
Mateřská škola J. A. Komenského o výši úplaty pro
školní rok 2021–2022.

Informace z 11. schůze Rady města
Česká Skalice ze dne 21. dubna 2021
ROZVOJ, INVESTICE:
Rada města
§ schvaluje uzavření dodatku č. 1 na „Zpracování
územní studie lokality Nad Pivovarem, Česká Skalice“ mezi městem Česká Skalice a společností
SURPMO, a. s., Praha 1.

KULTURA:
Rada města
§ schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o výpůjčce movitých věcí mezi městem Česká Skalice a Národním památkovým ústavem, Praha 1,
Malá Strana.
§ souhlasí s podáním přihlášky ke členství Vladimíra Chreňa a Tomáše Vondrysky jako zaměstnanců města do Komise konzervátorů a restaurátorů
Asociace muzeí a galerií ČR, z. s.

FINANCE:
Rada města
§ schvaluje snížení náhrady škody po zaplacení
pokuty KŘP na hodnotu 50 %, což odpovídá částce
5000 Kč.
MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY:
Rada města
§ doporučuje Zastupitelstvu města Česká Skalice
přijmout usnesení ve znění: „Zastupitelstvo města
Česká Skalice projednalo a zamítá žádost o odprodej části pozemku p. č. 905 v obci a v katastrálním
území Česká Skalice pro žadatele [osobní údaj
odstraněn].“
§ zamítá žádost o pronájem části pozemku
p. č. 905 v katastrálním území Česká Skalice pro
žadatele [osobní údaj odstraněn].
§ schvaluje uzavření nájemní smlouvy na užívání
pozemku p. p. č. 199/5 v katastrálním území Zlíč mezi
městem Česká Skalice a pronajímatelem [osobní
údaj odstraněn].
§ zamítá žádost o navýšení nájmu z užívání částí
pozemků p. č. 1372/12 a p. č. 1372/13 v katastrálním
území Česká Skalice pro žadatele [osobní údaj
odstraněn].
§ souhlasí s uložením zemního kabelového vedení nn v pozemcích p. č. 1058 a p. č. 1076 v katastrálním území Česká Skalice v rámci akce: „Č. Skalice,
Zd. Štěpánka – knn p. č. 1062“ pro žadatele ČEZ
Distribuce, a. s., Děčín IV-Podmokly, neschvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, předloženou žadatelem, ale schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene, zpracovanou dle směrnice města a uzavření nájemní smlouvy na užívání zmíněných částí pozemků.

RŮZNÉ:
Rada města
§ bere na vědomí informaci o podané žádosti do
výzvy č. 9/2019 v rámci Národního programu Životního prostředí na projekt „Ovoce lidem Česká Skalice“.
§ schvaluje ukončení smlouvy o nájmu nebytového prostoru na adrese Husovo náměstí čp. 52 a čp. 1
uzavřenou mezi městem Česká Skalice a panem Vítem Mladým k 30. 6. a 31. 8. 2021 dohodou.
§ bere na vědomí výroční zprávy Obvodního oddělení PČR a Městské policie Česká Skalice za rok 2020.

Informace z 12. schůze Rady města
Česká Skalice ze dne 5. května 2021
ROZVOJ, INVESTICE:
Rada města
§ schvaluje uzavření dodatku č. 2 na „Lávku přes
přivaděč, Česká Skalice“ mezi městem Česká Skalice
a firmou MATEX HK, s. r. o., Hradec Králové.
§ schvaluje uzavření příkazní smlouvy na administraci žádosti o dotaci na projekt „Infrastruktura
Zlíč, Česká Skalice – II. etapa“ mezi městem Česká
Skalice a společností GRANTEX dotace, s. r. o.,
Praha 1.
§ schvaluje výsledek výběrového řízení s názvem
„Terciární dočištění ČOV, Česká Skalice“ a uzavření
smlouvy o dílo mezi městem Česká Skalice a společností VODA CZ SERVICE, s. r. o., Jaroměř.

OPRAVY:
§ schvaluje uzavření dodatku č. 1 na „Opravu
podlah balkónů bytového domu čp. 615“ mezi
městem Česká Skalice a Ladislavem Trejtnarem,
Náchod.

FINANCE:
Rada města
§ doporučuje zastupitelstvu města přijmout usnesení ve znění: „Zastupitelstvo města projednalo
a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční individuální dotace v roce 2021
mezi městem Česká Skalice, IČ: 00272591, se sídlem
třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice
…ð
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… ð a SK Ruchadlo Zájezd, z. s., IČ: 67440461, se sídlem Zájezd 7, 552 03 Česká Skalice na částku 75 161 Kč.
Dotace bude použita na pořízení lanových překážek.“
§ 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 SK
Ruchadlo Zájezd z.s., IČ: 67440461, se sídlem Zájezd
7, 552 03 Česká Skalice na částku 25 580 Kč. Dotace
bude použita na malování na zem, dopravní hřiště.“
§ schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služby mezi JRK Česká republika, s. r. o., Praha 1 a městem Česká Skalice.
§ schvaluje uzavření pojistné smlouvy mezi městem Česká Skalice a Kooperativa pojišťovna, a. s.,
Praha 8.
§ bere na vědomí přehled podaných vyúčtování
k dotacím 2020 včetně případných vratek dotací.

§ souhlasí s uložením zemního kabelového vedení
nn a schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v pozemcích p. č. 96,
451/1 a 884 v katastrálním území Česká Skalice
v rámci akce „Č. Skalice, – Přel. nn pro město“ pro
žadatele ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV-Podmokly.
§ schvaluje uzavření smlouvy o připojení odběrového elektrického zařízení k distribuční soustavě
pro odběrové místo Komenského 615, 552 03 Česká
Skalice mezi městem Česká Skalice a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV-Podmokly.
§ souhlasí s umístěním zázemí pro staveniště
u školní jídelny v ul. Na Kamenci, na části pozemku
p. č. 662/1 v katastrálním území Česká Skalice
a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na užívání
částí pozemku pro žadatele EKOSTAV HK, s. r. o.,
Hradec Králové.
§ schvaluje uzavření smlouvy o zajištění přeložky
plynárenského zařízení při akci „Odkanalizování
Barunčiny školy“ mezi městem Česká Skalice a GasNet Služby, s. r. o., Ústí nad Labem.
§ schvaluje uzavření dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu na akci „Odkanalizování Barunčiny školy“ mezi městem Česká Skalice
a Muzeem východních Čech v Hradci Králové.

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY:
Rada města
§ doporučuje Zastupitelstvu města Česká Skalice
přijmout usnesení ve znění: „Zastupitelstvo města
Česká Skalice projednalo a zamítá žádost o revokaci
usnesení zastupitelstva města ZM/12/376/11/2020 ze
dne 23. 11. 2020 pro žadatele AGROMER, s. r. o., IČ:
49813544, se sídlem Zlíč 70, 552 03 Česká Skalice.“
§ souhlasí s umístěním předzahrádky na Husově
náměstí, na části pozemku p. č. 122 pro žadatele
Květoslava Doubka, Luboše Príbojského a Helenu
Kadaníkovou a schvaluje uzavření nájemních smluv.
§ souhlasí s umístěním dřevěné kolny v ul. Nyklíčkova na části pozemku st. p. č. 243 v katastrálním
území Malá Skalice pro žadatele [osobní údaj
odstraněn].
§ schvaluje uzavření nájemní smlouvy na
pronájem části pozemku st. p. č. 243 v katastrálním
území Malá Skalice mezi městem Česká Skalice
a nájemcem [osobní údaj odstraněn].
§ schvaluje uzavření nájemní smlouvy na užívání
částí pozemku p.č. 1686/1 o výměře 375 m2 a p. č.
1932/2 o výměře 79 m2 o celkové výměře 454 m2
v katastrálním území Česká Skalice mezi městem
Česká Skalice a Michalem Ulrichem.
§ schvaluje uzavření dodatku nájemní smlouvy
na pronájem části pozemku p. č. 13/1 v katastrálním
území Spyta mezi městem Česká Skalice a nájemcem [osobní údaj odstraněn].
§ schvaluje uzavření dodatku č. 1 dohody o pronájmu na užívání pozemku p. č. 788/2 v katastrálním území Česká Skalice mezi městem Česká Skalice a nájemcem [osobní údaj odstraněn].
§ schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene – knn rekonstrukce ul. Pivovarská mezi
městem Česká Skalice a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín
IV-Podmokly.

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE,
PRÁVNICKÉ OSOBY:
Rada města
§ schvaluje žádost o vyřazení majetku příspěvkové organizace Středisko volného času Bájo Česká
Skalice, viz příloha č. 2.
§ schvaluje uzavření smlouvy o dílo na „Výměnu
vnitřních dveří v Báju“ mezi městem Česká Skalice
a Antonínem Plškem, Náchod-Babí.
§ souhlasí s ceníkem pronájmu učebny a tanečního sálu příspěvkové organizace Střediska volného
času Bájo s platností od 6. 5. 2021.
§ schvaluje zadávací dokumentaci s názvem „Sanace vlhkostních poruch v šatnách v suterénu, ZŠ
Lidická 554, Česká Skalice“.
§ schvaluje uzavření smlouvy o dílo na „Rekonstrukci cvičné kuchyně na ZŠ Česká Skalice“ mezi
městem Česká Skalice a Stavební firmou Hanuš,
s. r. o., Jasenná.
KULTURA:
Rada města
§ schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na realizaci projektu s názvem „Zachování a propagace tradic v České Skalici – výstava a pěstování jiřin s dalším kulturním programem“.
§ schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na realizaci projektu s názvem „Úprava výstavních prostor
a konání výstavy 90 let nejstaršího českého literárního muzea – Muzea Boženy Němcové“.
…ð
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§ schvaluje uzavření licenční smlouvy o poskytnutí audiovizuálního díla mezi Českou televizí
a městem Česká Skalice.
§ schvaluje uzavření smluv o výpůjčce mezi městem Česká Skalice a Akademií múzických umění
v Praze, Filmovou a televizní fakultou (FAMU),
Viktorkou – Hereckým domem, s. r. o. a soukromými osobami. Dále schvaluje uzavření smlouvy
o dlouhodobé výpůjčce sbírkových předmětů
s Muzeem Náchodska.
§ schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku
a o stanovení práv a povinností při organizaci akce
Maloskalické posvícení 2021 mezi městem Česká
Skalice a Janem Pazderou, Jaroměř.

§ schvaluje 1) Provádění nákupů elektřiny a plynu
pro město Česká Skalice a příspěvkové organizace
na komoditní burze společnosti POWER EXCHANGE
CENTRAL EUROPE, a. s., Praha 1, pro období od
1. 1. 2022 až do odvolání, 2) Uzavření veškerých
smluv a činění veškerých úkonů potřebných k realizaci předchozího bodu.
§ schvaluje smlouvu o centralizovaném zadávání
veřejné zakázky na nákup elektřiny a plynu uzavřenou mezi městem Česká Skalice a příspěvkovými
organizacemi města.
§ schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci mezi
městem Česká Skalice a FBC Česká Skalice, z. s., Junákem – českým skautem, Klubem českých turistů
Hrot, Komitétem pro udržování památek z války
roku 1866, z. s., Modelářským centrem, z. s., Spolkem Východočeský fotograf, Sdružením zdravotně
postižených Česká Skalice, Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Česká Skalice, pobočkou Základní umělecké školy Bedřicha Smetany
Nové Město nad Metují v České Skalici, Náboženskou obcí Církve československé husitské, Sborem
Církve bratrské, SK Česká Skalice, z. s., TK Česká
Skalice, Českým rybářským svazem, z. s., Střediskem
volného času Bájo, místní organizací KDU ČSL a Českým kynologickým svazem, ZKO Česká Skalice.

DOPRAVA:
Rada města
§ souhlasí s vyhrazením parkovacího místa pro
osobní automobil pro osobu tělesně postiženou na
pozemku p. č. 887 a uzavření nájemní smlouvy na
pronájem části pozemku na třídě T. G. Masaryka
v katastrálním území Česká Skalice.
§ schvaluje žádost žadatele [osobní údaj odstraněn]o vyhrazené parkovací místo na třídě T. G. Masaryka u objektu čp. 122 a tím spojené instalace svislého dopravního značení IP12 (Vyhrazené parkoviště) s dodatkovou tabulkou č. E13 s textem (2AU
2604) a vyznačení vodorovného dopravního značení č. V10e (Vyhrazené parkoviště).
§ zamítá žádost žadatele [osobní údaj odstraněn]
o vyznačení vodorovného dopravního značení
č. V 12c (zákaz zastavení – žlutá čára souvislá)
v ulici Wolkerova.

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

RŮZNÉ:
Rada města
§ schvaluje Vnitřní směrnici č. 5/2021 – Pravidla
města Česká Skalice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Stručné zprávy z městského úřadu
UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

Město Česká Skalice
hledá nového kronikáře

Provozovatel elektrické sítě ČEZ Distribuce mění systém oznámení o odstávce elektřiny„Léta s letáky
končí“. Více na www.cezdistribuce.cz/sluzba. n

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

Úřední hodiny Městského úřadu
Česká Skalice
Úřad je již otevřen v plném rozsahu.
Pondělí
8–12 hodin 13–17 hodin
Úterý
8–12 hodin
Středa
8–12 hodin 13–17 hodin
Čtvrtek
8–12 hodin
Pátek
8–12 hodin n

Jan Holý, redaktor zpravodaje

Miroslav Novák, tajemník MěÚ

6

ČESKOSKALICKÝ ZPRAVODAJ

ČERVEN 2021

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. n

Pošta v České Skalici ruší otevírací hodiny o víkendech
Od 1. května 2021 Česká pošta v České Skalici zrušila otevírací hodiny v sobotu. V ostatní dny se otevírací
doba nemění. V jiných městech v okolí již bylo toto opatření zavedeno v průběhu dubna. n
Otevírací hodiny České pošty v České Skalici
pondělí
10–12
13–18
úterý
8–12
13–16
středa
10–12
13–18
čtvrtek
8–12
13–16
pátek
8–12
13–16
Text a foto Jan Holý, redaktor zpravodaje

Zrušené akce 2021
Ve stejnojmenném článku v aktualitách na webu města www.Ceskaskalice.cz průběžně zveřejňujeme informace o rušených kulturních, sportovních a společenských akcích, případně zprávy o náhradních termínech
a dalších možnostech.
§ Program Za Babičkou Boženy Němcové do
Dříve avizované akce:
Ratibořic se nekoná.
§ Den dětí s Bájem se nekoná.
§ Dětský den s Jachtklubem se uskuteční snad
§ Koncert kapely Jelen na louce pod Muzeem
koncem srpna.
Boženy Němcové se nekoná.
vína má nový termín 18. 6. 2022 n
§
Slavnost
§ Program Barunčina škola aneb Když chodila
Božena Němcová do školy se nekoná.

Jan Holý, redaktor zpravodaje

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
PRAVIDELNÝ SVOZ ODPADU (popelnice a kontejnery)

Svozovým dnem pro všechny typy svozu je úterý.
Celoroční svoz – zelená nálepka – 1. 6., 8. 6., 15. 6., 22. 6., 29. 6.
Kombinovaný svoz – červená nálepka – 1. 6., 15. 6., 29. 6.
Poloviční svoz – žlutá nálepka – 1. 6., 15. 6., 29. 6.
Měsíční svoz – modrá nálepka – 8. 6.
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

Otevírací doba sběrného dvora
Otevírací doba se přes léto 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
Text a foto Jan Holý, redaktor zpravodaje
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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). n

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
29. a 30. 5.
5. a 6. 6.
12. a 13. 6.
19. a 20. 6.
26. a 27. 6.
3.7. a 4. 7.
5. 7.
6. 7.
10. a 11.7.

Lékař
MUDr. Ludmila Chrásková
MDDr. Veronika Kalousková
MUDr. Miluše Jiřištová
MUDr. Martina Bucharová
MUDr. Lubomír Beran
MUDr. Erika Uhlířová
MUDr. Jaroslav Ožďan
MUDr. Lucie Strnadová
MUDr. Ivona Plšková

Adresa
Dr. E. Beneše 191, Jaroměř
Husova 931, Jaroměř
Z. Němečka 130, Jaroměř – Josefov
Husovo nám. 36, Česká Skalice
Velký Třebešov 118
Průmyslová 146, Jaroměř
Boženy Němcové 13, Česká Skalice
Z. Němečka 130, Jaroměř – Josefov
Komenského 554/a, Česká Skalice

Telefon
491 812 160
491 812 935
491 813 485
491 452 447
491 453 272
491 815 475
491 452 789
491 812 495
491 451 300

Informace z Oblastní nemocnice Náchod, a. s.
Od 1. 7. 2021 otevíráme podiatrickou ambulanci
NOVÁ PODIATRICKÁ AMBULANCE bude od 1. července 2021otevřena v rámci Rehabilitačního oddělení
Oblastní nemocnice Náchod. Najdete ji v pavilonu „F“ v dolním areálu náchodské nemocnice. Bude se věnovat všem pacientům s vadami nohou a obtížemi z těchto vad plynoucích, deformitám typu příčně i podélně plochá noha, kladívkové prsty, stavům po amputacích nohou a jejich částí, a to včetně předpisu speciální obuvi a vložek. Zvláštní kapitolu pak tvoří problém nohou u diabetiků, riziko vzniku syndromu diabetické nohy a prevence této vážné komplikace. I tomuto problému bychom se v ambulanci rádi postupně
věnovali. Problematika hojení již vzniklých defektů bude nicméně nadále řešena v nemocnici cestou ambulance chronických ran. Podiatrickou ambulanci povede MUDr. Veronika Polanská, která je absolventkou
certifikovaného kurzu podiatrie. K objednání bude třeba doporučení praktického lékaře, ortopeda,
revmatologa, neurologa nebo diabetologa.
ORDINAČNÍ HODINY ve čtvrtek 9–12 hodin. OBJEDNÁNÍ PACIENTŮ na telefonu 491 601 728. Věříme,
že tímto krokem zaplníme určitou mezeru v komplexní péči o podiatrického pacienta v našem regionu. n
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Tečku za stěhováním do nových pavilonů
udělala porodnice
V průběhu května jsme zvládli přestěhovat do nových prostorů oddělení ARO, centrální dospávací pokoj,
oddělení ORL a neurologie B a část pracoviště radiodiagnostického oddělení. U příležitosti Mezinárodního
dne dětí, který se slaví každoročně 1. června, otevíráme v nových pavilonech dětské a novorozenecké oddělení společně s gynekologií a porodnicí. Novorozenecké oddělení bude nově disponovat šesti nadstandardními jednolůžkovými pokoji s přistýlkou pro tatínky a porodnice čtyřmi porodními boxy a sekčním sálem
umístěným v bezprostřední blízkosti porodních boxů pro maximální bezpečí dítěte i rodičky. n
Návštěvy hospitalizovaných pacientů jsou opět
možné
Návštěvy hospitalizovaných pacientů jsou možné
na všech lůžkových odděleních Oblastní nemocnice
Náchod v době od 14 do
17 hodin za následujících
podmínek:
§ návštěva předloží potvrzení o negativním testu
(POC nebo PCR) ne starším než 48 hodin,
§ nebo návštěva předloží certifikát MZČR o provedeném očkování, kdy od druhé dávky uplynulo
minimálně 14 dnů,
§ nebo návštěva předloží potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19, od kterého neuplynulo více než 90 dnů,
§ nebo návštěva se podrobí před zahájením
návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (u této
možnosti je třeba počítat s tím, že vyšetření trvá cca
20 minut a zdravotní sestra nemusí mít časový
prostor ihned při příchodu návštěvy, proto,
prosíme, využívejte po rezervaci naše testovací
místo).
Více naleznete na www.nemocnicenachod.cz. n

Nemocnice se každoročně připojuje k mezinárodním informačním kampaním na podporu
zvyšování kvality života
S uvolňováním vládních opatření a zlepšující se
epidemickou situací jsme se jako každý rok mohli
připojit k mezinárodním informačním kampaním
na podporu zvyšování kvality života ve spolupráci
se Střední odbornou školou sociální a zdravotnickou – EA Náchod. 5. května jsme si připomněli Světový den hygieny rukou a 17. května Světový den
hypertenze. Všichni měli možnost si pod speciální
lampou ověřit čistotu svých rukou a zároveň si nechat změřit krevní tlak. Využili jsme k tomu naši
„očkovací čekárnu“, stan před nemocnicí. Těší nás
všechny dobré výsledky! n

Text a foto Oblastní nemocnice Náchod

MĚSTSKÁ POLICIE informuje ((602 450 656)
Městská policie v posledních měsících řešila celou řadu ztrát a nálezů. Mezi dalšími případy nechyběly opilecké výstupy v rodině nebo likvidace nalezených injekčních stříkaček. Městští strážníci mají rozmanitou práci.
Dne 24. 2. 2021 Městská policie
přijala oznámení o poházených
injekčních stříkačkách v ulici
Křenkova. Strážníci je posbírali
a následně bezpečně uložili ke
zlikvidování.
Dne 25. 2. 2021 odchytli zatoulaného psa. Ještě tentýž den si
majitel psa vyzvedl.

Téhož dne pomáhali s rozvozem respirátorů do ordinací
lékařů.
Dne 26. 2. 2021 městská policie
asistovala Policii ČR při vyhrocené hádce mezi opilými rodinnými příslušníky. Celou věc si k šetření převzala Policie ČR.
Dne 27. 2. 2021 v nočních hodinách kontrolovali strážníci vládní
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nařízení o zákazu vycházení po
21. hodině.
Dne 1. 3. 2021 si hlídka všimla
přeplněného kontejneru na textil
u prodejny Verner v Malé Skalici.
Informovala provozovatele a ten
slíbil brzké vyvezení textilu.
Dne 4. 3. 2021 přijali strážníci
telefonické oznámení o zmatené
ženě, která pobíhala po ulici. Po
příjezdu na místo zjistili, že je … ð

ČESKOSKALICKÝ ZPRAVODAJ
… ð psychicky nemocná. Hlídka
kontaktovala její příbuzné, kteří
si ženu převzali.
Téhož dne strážníci opět sebrali injekční stříkačku tentokrát
z dělící hráze Rozkoše.
Dne 8. 3. 2021 přijali strážníci
oznámení, že na parkovišti u restaurace Ruchadlo se schází mládež a dělá tam nepořádek. Hlídky
městské policie v této lokalitě
zvýší kontroly.
Dne 9. 3. 2021 řešili olejovou
skvrnu od jednoho z vozidel,
které parkovalo u Penny marketu. Po příjezdu na místo bylo již
auto pryč. Strážníci skvrnu zasypali sorbentem.
Dne 11. 3. 2021 hlídka usměrňovala provoz u prodejny Verner
v Malé Skalici z důvodu pohřbu.
Téhož dne přišla na služebnu
oznamovatelka s tím, že v autobuse zapomněla mobilní telefon.
Strážníci zavolali na její číslo, zve-

ČERVEN 2021
dl to řidič autobusu, který další
den ráno předal telefon majitelce.
Dne 12. 3. 2021 prověřovala
hlídka průjezdnost v ulicích z důvodu projíždění popelářů.
Dne 16. 3. 2021 bylo občany
nahlášeno, že v ulici Tyršova se
již delší dobu povaluje pánské
horské kolo. Strážníci nechali kolo
převézt na městský úřad, kde si
ho majitel může vyzvednout.
Dne 17. 3. 2021 se podařilo pomocí kamerového systému vypátrat a ztotožnit pachatele, kteří se
dopustili loupežného přepadení
v zelenině na Husově náměstí.
Informace a záznam z kamerového systému předali Policii ČR.
Dne 18. 3. 2021 strážníci řešili
nález v anonymní schránce nálezů na budově městského úřadu,
která je umístěna hned vedle bočního vchodu na městskou policii.
Ve schránce byl nalezen řidičský
průkaz a kartička autobusového

dopravce. Řidičák odeslali strážníci na příslušný městský úřad
(ztráty a nálezy) a autobusovou
kartu poslali společnosti, která
kartu vydala.
V průběhu měsíce městská policie řešila hned několik ztrát i nálezů. Převážně se jednalo o doklady, peněženky, klíče, a to i od vozidel, nechyběly ani mobilní
telefony. n
Pavel Včeliš, velitel MP

KNIHOVNA A ŠKOLSTVÍ
Aktuálně z Knihovny Barunky Panklové

AKTUALITY
Oddělení pro děti má novou
maskotku. Šikovná paní z Fleru,
se kterým spolupracujeme od
loňského Barunčina Fler jarmarku, pro nás vyrobila panenku Barunku, která bude přítomna na
všech akcích tohoto oddělení.
Předlohou pro ni byla představitelka Barunky v posledním filmo-

vém zpracování Babičky, Libuše
Šafránková. Do jaké míry se to
povedlo, můžete posoudit z fotografií na webových stránkách,
sociálních sítích i osobně při své
návštěvě knihovny.
Obě oddělení jsou otevřena
ve standardní provozní době, v době psaní tohoto příspěvku za nutného dodržení stanovených bezpečnostních podmínek nařízených vládou (respirátory, rozestupy, dezinfekce). Dětské oddělení pak v červenci a srpnu přejde
na prázdninový režim.
Během měsíce června začnou
přípravné práce pro instalaci nového skladového systému v suterénu. Budeme nuceni část fondu
vystěhovat, a proto se může stát,
že některé starší knížky budou po
dobu tří měsíců nedostupné. Za
komplikace s tím spojené se předem omlouváme.
Čtenářské registrační poplatky
je opět možné uhradit v hotovosti
na obou odděleních. I nadále však
zůstává možnost platby převo-

10

dem 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.
AKCE
Omezení stále neumožňují pořádání akcí s větším počtem účastníků ve vnitřních prostorách a my
netrpělivě čekáme na rozvolnění,
abychom mohli uspořádat křest
brožury Mgr. Věry Vlčkové „Obětem nacistického násilí 1939–1945“
spojený s besedou s autorkou.
O termínu vás budeme informovat na obvyklých místech a na
informačním panelu vedle vchodových dveří knihovny, který
jsme získali díky třetí výzvě MAS
Mezi Úpou a Metují a projektu
„Informační panely pro město … ð

ČESKOSKALICKÝ ZPRAVODAJ
… ð Česká Skalice“, reg. č. 20/
003/19210/452/180/003124, který
je spolufinancován z Programu
rozvoje venkova.
V minigalerii v oddělení pro
dospělé byla nově nainstalována
výstava fotografií Petra Horálka
s názvem Dvacetkrát v NASA. Petr
Horálek z Pardubic je astronom,
fotograf, astrofotograf, cestovatel
a spisovatel a ve svých fotografiích
vás zavede doslova až ke hvězdám.
(www.petrhoralek.com)
Fotografie, které vybral úřad
NASA už několikrát jako prestižní
astronomický snímek dne, máte

ČERVEN 2021
nyní možnost zhlédnout i v České
Skalici, vždy v době provozu oddělení pro dospělé (út, st, čt
12.30–17.30, pá 8–11) až do
16. července 2021.
Tradiční akcí se už stalo pasování na čtenáře pro prvňáčky ZŠ
Česká Skalice. To letošní se uskuteční v pondělí 7. června 2021 od
9 hodin. Informaci, zda bude na
akci možná přítomnost rodinných příslušníků, děti získají včas
od svých učitelek. V případě, že
to rozvolnění umožní, si to nenechte ujít a přijďte podpořit své
malé čtenáře.

Informace k běžnému provozu
obou oddělení najdete na nových
webových stránky knihovny a facebookovém profilu. Kontaktovat
nás můžete na telefonních číslech
734 155 854, 734 155 855, mailem
na knihovna@ceskaskalice.cz nebo
knihovna.deti@ceskaskalice.cz. n
Text a foto Lada Kabelová,
vedoucí Knihovny B. Panklové

Zprávy ze základní školy
kteří s ní strávili jeden den. Tuto
možnost budou mít všichni žáci
od 5. ročníku. Anna žáky seznamuje se svou rodnou zemí a s Francií.
Žáci zkoušejí komunikovat v angličtině, Anna jim je nápomocná
s odbouráním komunikačních
bariér.

Čarodějnická třída 1. A.
Po dlouhé době distanční výuky
jsme konečně zase zpátky ve
škole, hurááá!!!

1. stupeň
Po měsíční rotační výuce, kdy
byly všechny děti testovány na
covid 19 a byly zdravé, jsme se
vrátili do školy všichni. Strávíme
spolu aspoň posledních šest týdnů školního roku. Doufejme, že
na tento zvláštní způsob výuky
už budeme jen vzpomínat.
Ve dnech 21.–23.4. se konal
v ulici Komenského (budova

Foto archiv ZŠ
1. stupně) zápis do 1. tříd na školní rok 2021–22. Zápis se bohužel
konal bez dětí, pouze za přítomnosti zákonných zástupců. K zápisu se dostavilo 55 zákonných
zástupců s žádostí o přijetí či s žádostí o odklad povinné školní docházky. Všem děkujeme, že si vybrali pro vzdělávání svých dětí
naši školu a na budoucí prvňáčky
se budeme těšit 1. září.
S návratem žáků do škol pokračuje ve své dobrovolnické
práci na naší škole i Anna z Francie. Toto jsou reakce žáků 5. B,
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Ve čtvrtek 22. 4. nás navštívila
slečna jménem Anna, která byla
zajímavá tím, že pochází z Madagaskaru. Madagaskar je ostrov,
který leží v Indickém oceánu východně od Afriky. Dnes bydlí
Anna ve Francii.
K nám do Česka přijela vlakem.
S námi strávila jeden den výuky,
5 vyučovacích hodin. Při hodině
matematiky jsme porovnávali
desetinná čísla a Anna nám řekla,
jak anglicky vyjádřit, že je některé
číslo větší nebo menší než jiné,
nebo že se dvě čísla rovnají.
Poslední hodinu vedla Anna
sama. Během ní nám povídala
o sobě. Dozvěděli jsme se, že studuje vysokou školu, že doma nechová domácí mazlíčky nebo že
má ráda zmrzlinu. Potom nám
promítala na tabuli slova ve svém
rodném jazyce. Řekla nám, že jejich národní zvíře se jmenuje zebu. Je to zvíře hnědé barvy s dlouhými rohy, které je asi nejvíce podobné naší krávě. Zebu je národní
zvíře Madagaskaru. Dalším zvířetem, o kterém nám Anna vyprávěla, je chameleon. Na Madagaskaru o něm lidé říkají, že jedním … ð
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… ð okem kouká do minulosti, druhým do budoucnosti. Po skončení
vyprávění jsme se mohli Anny na
něco zeptat. Potom jsme se
rozloučili. n
Andrea Vraná, 5. B
Naši třídu navštívila rodilá mluvčí
Anna. Svého času žije ve Francii.
Narodila se na Madagaskaru.
Přijela k nám pro získání nových
informací.
Měla jsem jedinečnou příležitost, jelikož si Anna přisedla ke
mně do lavice. O přestávkách
jsme se navzájem představovali
a povídali si. V hodině českého
jazyka si s námi zkusila napsat
pětiminutovku a při hodině matematiky nás naučila, jak se řeknou anglicky některá matematická znaménka.
Na poslední hodinu pro nás
měla připravenou prezentaci
o Francii a Madagaskaru, ve které
nám představovala zajímavosti
o své rodné zemi. Nejvíce mě zaujal
zebu, jejich národní zvíře. Naučila nás některá slova v jejím jazyce. Po vyučování zamířila k vlakovému nádraží a protože bydlím
tím směrem, přidala jsem se k ní.
Cestou jsem si povídaly a já si mohla vyzkoušet mé znalosti z anglického jazyka.
Anna na mě zapůsobila velice
milým dojmem a těším se, jestli
nás v budoucnu ještě někdy
navštíví. n
Viktorie Čápová, 5. B
V dubnu k nám do třídy přišla dobrovolnice Anna a strávila s námi
celé vyučování. Anna pochází z Madagaskaru, ale bydlí ve Francii ve
městě Grenoble. Pracuje v hotelu
a do Čech přijela jako
dobrovolnice.
S Annou jsme mluvili jenom
anglicky, což byl pro nás velký
trénink na angličtinu. Taky říkala, že ahoj se v jejím rodném jazyce řekne salama, to mi přišlo
hodně legrační. Anna nám hodně
vyprávěla o Madagaskaru, něče-
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mu jsme rozuměli a něco nám
paní učitelka přeložila.
Symbolem rodného ostrova
Anny je kráva s dlouhými rohy,
zebu. Na Madagaskaru mají chodící strom, který jim dává vodu.
Také jsme se dozvěděli, že je Madagaskar větší než Francie. A že
v roce 1968 se v Grenoblu konaly
olympijské hry. Moc jsme si to
užili. n
Šimon Brejcha, 5. B
Ve čtvrtek 22. 4. 2021 k nám do třídy zavítala dobrovolnice Anna
z Madagaskaru. Strávila s námi
všech pět hodin. O přestávkách
jsme se s ní bavili anglicky, ale
umí mluvit i francouzsky. Poslední hodinu nám Anna ukázala
prezentaci o své rodné zemi,
Madagaskaru.
Mají tam i strom, tzv. cestující
strom. Na jejich státním znaku je
zvíře zebu, které vzhledem připomíná tura domácího. Lidé tam
také věří, že chameleon vidí jedním okem do minulosti a druhým
do budoucnosti. Lidé z Madagaskaru jsou výborní v badmintonu.
Anna nyní žije ve Francii, ve
městě Grenoble. V roce 1968 se
tam pořádaly Zimní olympijské hry.
S Annou nám ve třídě bylo moc
fajn a ráda bych, aby k nám do
třídy zase někdy přišla. n

celá třída pozvali na zmrzlinu.
Protože jí jel ale autobus, tak nemohla jít s námi. Byla bych moc
ráda, kdyby za námi někdy zase
přišla. n
Karolína Šichová, 5. B

Od 17.5. 2021 nastoupili také
všichni žáci 2. stupně na prezenční výuku dle standardního rozvrhu platného od 1. 9. 2020. V budovách je povinnost nosit roušku
či respirátor, žáci jsou testováni.
Je nutné stále dodržovat hygienické pokyny, dezinfekci rukou,
větrání tříd.
Doufejme, že zbytek školního
roku už nám nic neznepříjemní.
Všem přejeme hodně sil a elánu do učení, aneb s chutí do toho,
půl je hotovo!
Dne 27. dubna 2021 proběhla
pro žáky 9. C virtuální prohlídka
jaderné elektrárny Temelín. Zdejší zkušení průvodci nás vzali i tam,
kam se většina zaměstnanců nepodívá a seznámili s těmi nejdůležitějšími částmi elektrárny, jako
je reaktor, turbína, chladící věž,
velín, jaderné palivo aj.
Během prohlídky si žáci také
zasoutěžili o drobné ceny, které
věnovala společnost ČEZ. Virtuální exkurze trvala necelých 60 min.

Bára Kadaníková, 5. B
Když jsem vešla do třídy, tak jsem
se trochu bála, ale i těšila. První
dvě hodiny jsem se styděla a na
nic jsem se neptala. Když jsme
měli matematiku, tak nás Anna
naučila, jak se řekne anglicky >,
<, =. Z celého dne jsem se nejvíc
těšila na poslední hodinu, protože
Anna měla mít prezentaci o Madagaskaru a Francii. Nejvíce mě
z prezentace zaujal „cestovní
strom“. Také nám promítala
obrázky zvířat z Madagaskaru
(např. lemura atd.). Anna na mě
působila velice mile. Je spoustu
věcí, na které bych se chtěla ještě
zeptat. Na konci hodiny jsme ji
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Příběhy našich
sousedů opět startují
Naposledy jsme psali o tom, že náš
projekt pokračuje, čeká se na uvolnění opatření a neztrácíme optimismus. A je to tady, dočkali
jsme se.
Vedoucí našeho týmu, paní
učitelka Hurdálková, domluvila
ve spolupráci s koordinátorkou
projektu paní Monikou Šrůtkovou a pamětníkem panem Havrdou termín natáčení na 17. 5. 2021.
Vše se odehrálo na Městském úřadě v České Skalici, a to především
zásluhou pana Havrdy, který je
opravdu velmi „akční“
…ð
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… ð a zajistil toto místo po dohodě s paní místostarostkou Gabrielou Jiránkovou.
Náš tým se sešel v týdnu od
10.–14. 5. ve škole, museli jsme si
na natáčení připravit scénář,
otázky na pamětníka, upřesnit si
své role v práci na projektu. Poté,
co jsme se seznámili s panem Havrdou, rozhodli jsme se pro videoreportáž, jelikož dobového materiálu a informací bude skutečně
hodně. V projektu jsme se zaměřili na období let 1953–1969, na
autentický příběh pana Havrdy,
jak tuto dobu prožíval, co v něm
zanechalo stopy.

Ladislav Havrda. Foto archiv LH
Natočit můžeme „tuny“ materiálu, pak nás bude čekat výběr
toho nejzajímavějšího, vše sestříhat a vytvořit konečný výstup.
V týmu máme zkušeného technika Tondu, ale i tak plánujeme
workshop, který měl podle původního plánu probíhat přímo ve
studiu v Hradci Králové, v současné situaci bude online. Termín
musíme domluvit s koordinátorkou projektu, již zmiňovanou paní Monikou Šrůtkovou.

ČERVEN 2021
Rádi bychom všechny seznámili s panem Havrdou, pamětníkem, a tak jsme si dovolili přiložit
několik fotografií tohoto velmi
milého a vstřícného pána v „akci“. n
Mgr. Gabriela Hurdálková,
třídní učitelka 6. A

Speciální třídy

Dne 22. 4. proběhl na naší škole Den Země. V tento den jsme si
připomněli význam Země a jak
bychom se měli o naši Zemi starat. S žáky jsme se zaměřili na třídění odpadu. Poslední dubnový
den jsme si povídali o pálení čarodějnic, které patří k velmi živým
zvykům. Zmínili jsme Filipojakubskou noc z 30. dubna na 1. května.
Ta bývala jednou z magických
nocí, kdy prý měly zlé síly větší
moc než jindy. Při pracovních činnostech jsme si s žáky vyrobili čarodějnici dle vlastní fantazie, přečetli si veselé vyprávění o Malé
čarodějnici z knihy Otfrieda
Preusslera a ilustracemi Zdeňka
Smetany. V květnu jsme si jako
každý rok připomněli dva významné dny, a sice 1. květen –
Svátek práce a 8. květen – Den
vítězství. Na oslavu Dne matek
jsme vyrobili pro naše maminky
přáníčka s věnováním. n

Školní družina

Řadu činností měsíce května
provázelo bloudění vesmírem,
hledání zajímavostí a faktů o Mléč-
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Sportovní hala se dočkala rozsáhlých oprav.
Foto archiv ZŠ
né dráze. Následně přistáli ufoni
na naší planetě. Maminkám
k svátku se vyráběly různé dárečky, origami, kytičky, srdíčka
a přání. Povídalo se o tom, jak je
důležité umět naslouchat druhému a naslouchat nejen ušima, ale
i očima a srdcem. n

Sportovní hala

Po dobu uzávěry sportovní haly byly provedeny rozsáhlé opravy a údržba vnitřních i venkovních prostor budovy. Jedná se zejména o nátěry oplechování střechy, mantinely kolem topení, nátěr a opravu všech kovových prvků ve vnitřním prostoru haly, nátěr posuvných dveří nářaďovny,
balkónu, stojanů, laviček a branek. Dále proběhlo lakování schodů, oprava žaluzií, závěsů košů
a celková oprava venkovního
přístřešku. n
Daniela Eichlerová, učitelka ZŠ
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Pobočka ZUŠ v České Skalici
Prezenční výuku v režimu 1 žák = 1 učitel jsme mohli obnovit od 12. 4., ale všechny ZUŠ se už těší na návrat
žáků také ve skupinovém vyučování, které dále probíhalo distančně.
Přihlášky na školní rok 2021/22 budou letos
podávat pouze noví žáci, a to elektronicky, formulář ke stažení je na webu novoměstské ZUŠ, do poznámky prosím napište Č. S. Vážení rodiče, přihlašujte své děti co nejdříve, kapacita naší školy je
omezena! Nabízíme výuku hry na klavír, zobcovou flétnu, klarinet, saxofon, kytaru, kontrabas a výuku sólového zpěvu.
Stávající žáci odevzdají svému učiteli pouze pokračující lístek (také je ke stažení na webu) a příspěvek SRPŠ 50 korun, nejpozději v den postupové
zkoušky. Ty se letos budou konat v týdnu od 7. 6.
a o jejich podobě budou žáky informovat třídní
učitelé.
Od září 2021 znovu otevíráme TANEČNÍ OBOR.
Vyučovat bude studentka pedagogické fakulty Anita
Príbojská. Přijímáme žáky budoucích 1. a 2. tříd, přihlášky rovněž posílejte do novoměstské ZUŠ s označením Č. S.

Pokud epidemiologická situace dovolí, rádi vás
v naší pobočce přivítáme 1. června na Dni otevřených dveří od 16 hodin. Bližší informace o této akci,
pokud se uskuteční, se dozvíte včas na plakátech.
Tadeáš Správka, žák paní učitelky Viktorije Petříkové, se 16. 5. zúčastnil mezinárodní klavírní soutěže Broumovská klávesa, která se koná každoročně v prostorách broumovského kláštera. V porotě zasedli naši přední koncertní pianisté, Ivo Kahánek, Jan Simon, Milan Langer. O výsledcích budeme
informovat v příštím zpravodaji. n
Alena Vlčková, vedoucí pobočky ZUŠ

Mateřská škola informuje
Měsíc květen v mateřské škole
„Jen si děti všimněte, co je krásy na světě, jen se děti rozhlédněte, co tu kolem kvítí kvete, kolik je tu zvířátek,
kolik ptáčků, ptáčátek. Kolik je tu dobrých lidí, co si štěstí nezávidí, jen si děti všimněte, co je krásy na světě.“

Čarodějnice v Mateřské škole v ulici Křenkova.
A této krásy v měsíci květnu
jsme si v jarní přírodě s dětmi užívali opravdu naplno, když všechno kvetlo. Přestože letošní příchod
jara se trochu opozdil, byl bohatý
na dešťové srážky, a o to více jsme

Foto archiv MŠ

se na teplejší dny a paprsky sluníčka těšili.
Květen patří mezi nejkrásnější
měsíc v roce a nás těšily rozkvetlé
stromy i keře, na zahrádkách pohladily naši duši květy narcisek,
krokusů, hyacintů a tulipánů. Za-
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čal se objevovat první hmyz, nejvíce děti zaujali barevní motýli
i včelky s plnými kapsičkami pylu.
Vdechovali jsme jaro plnými
doušky a vše si užívali naplno.
Hned jsme zařadili jarní ekologické aktivity, patřilo sem sázení,
zkoumání, zalévání, okopávání.
Při hře na zahradníka se děti o rostlinách mnohé naučily a prakticky si vyzkoušely, jak o rostliny pečovat. Poznatky o přírodě jsme
využili v hudebních, výtvarných
i literárních činnostech.
V rámci Duhového týdne plného barev jsme dělali pokusy s barvami, vytvářeli barevné spektrum,
hráli si s barvami a plnili barevné
úkoly. Ke Dni matek jako překvapení jsme malovali, vystřihovali,
lepili, tvořili, abychom naše milé
maminky vlastním dárečkem příjemně potěšili.
…ð
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Dále jsme pokračovali v plnění
sportovních disciplín z celoročního projektu „Se Sokolem do života.“ S beruškou Danuškou jsme
putovali nejen přírodou za zvířátky, ale sportovní úkoly jsme
také plnili i na školní zahradě.
Venku v přírodě jsme pojmenovávali nejznámější druhy jehličnatých a listnatých stromů a keřů,
pozorovali volně žijící zvířata
a ptáky, starší děti si vytvářely
herbář jarních květin. K rozvoji
poznání jsme využili i naučněpoznávací tabulky pod fotbalovým hřištěm, kam si děti rády
chodí hrát.
Velmi oblíbenou činností je
pro děti také seznamování s živou přírodou spojenou s poznáváním hospodářských zvířat a jejich mláďat, jejich užitku a podmínek života. Získané poznatky
uplatňujeme také v různých
hrách a činnostech, pohádkách,
zpíváme, malujeme a kreslíme.
Za hezkého počasí jsme si naplánovali a uskutečnili batůžkový
výlet za Studánkovou vílou ke
studánce v Bažantnici. Putování
děti nadchlo a pomohly víle studánku vyčistit.
V současné nelehké době,
v době nejmodernějších technologií, stále více roste význam při-
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Děti ve školce Na Podměstí.
Foto archiv MŠ
rozeného a zdravého pobytu dětí
hlavně venku. Proto se snažíme
využívat každou pěknou chvilku.
Velmi oblíbené jsou různé hry na
našich zahradách. Dětem vyprávíme, jaké to bylo dříve, jaké se
hrály hry v době našich babiček.
Děti se zájmem poslouchají a pak
se rády zapojí do skákání přes švihadlo, cvrnkání kuliček, hry Honzo vstávej, na pikanou, či skákání
panáka.
Nejvíce se však dětem líbí jízda
na koloběžkách nebo odrážedlech

na novém oválu před budovou
mateřské školy. Přitom jsou vedeny k dodržování základních
bezpečnostních pravidel. Učí se
být bezpeční k sobě samým a zároveň ohleduplní ke svým kamarádům při jízdě.
V mateřských školách se těší
velké oblibě všechny aktivity spojené s využíváním všech dostupných moderních technologií, které v mateřských školách máme.
U nás to jsou především interaktivní tabule a Magic boxy, kterých
využíváme s vhodnými výukovými programy pro danou věkovou
skupinu dětí. Děti se tak postupně učí technologii ovládat a samostatně hrou plnit zadané úkoly a cíle.
Také se v tomto měsíci uskutečnil zápis a do mateřské školy
bylo přihlášeno 65 nových dětí.
Všechny žádosti byly kladně vyřízené. To znamená, že všechny
tyto děti mohou od září do naší
mateřské školy nastoupit.
Na závěr chceme všem rodičům poděkovat za spolupráci
a trpělivost v současné době
a všem čtenářům zpravodaje
přejeme hlavně pevné zdraví. n
Kolektiv mateřské školy
J. A. Komenského

Středisko volného času Bájo
LETNÍ TÁBORY A NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
Máme za sebou velmi neobvyklý školní rok. V září jsme ho začali plni naděje, že po jarním uzavření už vše
poběží tak, jak má. Bohužel to trvalo velmi krátce a už v říjnu nás potkalo další uzavření. U mnoha kroužků
proběhla jedna, maximálně dvě schůzky. Nová naděje se objevila krátce před Vánocemi, ale trvala jen do
začátku nového roku.
Opatrně se začínáme těšit na snad už běžné léto. Přihlašování na
tábory běží v plném proudu, a tak doufáme, že se konečně potkáme
za téměř normálních podmínek.
Pevně věříme, že další školní rok už nebude poznamenán žádným
uzavřením a děti i dospělí se u nás budou moct scházet ve svém volném čase. I z tohoto důvodu hledáme nové nadšené vedoucí zájmových útvarů. Pokud patříte mezi ty, kteří by svůj koníček chtěli předávat dětem nebo dospělým, rádi vás mezi sebou přivítáme. Není podmínkou pedagogické vzdělání, to můžete absolvovat v průběhu vedení kroužku, ale hlavně chuť věnovat svůj volný čas druhým. Pište na
mail reditelka@svcbajo.cz nebo volejte na telefon 604 881 838. Těšíme
se na nové tváře mezi námi. n
SVČ Bájo

15

Tábory s Bájem.
Foto Petra Pfeiferová

ČESKOSKALICKÝ ZPRAVODAJ

ČERVEN 2021

STALO SE
Oslavy výročí konce války
provázela protiepidemická opatření
V sobotu 8. května 2021 jsme si připomněli 76. výročí ukončení II. světové války. Účastníci se poklonili
památce obětí na městském hřbitově a také u pomníku u sokolovny. V rámci pietní vzpomínky odhalili
novou pamětní desku na staré radnici na Husově náměstí.

Zleva: Odhalení pamětní desky, pietní akt na městském
hřbitově a uctění obětí u pomníku sokolů.
Foto Jan Holý
Ta nahradila původní desku z roku 1946, která bohužel obsahovala několik nepřesností. Této tématice
se bude věnovat také brožura z dílny spisovatelky Věry Vlčkové nazvaná „Obětem nacistického násilí 1939
–1945“, která vyjde na přelomu května a června. Pietní akt provázela přísná hygienická opatření. Účastníci
dodržovali rozestupy a používali roušky. Slavnost se musela obejít bez dlouhých proslovů, přesto měla důstojný ráz. Zástupci vedení města a spolků se poklonili památce obětí II. světové války na českoskalickém
městském hřbitově, dále položili květinové dary k pomníku u sokolovny a k pamětní desce na Husově náměstí. n
Jan Holý, redaktor zpravodaje

Nová nabíjecí stanice na náměstí
Poslední tečkou za dokončenou první etapou revitalizace Husova náměstí je umístění nabíjecí stanice pro elektromobily. Jejím provozovatelem je společnost ČEZ a je možné dobíjet dva vozy současně.
Více informací k systému nabíjení naleznete na
www.elektromobilita.cz skupiny ČEZ. n
Ing. Jana Horáková, vedoucí odboru investic a správy majetku

Skauti a skautky obnovili setkání venku
Uvolňování opatření umožnilo skautům a skautkám se opět sejít naživo v areálu skautské klubovny. Po
další nucené pauze viděli své kamarády a vedoucí na vlastní oči. „Kluci byli mnohem aktivnější a komunikativnější než během online hovorů. Bylo poznat, že jim osobní setkání chybělo,“ vypráví dojmy vedoucí
skautské družiny Lukáš Fidler. „Na první schůzce jsme trénovali rozdělávání ohně a na další jsme se šli
projít do lesa, kde jsme poznávali rostliny,“ popisuje první činnosti Lukáš.
Naživo se také viděly skautky, které se chopily programu různými způsoby. „Starší skautky si vytvořily
program samy pro sebe a s mladšími holkami jsme například procvičovaly uzly, které jsme se učily online
formou. Jiná družina si šla zahrát hry do lesa,“ popisuje vedoucí oddílu skautek Andrea Rejlová.
Pro další informace o skautském dění v České Skalici je nově možnost se podívat do vitríny u bytového
domu Olga. K vidění jsou fotky z akcí nebo vyprávění o tom, co skauti tvoří. n
Ondřej Vodička, skaut
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Město udržuje dětská hřiště, i když je ničí vandalové
S prvním červnovým dnem je od nepaměti spojen Den dětí. Pro
českoskalické děti provozuje město Česká Skalice na svém území
12 různorodých hřišť, od standardních pro malé děti, přes workout pro náctileté až po venkovní tělocvičnu pro všechny bez horní věkové hranice. Dětská hřiště procházejí pravidelnou každoroční revizí a opravami. V letošním roce kromě standardních
oprav a výměny písku v pískovištích dojde k doplnění několika
herních prvků, např. v ulici Švermova bude na přání obyvatel
doplněna menší lezecká sestava, v ulici Pod Lesem pak košík,
houpačka, pro naše nejmenší. Na vybraná hřiště budou doplněna restaurovaná houpadla. Pokud máte nějaký tip na doplnění
hřiště, zasílejte jej na mail majetek@ceskaskalice.cz nebo na
budovy@ceskaskalice.cz.
V loňském roce jsme vybudovali nové dětské a workoutové
hřiště v ulici Nerudova. Najdete ho ve vnitrobloku mezi bytovými a panelovými domy. Tomuto prostoru se také někdy říká
„Američák“. Velmi smutnou zkušeností pro nás ale je chování
některých odrostlíků, kteří ač znalí čtení, ignorují návštěvní
a provozní řád a informace uvedené na herních prvcích a k novému hřišti se chovají více než macešsky. Již třetí rozsáhlá oprava za poslední dobu v tomto prostoru je toho důkazem. Mrzí
nás, že jedna skupinka dokáže svým nevhodným chováním
a bezohledným přístupem zkazit radost tolika dalším dětem,
které toto hřiště rády a pravidelně navštěvují. V tuto chvíli jsme
kromě monitoringu přistoupili ke zvýšení kontrol ze strany
městské policie. Nejsme ale zastánci restrikcí a pokut. Obracíme
se proto na rodiče, aby dohlédli na chování svých dětí na veřejných prostranstvích a apelovali na ně s ohledem na úctu k cizímu majetku a ostatním občanům. Jsou to důležité vlastnosti,
které ve svém životě ještě několikrát ocení. n

Dětské hřiště v ulici Pod Lesem.
Foto Jan Holý

Workoutové hřiště „Američák“.
Foto Jan Holý

Ing. Jana Horáková, vedoucí odboru investic a správy majetku

Libor Podmol zavítal
na motokros u Říkova

Na motokrosové trati v České Skalici nedaleko Říkova
v sobotu 15. května 2021 trénoval mistr Libor Podmol,
který se věnuje takzvanému free style motokrosu.
Zdejší trať si vyzkoušel i jeho bratr Filip. Libor Podmol na mistrovství světa ve free style motokrosu vybojoval několik medailí a také vyhrál velmi ceněnou
zlatou medaili jako první neamerický jezdec na olympiádě extrémních sportů X-Games, a to v disciplíně
StepUP. Tento úspěch zopakoval v roce 2016. Libor je
velký šoumen, o čemž se mohli přesvědčit i všichni
přítomní při společném focení. n
Text Jan Holý, foto Radovan Šinták
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„Jednovaječná dvojčata“ Jiří Franta a David Böhm
vytvořila provoněnou Sféru vlivu
Luxfer Open Space, prostor pro současné umění, který mají v bývalé Steidlerově kovárně ve své režii provozovatelé Galerie Luxfer v České Skalici, pokračuje ve svých uměleckých aktivitách. Do rezidenčního bytu
v Riegrově ulici dorazila známá dvojice výtvarníků Jiří Franta a David Böhm, aby tam během necelého týdne vytvořila díla pro výstavu nazvanou Sféra vlivu, která byla zahájena 8. května.

Oba tvůrci, kteří pořádají performance, natáčejí videa, budují
prostorové instalace, zasahují do
veřejného prostoru, vytvářejí nástěnné malby a jsou autory knižních a časopiseckých ilustrací,
vzájemně spolupracují již od roku 2006. Za své dílo byli dokonce
třikrát nominovaní na Cenu Jindřicha Chalupeckého, tedy nejvyšší ocenění pro výtvarníky do
pětatřiceti let.
„Několik měsíců před výstavou jsme si přijeli prohlédnout
výstavní prostor. Věděli jsme, že
se chceme zavřít v bytě, ateliéru
na několik dní. Nakoupili jsme
papíry odpovídající barevností
odkrytým omítkám na místě výstavy, a pustili se do toho. Co nakreslíme jsme ale přesně nevěděli a nechali jsme to otevřené,“
prozradil Franta. Podle jeho kolegy Böhma byla tvorba v rezidenci Luxferu podobná té, jakou
provozují ve svém ateliéru.
„Změnou prostředí se to zintenzivnilo a tím, že spolu pracujeme
už mnoho let, neztrácíme tolik
času a víme, jak to ten druhý
myslí. Vnímáme vzájemnou citlivost, jsme prostě už na sebe napojeni,“ uvedl. Společnými silami
vytvořili téměř dvě stovky kreseb,
z nichž 144 může nyní pod dvojicí
velkých skel vidět návštěvník „kovárny“. Autoři je doplnili staršími

dřevěnými siluetami, které jsou
fragmenty spouštějícími řetězec
rozmanitých asociací.
A to není všechno. Pomyslnou
třešničkou na dortu je floristický
doprovod, který vystaveným kresbám dodává na zajímavosti, skoro
až pietního charakteru. „Možná
pomíjivost a dočasnost krásy kvě-

v rezidenci a jejich lehkost oba
umělce donutila pracovat intenzivně na menších formátech a vytvořit jich co nejvíce. Jak se nechal slyšet Franta, kresba oproti
malbě je skoro od začátku přepisem řeči, kterou autoři považují
za záznamy svých rozhovorů
v ateliéru.

tin nám přišly příznačné, protože
i tato výstava je dočasná. Je to prostě krátkodobá záležitost,“ vysvětlil přítomnost květin Franta. Spoluautor výstavy Böhm ho v této
souvislosti doplnil poznámkou,
že kytice navíc prostor náležitě
provoní. „Je to nepřenosné. Když
to člověk uvidí na fotkách, nemá
to tu intenzitu, jako když je přímo
na místě,“ poznamenal.
A proč se expozice jmenuje
Sféra vlivu? Autoři se shodují
v tom, že názvy jejich společných
výstav jsou spíše volné a jejich
smyslem není, aby nějak naváděly diváka. Překvapení z kreseb

„Původní nápad byl, že vytvoříme jakousi otevřenou knihu. To
jsme ale při prohlídce výstavního
prostoru změnili. Jde také o pokus
ztráty vědomé kontroly nad kresbami. Jsou to určité postřehy z podvědomí, kde se občas opakují motivy,“ prozradil Franta s tím, že
stejné je to i s názvem. „Člověk
ho vnímá v nějakém kontextu
a když ho přenese do výstavního
prostoru, klade si otázku, co vlastně ta Sféra vlivu znamená,“ dodal. n
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ROZHOVOR s Danielem Francem
Seriál rozhovorů pro Českoskalický zpravodaj pokračuje řadou povídání se zajímavými osobnostmi z řad
zástupců významných institucí nebo některých spolků. Pokračujeme rozhovorem se sportovním ředitelem
a trenérem fotbalového klubu SK Česká Skalice Danielem Francem. Rozhovor s Danem vedla jeho manželka Zuzana Francová, která má v týmu na starosti propagaci. „Rád bych skalickému fotbalu vrátil, co mi
umožnil,“ říká Dan Franc.

Co obnáší tvoje funkce sportovního ředitele? Budeš i nadále trénovat?
Já bych to asi takto honosně
nenazýval. Dostal jsem od nového vedení příležitost, abych pomohl s určením směru a vývoje
klubu, kterou pochopitelně nešlo
odmítnout. Možná už proto, že
právě skalický fotbal mě nastartoval k profesionální kopané.
Nyní bych rád místnímu fotbalu
aspoň částečně vrátil to, co mi
poskytl. Mám na starost vlastně
vše, co se týká sportovní a provozní stránky, takže vlastně dělám takovou pravou ruku Jardovi
Zítkovi (předseda) a Filipovi Novákovi (místopředseda). Žádný
svůj tým nyní nepovedu hned
z několika důvodů. Prvním důvodem je, že bych byl rád oporou
pro trenéry a v rámci jejich tréninků bych rád předával inspiraci
a povídal si o tom, jak můžeme
třeba ještě více klukům pomáhat
se zlepšovat. Druhý důvod je, že
moje práce a současná funkce je
jen těžko slučitelná s pravidelným
vedením týmu na takové úrovni,
abych mohl být spokojený a dát
týmu to, co se od trenéra očekává.
Jak se člověk v 27 letech stane
držitelem mládežnické profi
licence?
Já si myslím, že to není nic neobvyklého. Sice se řadím mezi ty
mladší držitele této licence, ale je
to jen papír, který z člověka vlastně nedělá nic více než je. Licence
nedělá trenéra, trenéra dělá to, co

předvádí na hřišti. Měl jsem výhodu v tom, že jsem začal brzo se
vzděláváním a už v 15 letech mi
bylo umožněno, abych studoval
UEFA B licenci. Tuto licenci mám
díky tehdejšímu sekretáři a duši
skalického fotbalu Honzovi Holému. Díky tomu šlo jít na nejvyšší mládežnickou licenci takto
mladý. Nicméně bych rád upozornil na to, že řada našich trenérů
nemá takto vysoké fotbalové
vzdělání, ale i přesto jsou skvělými trenéry. Věřím, že když to člověk dělá srdcem a s rozumem, tak
je to více než kdejaká licence.
Pracuješ pro FAČR na pozici
lektora. Jaká je to práce?
Tohle snad ani nejde nazvat
prací, já to beru spíše jako poslání. Mám neuvěřitelnou možnost
jezdit téměř po celé republice,
protože mezi mé regiony patří
nejen ten domovský, Královéhradecký kraj, ale také Pardubický,
Středočeský, Ústecký a působit
tam na trenéry. Největší snahou
našeho lektorského týmu je, abychom všechny trenéry inspirovali
k dalšímu vzdělávání, ale hlavně
je přivedli k novým myšlenkám
a pohledům na trénování dětí
a mládeže. Naprosto skvělé je, že
mám možnost se učit od skvělých
a zkušených lidí jako je Tonda
Plachý, Werner Lička, ale také
spoustu inspirace získávám od
svých kolegů lektorů. Sice musím hodně cestovat a určitou část
roku nejsem skoro doma, ale jak
říkám, beru takovou příležitost
jako poslání.
Od ledna jsi vedl několikrát
týdně online tréninky nejen
pro fotbalisty. Později se k tomu přidal i „Tělocvik do
škol(ek)“. Přibliž nám, jak
takový tělocvik vypadá? Kolik
se přidalo škol a školek?
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Jasně, já jen upravím informaci, protože tréninky už pořádáme
od listopadu 2020. Tehdy jsme
cvičili jen pro naše kluky v předpřípravce. Po novém roce jsme
všichni měli nutkání dát možnost
si zablbnout i široké veřejnosti.
Moc mě těší, že se stále na cvičení
hlásí velké množství dětí a rodičů.
Možná ještě lepší zprávou je, že
v období krásných dnů se účast
na cvičeních vždy sníží, takže největší konkurencí bývá právě krásné počasí, díky bohu! „Těláky“
pro školy jsou skvělé. Každé úterý
a čtvrtek v určitý čas navazujeme
na konec distanční výuky dětí
a stejně jako při online cvičeních
s nimi cca 40 minut cvičíme. Zaměřujeme se na takové cviky, aby
pomáhaly každému zdravě se vyvíjet, tzn. máme tendenci napomoci tomu, aby nikoho současná
doba nepoznamenala. Myslím
třeba to, že často a dlouho sedí
u počítače. Možnost cvičit s námi
dostaly všechny školy v Královéhradeckém kraji. „Tělák od těláku“ je nás více, ale přesný počet
škol bohužel nevím.
Plánuješ více spolupracovat se
školkami a školami přímo
v České Skalici a okolí?
Tím, že fotbal patří mezi nejrozšířenější a nejpopulárnější
sporty na světě, cítíme určitou
zodpovědnost a rádi bychom více
se školskými zařízeními ve Skalici
a jejím blízkém okolí spolupracovali. Už nyní Kuba Zahradník dělá
Pohybovky, ve kterých vede děti
ke sportu a nadšení ze sportování. Náš cíl je tuto aktivitu šířit dále,
chtěli bychom čas od času třeba
přijít inspirovat učitele do hodin
TV, máme v plánu různé sportovní akce pro školy a školky, ale co
bude a nebude možné nám ukáží
až následující měsíce. Chceme
v tomto ohledu dělat více
…ð
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… ð než jen fotbal. Rádi bychom
působili multisportovně a celkově
napomohli ke zvýšení pohybové
gramotnosti dětí.
Jsi „otcem“ projektu Bavíme
se sportem. Jak to vypadá do
budoucna s „Pohybovkami“,
které se tak úspěšně rozběhly
a byly hojně navštěvované?
Jak už jsem uvedl. Byli bychom
moc rádi, aby skvělá práce Kuby
pokračovala a rozšiřovala se i do
dalších zařízení. Děti to moc baví,
užívají si to a jsou šťastné. Co více
si přát než podchytit to nadšení
dětí již ve věku školky nebo prvních let na ZŠ. To je neocenitelná
práce. Ve spolupráci s rodinou
a školou to dává naprostou logiku.
Věřím, že se podaří dohodnout se
se školkami a školami a po návratu k běžnému životu navážeme
tam, kde jsme skončili a postupem
času půjdeme ještě dál. Nebo
aspoň si to tak přejeme.
Co si slibuješ do budoucna od
nového areálu v České Skalici,
zejména umělého trávníku
místo dosavadního spodního
hřiště?
Především bych chtěl moc poděkovat městu Česká Skalice za
to, že nás v této iniciativě opravdu významně podporuje a stejně
tak předsedovi oddílu Jardovi
Zítkovi za to, kolik práce už na
rekonstrukci udělal. Sám jsem se
nyní zapojil do několika administrativních záležitostí a není to
jednoduché. Co si slibuji, to je
otázkou. Určitě to bude perfektní
příležitost trénovat venku celoročně, celkově se zlepší zázemí
a možnosti, co při tréninku dělat.
Součástí rekonstrukce má být nejen travnatá plocha, ale vzniknou
i nové prolézačky, běžecký okruh
apod. Díky tomu by se hřiště mohlo stát centrem sekávání různých sportů, rodin atd. Takže nám
to nedá jen ty sportovní možnosti, ale také další příležitosti sociální. Osobně už se moc těším, až
bude hřiště hotové. Bude to velký
krok kupředu, nicméně pak bude
na nás všech, kolik z toho budeme
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schopni vytěžit, protože hřiště za
nás tu práci neudělá.
Vraťme se přímo k fotbalu. Nyní budeš mít na starosti krom
mládežnických týmů i A tým.
Jaké jsou právě s A týmem
plány?
Tak A tým je primární záležitost Jardy Zítka, ale já pochopitelně chci napomoci. Myslím, že
tady se plány od mého příchodu
nijak nemění. Nyní bude docházet k větší generační obměně.
Tím, že nemáme dorost, musíme
hráče hledat v jiných klubech, což
není úplně jednoduchý úkol. Rádi
bychom přivedli mladé hráče,
kteří budou ochotní na sobě makat, abychom mohli i nadále hrát
atraktivní fotbal, jako tomu bylo
doposud.

Můj osobní cíl je také to, aby ti
kluci, kteří nyní ukončí kariéru
i nadále působili v klubu. Jejich
fotbalové životy jsou právě se
Skalicí spojené a byli bychom rádi,
aby tomu bylo i nadále. Takže je
možné, že někteří se zapojí jako
trenéři nebo v dalších funkcích.
Skvělé by také bylo, kdyby se podařilo opět stát se pravidelným
účastníkem nejvyšší krajské soutěže mužů. Musíme ale jít postupně, proto se teď soustředíme na
to, aby se podařilo doplnit kádr.
Můžeš nám přiblížit krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé plány klubu?
To není úplně jednoduchá
otázka, protože plánů je hodně,
ale myslím, že všechny jsou vzájemně propojené. Co je důležité,
že všichni zůstáváme při zemi. To
znamená, že si uvědomujeme své
postavení v regionu. Rádi bychom
byli předním týmem okresu Náchod. Nemáme ambice vyrovná-
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vat se soutěžemi klubům jako je
Náchod nebo Hradec. Nicméně
bychom chtěli tyto přední kluby
v regionu zásobovat našimi talenty. Rádi bychom, aby základem filozofie byly vztahy, a to
všech zúčastněných v procesu
výchovy hráčů a hráček HRÁČ–
TRENÉR–RODIČ. Bylo by perfektní, kdyby se podařilo vytvořit na
hřišti takové centrum setkávání
lidí. K tomu výrazně přispěje rekonstrukce spodního areálu.
Když bude dobrá atmosféra
a vzájemná důvěra, tak bude
mnohem jednodušší cokoli dalšího budovat. Můžeme stavět na
perfektní partě trenérů, kteří do
fotbalu dávají hodně. Dalším velkým bonusem je, že v klubu trénují jak mladí trenéři, tak ti, kteří
mají více zkušeností, a to nejen
ve fotbale, ale i v životě. Vzájemně se můžeme perfektně inspirovat a obohatit! Takže zásadní cíl
je, aby nás to všechny bavilo
a abychom vychovávali skvělé
sportovce, a to po všech stránkách, duševní, fyzické, ale i té
fotbalové.
V minulosti jsi v mládeži vedl
několik výborných hráčů. Kdo
to zatím dotáhl nejdále?
Já jsem zatím nevedl moc mužstev, resp. ročníků, které by dorostly do mužů, takže nemám
zase tolik svěřenců v profi soutěžích. Velkou radost mi dělá, když
se mohou dívat třeba na Dana
Trubače, jak válí za Teplice, i když
se jim zrovna moc nedaří! Na druhou stranu jsem se řadu let věnoval také ženskému fotbalu, takže
najdu i holky, které to někam dotáhly. Třeba Bára Sladká, která
nedávno odchytala několik zápasů v Lize mistryň za pražskou Slávii. Nebo se nyní chystá do Ameriky hrát fotbal Aneta Sováková,
kterou jsem měl možnost
trénovat. n
Otázky připravila Zuzana
Francová,
www.skceskaskalice.cz
Foto z archivu Daniela France
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ODJEZDNÍKY AUTOBUSŮ z Malé Skalice
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ODJEZDNÍKY AUTOBUSŮ z Husova náměstí (1)
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ODJEZDNÍKY AUTOBUSŮ z Husova náměstí (2)
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ODJEZDNÍKY AUTOBUSŮ z Husova náměstí (3)

V květnovém zpravodaji byly zveřejněny odjezdy
autobusů ze železniční stanice.
Všechny odjezdníky jsou rovněž ke stažení na
www.Ceskaskalice.cz

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.
Postinternet

Copyright Luxfer Open Space, z. s. n

Autorem ilustrací je jeden z nejvýraznějších
současných českých umělců Jiří Franta.

24

ČESKOSKALICKÝ ZPRAVODAJ

ČERVEN 2021

Nález cenných dokumentů z historie spolku včelařů
Včelařský spolek pro Českou Skalici a okolí byl založen v lednu 1895 jako jeden z mnohých v čase převratných společenských změn tehdejší doby. Funguje tedy nepřetržitě úctyhodných 126 let. V současnosti sdružuje na 80 chovatelů z České Skalice a okolních obcí Dolany, Svinišťany, Velký Třebešov, Zájezd, Spyta, Říkov, Doubravice, Kleny, Ratibořice, Žernov, Lhota pod Hořičkami, Světlá pod Hořičkami, Větrník, Chvalkovice, Hořičky, Křižanov, Mezilečí, Brzice, Střeziměřice, Bukovina a Proruby. Chovají kolem 850 včelstev na
více než 100 stanovištích. Tím zajišťují rovnoměrné opylovaní hmyzomilných rostlin v bezprostředním okolí
5 km od těchto stanovišť a pomáhají udržovat potřebnou biodiverzitu často velmi cenných rostlinných druhů.
Činnost spolku v uplynulém
i letošním roce je výrazně ovlivněna světovou pandemií covid 19.
Je tomu tak stejně jako u ostatních
spolků, v celé společnosti i celém
světě. Vládní a epidemiologická
opatření neumožňovala se fyzicky scházet, natož pořádat jakkoliv pravidelné akce pro členy,
tak pro občany, mládež zajímající
se o včelařskou problematiku.
Podařilo se pouze uspořádat
v rámci výstavy jiřin v Muzeu Boženy Němcové v září Soutěž o nejlepší med 2020. Další důležitou
oblastí činnosti byla péče o dobrý
zdravotní stav včelstev. Za výrazné podpory grantu města Česká
Skalice, podobně jako v minulých
letech, bylo dosaženo poměrně
slušných výsledků v rámci okresu
i celé republiky. Stalo se tak navzdory tomu, že někteří včelaři o část
či dokonce všechna včelstva přišli. Vzniklé ztráty byly ale většinou
už v podzimním období v důsledku podcenění situace se zdroji potravy pro včelstva v podletí a případně pozdnějším termínem doplnění zimních zásob, nebo zvýšenou slídivostí i napadením včelstev varroázou v kombinaci s virovými chorobami. Významnější
ztráty se vyskytly netypicky i v jarním období 2021 po úspěšném
přezimování. Bylo tomu v důsledku výrazných výkyvů počasí a tím
nečekaně nadměrné spotřeby zá-

sob. Pro včely nebyla možnost jejich doplnění z přírodních zdrojů
a včelař někdy už ani nestihl či nemohl zasáhnout účinnou pomocí.
Veškeré vzdělávání členů
a „setkávání“ se mohlo uskutečňovat pouze v online prostředí
po internetu. Je pozoruhodné, že
i věkově dříve narození tyto technologie velmi zdatně ovládají.

Nalezené dokumenty.
Foto Jiří Valtera
Velmi potěšitelnou byla zpráva, že se podařilo objevit v pozůstalosti přítele Josefa Mervarta,
dlouholetého jednatele, velkou
část dokumentů z historie spolku
čítající na 130 položek. V současné době se tato dokumentace důsledně eviduje a dále s ní pracuje
současný jednatel přítel Prokop
z Chvalkovic. V souvislosti s touto
zprávou bylo velké očekávání, že
se podaří objevit kroniku včelař-

ského spolku. Bohužel ale se tak
nestalo, což je jistě velké škoda
pro budoucí generace. Přítel Blatník z Křižanova se sice snaží od
80. let historii věrně zachycovat
v kronice nové, ale právě bude
chybět období té minulé.
V této souvislosti bychom velice rádi požádali i „nevčelařskou“
veřejnost o spolupráci v pátrání
po tomto díle našich předků.
V minulosti se tak k nám dostal
díky panu Horkému po 90 letech
od nedoručení dopis Ústředního
včelařského spolku pro království
České.
Reportáž o tom tenkrát vysílala i Česká televize v hlavním vysílacím čase zpravodajského pořadu. Již v minulosti jsme vyvinuli
poměrně velké úsilí a dobrými
kontakty s pracovišti okresního
archivu v Náchodě, iniciativou
některých jednotlivců, studentů
a dalších, ale prozatím neúspěšně.
Rádi odměníme každého, kdo
pomůže tuto písemnost, možná
půjčenou a jen nevrácenou nebo
založenou znovu objevit. Předem
děkujeme za vaše případné
podněty v tomto směru. n
www.zocsv-ceskaskalice.webnode.cz
Za ZO ČSV, z. s., Ing. Jiří Valtera, předseda a Bronislav Prokop, jednatel

Fotografická soutěž: Srdce města
Město Česká Skalice vyhlašuje pro rok 2021 fotografickou soutěž Srdce města. Vyfoťte tradičně i netradičně
centrum města, Husovo náměstí v České Skalici, srdce města, které získalo novou tvář a přihlaste vaše fotografie do soutěže.
Soutěžit se bude ve třech kategoriích: Junior do 20 let, od 21 let a kategorie Čtvero ročních období, soubor minimálně 4 fotografií v jednotlivých ročních obdobích.
Přihlášky je možné zasílat od 1. dubna 2021 do 31. prosince 2021. Oznámení výsledků proběhne 4. února
2022. Podrobnější informace na www.ceskaskalice.cz. n
Martina Zálišová, vedoucí odboru kultury
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Muzeum Boženy Němcové
Výstava k 90. výročí vzniku Muzea Boženy Němcové
Dne 24. května 2021 uplynulo 90 let, kdy bylo ve staré radnici na náměstí slavnostně otevřeno první české
literární muzeum, Muzeum Boženy Němcové. O historii jeho vzniku se na stránkách zpravodaje psalo již
několikrát. Proto jenom pár základních historických mezníků v jeho vývoji. Myšlenka založení muzea
vznikla již v roce 1910.

V roce 1919 Klub československých turistů z České Skalice odkoupil spisovatelčinu pozůstalost
od její dcery Dory, učitelky z Jičína. Tím byl položen základní pilíř
k literárnímu muzeu. Vhodné prostory pro vznik expozice se našly
až o více jak deset let později v přízemí radnice a obecní školy na
Husově náměstí.
V muzeu byly k vidění nejen
předměty ze spisovatelčiny pozůstalosti, ale i exponáty z vlastivědné a historické sbírky původního
vlastivědného muzea, včetně zbraní a výstroje z války 1866.
V roce 1962 u příležitosti 100.
výročí spisovatelčina úmrtí a vy-

hlášení Roku Boženy Němcové
byl otevřen v opraveném bývalém zájezdním Steidlerově hostinci Památník Boženy Němcové.
Expozice v pěti sálech byla realizovaná tehdejšími odborníky na
výstavnictví a osobu Boženy Němcové a byla slavnostně otevřena
27. května 1962. V budově spjaté
se svatební hostinou samotné
spisovatelky a také s její účastí na
Jiřinkových slavnostech v letech
1837 a 1844 sídlí muzeum dodnes.
V roce 1986 před otevřením
Textilního muzea, které bylo umístěné v objektu bývalého kláštera,
vypukl na půdě jedné z budov
požár. Oprava obou muzeí trvala
více jak tři roky. Muzea byla znovu otevřena v roce 1990. Textilní
muzeum pod vedením Vlastimila
Havlíka spolupracovalo s muzeem Boženy Němcové až do roku
2017. V tomto roce se ukončila
dlouholetá spolupráce a sbírky
textilního muzea se převezly do
Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem a do depozitářů
Uměleckoprůmyslového muzea
v Praze.
Odtud se začala odvíjet další
kapitola Muzea Boženy Němcové. K 1. červenci 2019 došlo ke
změně statutu muzea. Byla zrušena příspěvková organizace a muzeum přešlo pod správu města
České Skalice pod odbor kultury.
V roce 2020 u příležitosti 200. vý-

ročí narození spisovatelky byla
revitalizovaná expozice, která
návštěvníkům sloužila s malými
obměnami neuvěřitelných 57 let.
Nově upravené prostory a modernizovaná expozice byla s ohledem na protipandemická opatření otevřena dne 13. června 2020.
Muzeum i v letošním roce získalo dotaci od Královéhradeckého kraje na úpravu výstavních
prostor v souvislosti s výstavou
k 90. výročí svého vzniku. Za finanční podpory kraje a města Česká Skalice byla provedena výměna osvětlení a realizované nové
vitríny výstavního prostoru, který
propojuje obě budovy. Zveme
vás tímto na výstavu, která bude
k vidění do 30. září 2021.
Připomínáme další výstavy,
o kterých se psalo již v minulém
čísle zpravodaje Ach, ty ženy, Režisér Antonín Moskalyk – známý
a neznámý a od 29. června bude
otevřena stálá expozice Bitva
u České Skalice 1866 k 155. výročí
této válečné události. n
Martina Kolinská, MBN

Nová stálá expozice v muzeu Boženy Němcové
V letošním roce si připomínáme půlkulaté 155. výročí prusko-rakouské války roku 1866. Válečné události zamíchaly nejen s životy vojáků přímo na bojišti, ale také poznamenaly osudy mnohých obyvatel měst a vesnic, přes které se přehnaly.
K připomínce tehdejších dramatických událostí připravuje
Muzeum Boženy Němcové stálou
expozici nazvanou Bitva u České
Skalice 28. 6. 1866.
Okolnostmi krvavého střetnutí
provedou zájemce četné informač-

ní panely s množstvím unikátních
fotografií a vyobrazení. K vidění
budou nejen dobové chladné
a palné zbraně, ale zejména jedinečné součásti tehdejší vojenské
výstroje, které z bitvy pocházejí.
Výmluvné svědectví krutého boje
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nabídne například pruská puška
jehlovka s pažbou poškozenou
nepřátelskou střelou, či prostřelená lahev rakouského polního
myslivce. Pozornost bude věnována také nejrůznějším upomínkovým předmětům, které byly … ð
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Nové vitríny již brzy zaplní četné exponáty z války roku 1866.
Foto Tomáš Vondryska
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… ð po válce vyráběny z částí výstroje a výzbroje. Expozici doplní
i artefakty z několika válečných
hrobů nalezených v prostoru někdejšího bojiště. Nebudou chybět
ani dobové fotografie pomníků
padlých, které můžeme dodnes
v okolí města navštívit. Některé
z vystavených exponátů zapůjčí
soukromí sběratelé či další muzea
a spřátelené instituce.
Vernisáž nové expozice proběhne v Jiřinkovém sále muzea

symbolicky ve výroční den bitvy
28. 6. 2021 v 17 hodin.
Součástí programu bude pietní akt u válečných hrobů na bývalém hřbitově u kostela Nanebevzetí Panny Marie v 16.30 hodin.
Slavnostního programu se zúčastní členové vojensko-historických
spolků v dobových uniformách.
Veřejnost bude vítána. n
Tomáš Vondryska, MBN

CO NÁS ČEKÁ
ROZKOŠný konec prázdnin
a „dřevosochání“ pro Českou Skalici
Milí spoluobčané,
znovu se na vás obracím s nabídkou na zapojení
se do zajímavé akce. Vzhledem k tomu, že i v letošním roce kultura nejen v našem městě bude značně
omezena, zrušili jsme velké koncerty. Alespoň doufáme v realizaci kulturně-společenského týdne „ROZKOŠný konec letních prázdnin“, který bude zahájen tradičním Maloskalickým posvícením 20. 8. V pondělí
nebo v úterý po posvícení začne řezbářské sympozium na louce u Muzea Boženy Němcové, které
bude probíhat 5 dní. Na konci týdne vystoupí kapely
Poutníci a Benjaming´s Clan. Celotýdenní akci završí
2. ročník Barunčina Fler jarmarku.
Proč vám hlavně píši. Jeden z důvodů je naladit
vás na letní týden a zároveň požádat o nápady, náměty na výstupy řezbářského sympozia. Podobné
akce probíhaly např. v nedalekých Hořičkách nebo
Litoboři. Je to moc hezká podívaná. V rámci sympozia bude pracovat 5 řezbářů. Jejich činnost začne

dopravou materiálu (dub, jasan) a výstupem by
mělo být 5 soch v životní velikosti. A nyní bych ráda
dala prostor vám, pojďte se zapojit do aktivity města a posílejte vaše nápady, jaké sochy by měli
řezbáři vyřezat. Nějaké nápady máme, ale tímto
dáváme prostor vám.
Náměty posílejte do 30. 6. 2021 na mail
mistostarosta@ceskaskalice.cz. Následně zasedne
5členná porota složená z místostarostky, vedoucí
muzea, předsedkyně komise pro kulturu, obřady
a slavnosti, oslovíme též 2 občany našeho města.
Pokusíme se společně vybrat nejzajímavější námět.
Tvůrce myšlenky bude v případě zájmu zveřejněn.
Mockrát všem děkuji a přeji příjemně strávené
dny měsíce června. n
Gabriela Jiránková, místostarostka

Dočasné silniční uzávěry v širším centru města
Od 1. do 10. června bude částečně uzavřená křižovatka ulice Křenkova a E. Beneše (u „Áčka“). Zde se
bude okolo záboru jezdit jednosměrně. Ve směru od Jaroměře se bude zavřený úsek objíždět křižovatkou
ulic E. Beneše a Křenkova do ulice Zelená na Husovo náměstí. Z centra města směrem na Jaroměř se bude
jezdit normálně ulicí E. Beneše.
Od 11. do 30. června bude úplně uzavřena ulice E. Beneše v celém úseku od Husova náměstí po křižovatku s ulicemi Křenkova a Boženy Němcové. V tomto případě se bude zavřený úsek objíždět z křižovatky
u „Áčka“ obousměrně ulicí Křenkova a Zelenou ulicí na Husovo náměstí a opačně. V uzavřených úsecích
budou pracovníci Českoskalických vodáren a spolupracujících firem opravovat havarijní stav vodovodního
řadu. n
Jan Holý, redaktor
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ZAUJALO NÁS
ZACHRAŇME VILU ČERYCH
Je únor 2021, i nadále se nacházíme v nouzovém stavu, komise pro kulturu, obřady a slavnosti je díky vládním opatřením stále v nečinnosti a já přemýšlím o všem, co se děje kolem nás. To, co mě určitě nenechává
klidnou je fakt, že Vila Čerych, která se stala pro většinu z nás cílem nejrůznějších společenských i charitativních akcí, cílem procházek po její krásné a po mnoho let stále upravované a budované zahradě, se má
prodávat a její osud je tím zcela nejistý.
Vila Čerych je spjata s významnými jmény už od doby svého
vzniku v roce 1925. Ať už se jednalo o majitele, příslušníky slavných
mecenášských rodů Čerychů a Bartoňů, nebo autora projektu vily,
významného architekta Ing. Otakara Novotného či tvůrce zahrady
Josefa Kumpána. V roce 2001 ji
bratři Ladislav a Jiří Čerychovi darovali pražské neziskové organizaci Nadace rozvoje občanské
společnosti (NROS).

Vila Čerych.

Foto Jan Holý

Dalším mezníkem byl rok 2005,
kdy do života vily vstupuje Centrum rozvoje Česká Skalice, které
vzniklo jako občanské sdružení
pro rozvoj města Česká Skalice.
Toto sdružení provozuje Vilu Čerych 15 let a zajišťuje její osvětové, vzdělávací a kulturní aktivity.
Bohužel v roce 2019 již dále
nezvládá táhnout finanční zátěž
s celoročním provozem a prostory vily proto k 30. 11. 2019 oficiálně opouští. Ředitel Centra rozvoje Česká Skalice, o. p. s. (o. p. s. od
17. 3. 2014) Jiří Kmoníček vydává
tiskové prohlášení, kde uvádí:
„Doposud se do údržby a obnovy
Vily Čerych investovaly řádově statisíce ročně. Nyní se však dostáváme do situace, kdy budou potřeba investice v řádu milionů, dosluhuje vodoinstalace, bylo by
potřeba renovovat okna, zajistit

objekt proti tepelným ztrátám,
nemluvě o prosakujícím jezírku
a dalších prvcích v zahradě…
Dostali jsme se do fáze, kdy nám
začaly docházet síly i finance. Je
potřeba připomenout, že majitelé
takto honosných domů byli zpravidla úspěšnými obchodníky či
průmyslníky a dům a náklady na
jeho provoz odpovídaly jejich životním standardům i finančním možnostem. A přesto, že jsme se snažili peníze získávat z vícero zdrojů,
z vlastní činnosti, dotací i napřímo od veřejnosti, zjistili jsme, že
to nestačí.“ Následně se majitel
nemovitosti Nadace rozvoje občanské společnosti rozhodla vilu
prodat.
Otázkou je, co bude dál. Jaký
osud Vilu Čerych čeká. Nezanedbatelná je i skutečnost, že mnoho
občanů našeho města či místních
podniků věnovalo nemalé finanční prostředky na její údržbu a obnovu v dobré víře, že bude sloužit
našim občanům a bude i nadále
centrem společenského dění.
Trochu mě to štve, tedy vlastně hodně mě to štve. Nadace rozvoje občanské společnosti prodává vilu, která jim byla darována
pro společenský rozvoj a službu
neziskovému sektoru. Vilu, která
se během let stala symbolem setkávání lidí mnoha oborů a společenského postavení. Z mého pohledu je to nespravedlnost. Proto
mě to nenechává klidnou a začnu
vyvíjet tlak na město. Nejen za sebe, ale i jako členka komise pro
kulturu, obřady a slavnosti to cítím jako morální povinnost.
Dne 11. 2. 2021 telefonuji na
úřad a vedu dlouhý rozhovor s paní
místostarostkou. Snažím se jí vysvětlit, co Vila Čerych pro nás Českoskaličáky znamená. Snažím se
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jí upozornit, že především město
by mělo projevit iniciativu a promluvit s představiteli Nadace rozvoje občanské společnosti. Snažím se jí říci, že se jedná, alespoň
z mého pohledu, o nespravedlnost vůči všem občanům, kteří
věnovali vile nemalé finanční prostředky jako dar, nebo odpracovali stovky brigádnických hodin při
její údržbě a obnově. Musím ovšem
zdůraznit, že jsem se ze strany
paní místostarostky setkala s pochopením a vstřícností. Je ráda,
že mi dění okolo vily není lhostejné a začíná vyvíjet další iniciativu.
Dne 18. 2. 2021 je na úřad svolána schůzka, abychom se domluvili, co dál. Schůzky se účastní starostka města Zuzana Jungwirthová,
místostarostka Gabriela Jiránková, tajemník Miroslav Novák, Květa Ležovičová, Ivan Češka, předseda správní rady Centra rozvoje
Česká Skalice, o. p. s. a já, Olga
Faltová. Zde se dovídám skutečnost, že město již dávno vyvíjelo
iniciativu a žádalo pražskou nadaci o schůzku a projednání celé
situace okolo vily. Bohužel marně.
Květa Ležovičová jakožto dlouholetá pracovnice ve vile a znalkyně celé problematiky nás seznámila s tím, že pracovníci Centra rozvoje Česká Skalice, o. p. s.
již mnohokrát jednali s představiteli NROS o celé problematice
a snažili se i sami najít vhodné
nájemce, kteří by vilu využívali
k nekomerčním účelům. Když už
bylo téměř před podpisem smlouvy, přišla v březnu 2020 koronavirová krize a vše se ze dne na den
změnilo. Dnes v této nejisté době
je bohužel téměř jisté, že do tohoto úvazku v podobě pronájmu
a samofinancování celého provozu vily a přilehlé zahrady
…ð
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… ð nikdo nepůjde. S komplexní
a širší problematikou nás seznamuje i pan Češka. Na schůzce
bylo domluveno, že paní starostka opět osloví správní radu NROS
a požádá o seznámení s průběhem prodeje, popřípadě vyvine
iniciativu k záchraně vily v podobě
jiných možností, než je její prodej.
Dne 25. 2. 2021 zasílá předseda
správní rady NROS pan Fuk naší
paní starostce mailovou odpověď
na její další zvídavé dotazy a snahu o domluvení osobního setkání
v podobě zamítnutí osobní schůzky.
Dne 19. 4. 2021 je na úřad svolána schůzka za přítomnosti představitelů NROS, kteří konečně
svolili a přijedou nám odpovědět
na otázky, které jim stále klademe. Schůzky se účastní starostka
Zuzana Jungwirthová, místostarostka Gabriela Jiránková, Květa
Ležovičová, Ivan Češka, Olga Faltová, Martin Fuk, předseda správní rady NROS, Hana Šilhánová,
místopředsedkyně správní rady
a po mnoho let (1995–2018) ředitelka NROS a Taťána Plecháčková,
současná ředitelka NROS. Ti nás
ujistili, že si vymínili podmínku
ve zprostředkovatelské smlouvě
s realitní kanceláří odmítnout zájemce, u něhož by hrozilo riziko
nevhodného využívání vily. Výsledkem více jak hodinového jednání byl fakt, že vila musí být buď
prodána, nebo poskytnuta do pronájmu s břemenem samofinancování nejenom provozu, ale i nezbytné obnovy. Přesto nám je přislíbeno, že se město Česká Skalice
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může přidat k zájemcům o prodej
vily a s vypracovaným záměrem
o využívání může požádat o pronájem nemovitosti. S celou problematikou nyní musí paní starostka
seznámit Radu města.

Hana Šilhánová a Ladislav
Čerych.
Foto Jan Holý
Přestože obavy o budoucnost
této prvorepublikové, historicky
a architektonicky velmi zajímavé
vily jsou na místě, věřte, že problematika její záchrany není vůbec jednoduchá. I kdyby město
dostalo vilu darem, což v této
chvíli není možné, byl by to takzvaný „danajský dar“. To samé
bude i v případě pronájmu. Najít
využití, které by finančně pokrylo
nejenom celoroční provoz, ale
i nájemné a investice zcela nutné
a potřebné pro další renovaci, jak
již bylo popsáno výše, je opravdu
velmi obtížné. Bohužel v celé situ-

aci nám nijak nepomohl ani fakt,
že manželka Ladislava Čerycha
i jeho neteř Georgina Sehnoutka
Steinsky, která má na starosti plnění jeho odkazu, se přiklonily na
stranu nadace a prodej vily
podpořily.
Chtěla bych tímto článkem seznámit širokou veřejnost s faktem, že nesedíme s rukama v klíně, ale naopak celou problematikou se intenzivně zabýváme. Ráda bych poděkovala všem zúčastněným, ať již jde o zaměstnance
Centra rozvoje Česká Skalice, o. p. s.,
nebo představitele města, kteří se
snaží a bojují. Možná i díky nám,
občanům, kteří jim dávají náboj
a impuls nenechávat tyto věci
v klidu. Postupně tak jak se seznamuji se všemi fakty, si ale uvědomuji, že je celá situace mnohem
složitější, než by se na první pohled
mohlo zdát a vilu zachránit za každou cenu nelze. A protože i město
se musí chovat s péčí řádného hospodáře je tedy na místě zvážit
možnosti, které by přicházely v úvahu velmi pečlivě a s rozvahou, protože nyní se nelze rozhodovat
pouze srdcem, jak se nabízí, ale je
třeba použít především rozum.
A proto bych nám všem přála,
aby Vila Čerych nakonec našla
toho správného majitele, který jí
vdechne nový život a který bude
ctít její historický odkaz. n
Olga Faltová,
členka komise pro kulturu,
obřady a slavnosti

Proč doma uklízíme
a někdo opakovaně nepořádek vytváří jinému?
Máme tu opět jarní období spojené s úklidem našich domovů, zahrad a dalších prostor po zimním období.
Každý chce mít svůj životní prostor pěkný, rozkvetlý, poskytující případně užitek. Město pro uložení nepotřebných a jinak nevyužitelných věcí či biologických odpadů za nemalých finančních nákladů z rozpočtu
provozuje sběrný dvůr. Ostatně ukládá mu to i zákonná povinnost, pokud jsem správně informován. Naprosto nepochopitelná je proto záležitost, že se přesto v České Skalici či bezprostředním okolí vyskytují jedinci, kteří o této možnosti vůbec nevědí, nebo se domnívají, jak bude pro ně finančně náročná, a tak ji vůbec raději nevyužívají.
Může to být i třeba pohodlnost
nebo škodolibost, která tyto lidi
vede k tomu, že svůj odpad

s možná velkým potěšením
umisťují ideálně na cizí pozemky.
O to horší je, že ostatní občané
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jsou vůči tomuto trestuhodnému
chování naprosto neteční, nikdo
si raději ničeho nevšimne, … ð
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… ð že by někdo něco takového
činil. Možná mu i v tomto konání
jinak pomáhají. Jiná skupina občanů, jimž tento nepořádek vadí, se
ve svém volném čase po těchto
výtečnících snaží jejich škody napravovat. Jistě to není proto, aby
se o nich někde psalo či „sbírali
body“.
Jednu takovou lokalitu ve městě ukazuje snímek. Nachází se na
rozhraní katastrálního území Česká Skalice a Zlíč mezi vojenským
hřbitovem a „Koldovkou“ v těsné
blízkosti přírodní rezervace Babiččino údolí. Situace je stejná již po
několik let. Nějací „dobráci“ zřejmě navyklí z minulosti si zde vytvářejí smetiště, černou skládku.
Ano, je to lokalita, kde poblíž v mi-
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nulosti byl lom na stavební kámen a vytěžený prostor se zaplnil
postupně odpadem (doufejme že
ne toxickým) a nakonec byl rekultivován, že zde probíhá běžné zemědělské využívání pozemků.
Ostatně některé uložené „poklady“ se tu stále objevují na povrchu v podobě skla, kovů, kamenů, cihel, drátů apod. Vůbec tyto
jedince nezajímá že mnohým dalším přidělávají starosti! Co je pozoruhodné, tak ani častým pravidelným návštěvníkům území, majitelům čtyřnohých miláčků vůbec
nevadí, že se zde nachází vedle
plastů, stavební suti, biomasa
z trávníků, větve, ale také kosti
velkých zvířat, jistě zdroj mnohých nebezpečných nákaz.
Bohužel ani městská policie
nedokázala během několika let
žádného viníka odhalit. Ono také
jak? Instalovaná fotopast byla umístěna tak nešťastně, že na místo
ukládání odpadu není díky převýšení vidět. Je samozřejmě jisté,
že nemůže být 24 hodin monito-

rován kompletně celý katastr
města a mimo to řeší i daleko potřebnější úkoly, což je naprosto
pochopitelné. Občané na rozdíl
od jiných kauz nespolupracují,
ani nemají chuť. Proč také? Jich
osobně se to přece netýká! Proč
se takové jednání nevyskytuje
v blízkém zahraničí, jako např.
v Německu či Rakousku? Proč se
tam ctí majetek a práva jiných
občanů? To je třeba každý soukromý i veřejný majetek chránit
vysokou neprostupnou zdí, závorou, plotem? To nám nestačí, že
životní prostředí a přírodu ničí
průmysl, doprava, zemědělství
a další lidské činnosti?
Co závěrem? Rozhodně nelze
očekávat, že se najde viník, či že
sám od sebe lokalitu uklidí, nebo
se třeba veřejně za své jednání
omluví. V úvahu přichází varianta, kdy nelze vyloučit znepřístupnění daného území. Záleží na vás,
milí občané. n
Text a foto Ing. Jiří Valtera

V okolí České Skalice se rozrůstá síť cyklostezek
Česká Skalice spadá stejně jako dalších 35 obcí do územní působnosti Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují.
Ta si ve své rozvojové strategii vytkla za cíl zlepšit mimo jiné i stav infrastrukturu pro cyklisty. Nejvíce se
v této oblasti angažuje dobrovolný svazek obcí Kladská stezka.
„V současné době se realizuje cyklotrasa okolo
Rozkoše, úsek č. 6 Provodov – Šeřeč. Největší investicí v letošním roce je výstavba samostatné stezky
výhradně pro cyklistickou dopravu, úsek č. 7 mezi
obcí Kleny a autokempem Rozkoš. Z integrovaného
operačního programu na něj jde právě přes Místní
akční skupinu Mezi Úpou a Metují částka cca 10,5
mil. Kč. Na oba úseky přispívá i Královéhradecký
kraj. Úsek z autokempu do Zlíče je za 12 mil. Kč již
hotov a v současné době se dokončuje most přes
přivaděč z Úpy. Projektové práce probíhají ovšem
i na dalších úsecích kolem vodní nádrže Rozkoš
směrem na Velkou Jesenici a Nahořany,“ řekla
starostka České Skalice Ing. Zuzana Jungwirthová.
„Zároveň pracujeme i na dalších záměrech. Časem by se měly propojit vhodnou formou i Ratibořice se Zájezdem. Okolí Rozkoše má v tomto směru
velký nevyužitý potenciál“, dodala paní Jungwirthová.
Cyklistickou dopravu je ale nutné plánovat mnoho let dopředu. Čas od záměru do realizace je neuvěřitelně dlouhý. I proto vznikla další iniciativa
pod svazkem obcí Úpa. K tomu řekl své starosta
Žernova Mgr. Libor Mojžíš: „Naším záměrem je

propojit Zlíč, Žernov, Červenou Horu a Červený
Kostelec. Jsem rád, že je shoda v území, že okolní
obce to cítí stejně. Prioritně je to projekt pro občany
zmíněných obcí. V okolí Červeného Kostelce i České
Skalice jsou totiž významní zaměstnavatelé. Jezdit
v tomto úseku je nechtěný adrenalinový sport, mám
to zažité několikrát v týdnu. V současné době se ale
teprve zpracovává vyhledávací studie, pak budou
následovat projektové práce a majetková vypořádání. To bude oříšek. Jsem rád, že prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje si můžeme
o investicích v regionu aspoň trochu rozhodovat
a financování cyklostezek zejména přes Místní akční
skupinu Mezi Úpou a Metují snad bude možné i v nadcházejícím programovém období.“
Infrastruktura pro cyklistickou dopravu je v České republice obecně nedostačující. Realizace uvedených záměrů by snížení dluhu v této oblasti měla
napomoci. n
Mgr. Libor Mojžíš, projektový manažer
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V České Skalici se otevřela mobilní dluhová poradna
organizace Člověk v tísni
Člověk v tísni začíná nabízet místním lidem bezplatné služby dluhového poradenství. Pomoc je určena lidem,
kteří se ocitli ve finanční tísni, nezvládají svoje dluhy, mají exekuce a chtějí svou nelehkou situaci řešit.
Tématu dluhů se společnost Člověk v tísni věnuje již více než 13 let. V rámci dluhového poradenství
poskytujeme svým klientům komplexní péči. S klienty řeší příčiny vzniku předlužení, zajišťuje jim podporu v komunikaci s věřiteli a exekutory, podává
návrhy na zastavení neplatných exekucí. Člověk
v tísni má rovněž potřebnou akreditaci ke zpracování a podávání insolvenčních návrhů, pomáhá také
v samotném procesu oddlužení.
Otevření poradny v České Skalice je součástí rozšiřování dluhového poradenství, které organizace
Člověk v tísni uskutečnila ke konci roku 2019.
„Počet exekucí v ČR dlouhodobě atakuje hranici
5 milionů. Přibližně 20 % lidí žije v domácnostech

dotčených exekucí, a to včetně statisíců malých dětí.
A důsledky koronakrize celou situaci ještě zhorší,“
říká Daniel Hůle, vedoucí dluhového poradenství
této organizace. Nejste v tom sami! Přijďte, společně
najdeme řešení.
Mobilní dluhová poradkyně: Lucie Čechová,
tel. 778 442 543, lucie.cechova@clovekvtisni.cz.
Bytový dům Olga, třída T. G. Masaryka 833,
Česká Skalice. Kontaktní dny: středa 9–17, čtvrtek
8–12 hodin. n
Lucie Čechová, Člověk v tísni

Kladské pomezí
Přípravy na léto v Kladském pomezí vrcholí
Ačkoliv bylo zahájení letošní turistické sezóny podobně jako v loňském roce oddáleno nepříznivou epidemickou situací, Kladské pomezí vyhlíží léto plné zážitků. Na co všechno se můžete těšit?

První vlaštovkou bylo zahájení provozu dvou
pravidelných linek cyklobusů, které se poprvé rozjely křížem krážem naším regionem v sobotu 29. května. Na svých toulkách se s nimi můžete svézt až do
konce září vždy o víkendech a o státních svátcích,
v průběhu letních prázdnin budou již tradičně
brázdit Kladské pomezí denně.
Rodiny s dětmi jistě potěší pokračování oblíbené
cestovatelské soutěže Toulavý baťoh, která plynule
navazuje na loňský ročník. Pokud se vám loni nepodařilo nasbírat všech pět razítek nezbytných pro získání odměny, můžete v započaté hře pokračovat letos. V případě, že jste o soutěži dosud neslyšeli
a rádi byste se zapojili, vyzvedněte si v některém

z informačních center ilustrovanou herní mapu.
Odměny za nasbíraná razítka budou vydávány na
vybraných místech, kde se prostřednictvím vyplnění registračního formuláře můžete zapojit i do slosování o hodnotné ceny, které proběhne za oba ročníky 4. října 2021. Více informací najdete na webu
www.toulavybatoh.cz.
Celé prázdniny se v Kladském pomezí ponesou
v duchu zážitků, nových poznatků i zábavy díky
česko-polskému projektu Festival zážitků! Devět
míst na české i polské straně hranice ožije tradicemi. Festivalové aktivity budou probíhat každý prázdninový den s opakováním v týdenních cyklech.
Účastníci se seznámí s nejrůznějšími řemesly, regionálními zvyky či tradičními pokrmy a jejich výrobou. Součástí bude i soutěž o věcné ceny a mimořádný zážitek pro toho, komu se jako prvnímu podaří navštívit sedm festivalových míst. Pro více informací navštivte web www.festivalzazitku.cz.
Spoustu dalších novinek a inspirace, kam se v létě
v našem regionu vydat za zážitky, poznáním či do
přírody, najdete v letních novinách Kladského pomezí, které vyjdou 8. června. Poté budou k dostání
na pultech informačních center a v elektronické podobě také na našich webových stránkách
www.kladskepomezi.cz. n
Text Markéta Venclová, Kladské pomezí
Foto Jan Záliš
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Kladské pomezí nabízí možnost prezentace
ZDARMA v novém online katalogu ubytování
Patříte mezi provozovatele ubytovacích služeb na území Kladského
pomezí nebo v některém z členských a partnerských měst či obcí? Využijte možnosti prezentace vašeho ubytovacího zařízení v online katalogu ubytování Kladského pomezí na letošní rok zcela ZDARMA! Katalog s novou vizualizací a jednoduchým systémem online formulářů je
součástí našich webových stránek www.kladskepomezi.cz.
V případě jakýchkoliv dotazů či zájmu o prezentaci v našem katalogu nás kontaktujte na mailové adrese info@kladskepomezi.cz. Rádi
vám poskytneme kompletní nabídku i pro nečleny a ubytovatele mimo
území Kladského pomezí. n
Text Markéta Tomanová, Kladské pomezí | Foto Jan Záliš

TIPY PRO VAŠE ZAHRÁDKY
Červnová inspirace
A je tu poslední díl naší „borůvkové minisérie“. Opět jsou to borůvky jen podle jména. Pochází ze severní
Ameriky, a proto se jim někdy říká „indiánské borůvky“. (Správně česky je to muchovník a latinsky Amelanchier). V posledních letech strmě roste jejich popularita. Jsou totiž nejen moc dobré, ale samotný muchovník je velmi hezký větší keř nebo stromek. V květnu nás ohromí spoustou bílých kvítků, po odkvětu na něm
dozrají velmi chutné fialovo modré malvičky a na podzim zbarví listy do oranžova a udělá nám tím radost potřetí.

Muchovník není náročný na pěstování, ale pokud chceme sklízet sladké plody, musíme samozřejmě hnojit a v případě sucha se postarat o zálivku. Je samosprašný, takže stačí, když budete mít na
zahradě jeden keř. Pokud se rozhodnete pro víc
kusů, vyberte různé odrůdy, ať můžete porovnávat,
které plody mají lepší chuť. Dozrává podle odrůd od
konce června až do začátku srpna. Stanoviště pro
muchovník najdeme na slunci, maximálně ho
můžeme zasadit v mírném polostínu. Počítáme

s tím, že je to větší rostlina a dopřejeme jí prostor.
Někdy se keře muchovníku sází jako krásný a přitom
užitečný živý plot.
Jak roste oblíbenost indiánské borůvky, zvětšuje
se i počet odrůd, které se dnes pěstují. Například
odrůda Martin byla vyšlechtěna z muchovníku olšolistého (Amelanchier alnifolia) a má tu výhodu, že
trs plodů zraje najednou a můžete jej utrhnout celý.
U odrůdy Thiessen můžete pro změnu trhat postupně dozrávající plody.
Velmi oblíbená je skupina odrůd, které byly vyšlechtěny z muchovníku Lamarckova (Amelanchier
lamarckii). Nejznámější je Ballerina, kde opět můžeme plody sklízet postupně, nezrají najednou. Do
této skupiny bývá také řazena odrůda Prince William,
ale botanicky je to muchovník kanadský (Amelanchier canadensis). Ale to už jsou jen takové přírodovědné „hrátky“ s názvy. Pro nás je důležité, že muchovník plodí zdravé a chutné ovoce. Dokonce se
někdy uvádí, že jeho plody mají léčivé účinky, jsou
prevenci mnoha chorob a mají velmi vysoký obsah
vitamínů. Tak dobrou chuť a buďte hodně zdraví! n
Text a foto Věra Hrabíková, zahradnice

Pozvánka na turnaj dvojic v pétanque v Zájezdě
V sobotu 14. srpna 2021 od 10 hodin se koná 2. ročník Turnaje v pétanque dvojic o putovní pohár starostky
v areálu Ruchadlo Zájezd. Další informace budou v červenci ve zpravodaji i na facebooku města. n
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Z HISTORIE
Nouzové přistání stíhačky MiG-15 u Hořiček 30. 6. 1955
Po ukončení 2. světové války se začalo s výstavbou a obnovou našeho vojenského letectva zlikvidovaného
nacistickou okupací. Jeho výstavba byla náročná, složitá a nelehká. Problémem bylo, že stávající kořistní
vrtulová technika po Luftwaffe, ale i letounů od spojenců začala rychleji zastarávat a výkonnostně se nemohla již plně vyrovnat té nově nastupující technice proudového letectva. Vše se začalo lepšit po zavedení nového proudového letounu MiG-15 v roce 1951. Nové letouny byly postupně zaváděny k leteckým útvarům
a byla zahájená i jejich licenční výroba u nás. Těchto letounů postupně od původních sovětských dodávek
a přes naši výrobu dalo našemu letectvu více než 1200 kusů v té době moderních letounů. Legendární MiG15 sloužil v letectvu od roku 1951 a poslední letouny byly definitivně vyřazeny ze služby v roce 1983. Tento
typ letounu byl ve výzbroji i 4. stíhacího pluku v Pardubicích a právě pilot tohoto pluku, poručík Alois Jurník, nouzově přistál 30. 6. 1955 asi v 11.07 hodin s tímto letounem u Hořiček. Jak a proč se tak stalo, to je
součástí spisu z vyšetřování celé události.
Dne 30. 6. 1955 v 10.10 hodin
startoval z pardubického letiště
ze stavu 4. stíhacího pluku starší
pilot 2. letky, 1. roje poručík Alois
Jurník s letounem MiG-15 (S-102)
tr. č. 1311, DB-31. Účelem letu byl
nácvik typických útoků na stíhače. Druhé letadlo bylo pilotované
nadporučíkem Josefem Chmelou.
Oba piloti odstartovali ve skupině
a v prostoru nad základnou měli
povolení velitelem pluku provádět v minimální výšce 1500 m při
výšce oblačnosti 1800 m typické
zteče, při letu cíle kursem západním směrem a rychlostí 400 km/hod.
Po provedení asi šesti ztečí letů
kursem na západ a potom na východ změnil letoun cíl nadporučíka Chmela směr letu na 90°.
Po vytočení pokračoval poručík Jurník v nácviku typických
ztečí. V prostoru severně od Vysokého Mýta, které bylo pokryto
oblaky pod skupinou 5/8, upozornil nadporučík Chmel poručíka Jurníka, že bude točit doprava
a započal se zatáčkou. V tom však
zpozoroval, že por. Jurník provádí zteč z pravé strany, a proto se
rozhodl přejít do levé zatáčky. Poručík Jurník vlivem zvýšené rychlosti nestačil sledovat cíl a v této chvíli svého vedoucího ztratil,
přičemž se rozhodl pokračovat
kursem v letu 280°. Nadporučík
Chmel nehlásil ihned řídícímu létání roztržení skupiny a rovněž
neoznámil svému číslu jeho přibližnou polohu a to vzhledem
k tomu, že nedodržel rozkaz a létal nad oblaky. Poručík Jurník se
na základě svého rozhodnutí a nepřesného dodržení kursu dostal
severně od základny a zde žádal
pozemní zaměřovač o zaměření.

Nesprávným využitím kompasu,
RPK se dostal do prostoru 40-50
km severovýchodně od základny,
kde bezmyšlenkovitým létáním
na otáčkách 10 000/min., aniž by
vyhlásil heslo pro ztrátu orientace, spotřeboval veškeré palivo
a po vysazení motoru vynuceně
přistál. Během tohoto létání potvrzoval příjem zaměření na vlastní letiště, čímž uvedl řídícího létání v domněnku, že je schopen
vrátit se na základnu.

Havarovaná stíhačka. Foto archiv
Vojenského historického ústavu
Řídící létání a velitel pluku nedocenili správně činnost poručíka Jurníka. Z několika zaměření
nepoznali, že pilot bloudí, a proto
také neučinili žádné opatření jako
vyslání letounu se smíšenou osádkou. Neoznámení poručíku Jurníkovi otevřenou (nešifrovanou)
řečí jeho polohu, i když řídícímu
létání byla známa ze zprávy dozorčího důstojníka divizního velitelského stanoviště.
K příčinám havárie uvádíme
následující informace. Nízká organizace, zajištění letového dne
30. 6. 1955 nedostatečná kázeň
a špatné teoretické znalosti pilotů. Nesprávná činnost poručíka
Jurníka po odtržení se od vedou-
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cího, naprostá neznalost zásad
obnovení orientace a využití letecké zabezpečovací služby, bezmyšlenkovité létání až do úplného spotřebování paliva, aniž by si
předem našel plochu pro bezpečnostní přistání. Nezodpovědné
plnění úkolu nadporučíka Chmela, který zavedl skupinu nad oblačnost 5/8, která byla ve výši asi
1000 m, nesprávným rozhodnutím vytvořil podmínky pro utržení svého čísla, které mu ihned
neohlásilo jeho přibližnou polohu. Rovněž řídící létání neohlásil
roztržení skupiny. Špatně provedená příprava na daný úkol, za
což zodpovídá velitel letky, který
ani nepřekontroloval letové listy,
neschválil je svým podpisem. Nedostatečná kontrola předběžné
přípravy a zabezpečení leteckou
zabezpečovací službou letového
dne velitelem pluku a jeho štábem
a špatná činnost jako řídícího létání k přivedení letounu poručíka
Jurníka na základnu, nevyužití
radiolokátoru při létání 30. 6. 1955
zejména proto, že prováděl lety
za obtížnějších podmínek. Jako
pilot byl poručík Jurník hodnocen
jako dobrý, ustáleného charakteru, trochu sebevědomý, s menšími zkušenostmi v létání, na daném typu měl nalétáno celkem
180 hodin. Letecká nehoda byla
zapříčiněna jeho nesprávným postupem při obnově orientace.
Dne 30. června 2021 uplyne 66
let od nouzového přistání stíhačky v poli nedaleko Hořiček.
Zdroj: VUA Praha n
Milan Sivanič, Svaz letců ČR
Hradec Králové
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VÝPRAVY DO MINULOSTI (6): Cechy I.
Náš region je nejen pohledem do historie pokládán za kraj „textiláků.“ Svědčila o tom ještě nedávno i přítomnost Textilního muzea, které působilo ve spolupráci s Muzeem Boženy Němcové. V čele stál PhDr. Vlastimil
Havlík. Člověk erudovaný s ohromným přehledem. Díky jeho práci se podařilo dotvořit unikátní expozici,
která přesahovala region. Bohužel další spolupráce byla ukončena, textilní muzeum bylo zrušeno…
Dnes je situace v muzeu za nového vedení města jiná, ale krok
učiněný předchůdci již nelze napravit. Přesto však stopy Vlastimila Havlíka ve městě nalézáme,
což je dobře.
Minule jsme se toulali po „Ostrově“ a zmiňovali textilní průmysl, doménu České Skalice. Co
předcházelo průmyslové výrobě?
Přehledně se úvodem podívejme
do historie, následně pak probereme podrobněji cechy v České
Skalici.
Například již ve 13. století byla
ve Francii textilní výroba na vysoké úrovni. Ale ještě dříve již v antickém Římě vznikala „živnostemská“ sdružení tzv. collegia. Dá se
říci, že to byly v podstatě předchůdci cechů.
Ale skutečné cechy, jak o nich
víme dnes, se začaly ustavovat až
ve středověku. Souviselo to se
vznikem měst a jejich rozvojem.
Řemeslníci pracovali do té doby
jako „robotníci“ pro svoji vrchnost. Měst přibývalo a počet lidí
ve městech pomalu narůstal.
Ale to přineslo potíže. Do města přicházeli noví řemeslníci, nastaly půtky, rozepře, soudní spory
a napadání. Původní obyvatelé se
bránili proti přistěhovalým novým řemeslníkům. To vyústilo ve
vznik tzv. bratrstev. Postupným
vývojem se z bratrstev staly skutečné cechy, ty měly již privilegia.
Cech pak měl výhradní právo na
provozování řemesel a živností
ve městě, případně i okolí. Bylo
zavedené tzv. „mílové“ právo.
Řemeslníci tzv. „přespolní“ se
tak mohli účastnit jedině svobodných trhů, tzv. výročních. Zde se
mohli tito řemeslníci účastnit. Jinak ne. Je to velice obsažná historie a dotýká se i našeho města.
Všechna řemesla prošla dlouhým
vývojem.

Doložená existence primitivních cechů je kladena od roku
1318. Tehdy vznikl první cech
v Praze, cech pražských krejčí.
Bylo to první cech, který již nebyl
jen bratrstvem, ale měl prvky cechovní. Roku 1348 již známe „bratrstvo malířské“, to bylo duální
bratrstvo malířů majících vztah
k církvi, tedy malířů duchovních
a malířů štítů. Ale stále to ještě
neslo znaky bratrstva a cechu. Ale
již můžeme hovořit o přelomu.
Od tohoto data se stali vedoucí
složkou velmi progresivní malíři,
kterým dal statut a výsady Karel IV.
Do toho uskupení přistoupili
postupně sklenáři, knihvazači,
řezbáři, pergameníci, zlatotepci
a iluminátoři. Roku 1400 se stali
„lakýrnici“ nejuznávanější složkou a byli již plnohodnotným
cechem. V 15. století již bylo evidováno 225 řemesel.
Spektrum řemesel se rozšiřovalo, to již jsme v době prvních
písemných zmínek o České Skalici. Známe obecně cechy a řemesla související s textilní výrobou.
Od 15. století se cechmistři stávali členy, poradci konšelů. Vznikaly cechy tovaryšské. „Zlatá éra“
cechů však skončila. Cechy zmohutněly. To nesl nelibě císař Ferdinad I. Radikálně chtěl omezit
politickou moc cechů.
Královská města se bránila
a propuklo povstání královských
měst. Císař Ferdinad I. reagoval
rychle a tvrdě. Po povstání roku
1547 jako odvetu cechy zrušil.
Toto nařízení však dlouho nevydrželo a postupně byly cechy
opět obnoveny.
V České Skalici máme zaznamenáno, že 12. 5. 1575 došlo ke
zřízení ševcovského cechu. Vznik
cechu tkalcovského se dal očekávat, protože v 15. a 16. století
vzrůstala poptávka po lnářských
výrobcích. Česká Skalice byla sice
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městečkem, které nebylo velké,
ale velmi důležité. Dá se říci, že
v 16. až 18. století byla po sídle
panství nejdůležitějším hospodářským centrem na Náchodsku. Mělo
to své výhody, ale i nevýhody.
Vyplývalo to ze strategické polohy na zemské stezce, následně
pak i silnici z Prahy na Hradec Králové, Jaroměř, Náchod, dále pak
do Kladska a přes Vratislav až
k Baltu.
Osídlení původně agrární se
měnilo na smíšené, řemeslné.
Tento přerod nebyl náhlý, ale
probíhal postupně ve 13. až 15.
století.
Ve Skalici se usídlili kováři,
sedláři, obuvníci, truhláři, tesaři,
bednáři, pilaři, řezníci, mlynáři,
pekaři i zedníci. Zejména však
řemeslníci oboru profesí textilních a oděvních řemesel, tkalci,
soukeníci, punčocháři, krejčí
a barvíři.
Nejstarší plátenický cech je
dokladován v Ústí nad Orlicí roku
1512. Dále pak v Chocni roku 1539,
v Třebechovicích roku 1546. Na
Náchodsku byl založen v Náchodě a pak v Polici nad Metují. Druhý nejstarší cech tkalcovský na
Náchodsku vznikl v České Skalici.
Ale jak už to bývá, přibývala
i nekalá konkurence. Objevili se
řemeslníci pracující bez koncese.
Ti byli hanlivě nazváni „stolíři“
neboli „fušeři“ (stolíř znamenalo
fušer). To nám něco říká. Aby tito
„fušeři“ nekazili dobré jméno poctivých řemeslníků, bylo jejich působení cechy tvrdě postihováno.
Prameny: Dějiny textilní výroby v České Skalici (Jiří Kejzlar)
Okresní archiv Náchod, Erik Bouza, Vlastimil Havlík, Ludvík Mühlstein, osobní archiv Ladislava Havrdy a Ottův slovník naučný. n
Ladislav Havrda, historik
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Kam za kulturou v červnu 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.

Výstavy v Muzeu Boženy Němcové
18. května – 30. září 2021
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.
4. května – 30. září 2021
ACH, TY ŽENY
Výstava připravená ve spolupráci se Sládečkovým
vlastivědným muzeem v Kladně nahlíží do soukromí žen na konci 19. a počátkem 20. století. 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.
18. května – 30. září 2022
REŽISÉR ANTONÍN MOSKALYK – ZNÁMÝ
A NEZNÁMÝ
Unikátní výstava připravená ve spolupráci s režisérkou a dcerou Antonína Moskalyka Pavlínou představí osobnost režiséra, jeho divadelní, televizní
a filmovou tvorbu.
od 29. června 2021
NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE VĚNOVANÁ
BITVĚ U ČESKÉ SKALICE 28. 6. 1866
Otevření nové stále expozice věnované Bitvě u České Skalice 1866 u příležitosti 155. výročí této válečné
události.
1. června 2021 | 16 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v pobočce Základní umělecké školy
v budově ZŠ v Komenského ulici
Pokud epidemiologická situace dovolí, rádi vás
v naší pobočce přivítáme na Dni otevřených dveří
od 16 hodin. Bližší informace o této akci, pokud se
uskuteční, se dozvíte včas na plakátech.
4.–6. června 2021
34. TUNING ROZKOŠ MEETING 2021
v areálu ATC Rozkoš
Tradice tohoto srazu příznivců upravených, „vytuněných“ aut sahá už do roku 2003, kdy se fanoušci
upravených aut setkali v autokempu Rozkoš u České Skalice úplně poprvé.

5. června 2021 |8–12 hodin
ČESKOSKALICKÝ FAUNATRH
v areálu chovatelů v Jiráskově ulici
Český svaz chovatelů v České Skalici pořádá faunatrh drobného zvířectva s prodejem kuřic a chovatelských potřeb. Faunatrh se koná za dodržení vládního nařízení a všech předpisů týkajících se ochrany
zdraví před covidem 19. Českoskalický Faunatrh je
další chovatelskou prodejní burzou, určenou pro
širokou veřejnost, kde lze prodat či koupit zvířata.
Sortiment trhu je široký a odvíjí se v závislosti na
chovné sezóně chovatelů. Akce se mohou zúčastnit
drobní chovatelé např. králíků, holubů, drůbeže,
exotického a okrasného ptactva, drobných savců,
bezobratlovců, obojživelníků, ještěrů, hlodavců,
akvarijních ryb, krmného hmyzu, ale i ovcí a koz.
Součástí bude prodej chovatelských potřeb.
12. června 2021 | 13 hodin
DĚTSKÝ DEN
na hřišti FC Ležák u Zájezda
FC Ležák pořádá 9. ročník akce pro děti. Připraveny
budou soutěže o ceny, diskotéka a občerstvení.
13. června 2021 | 13–17 hodin
VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD
ve Vile Čerych
Zveme vás do rozkvetlé zahrady Vily Čerych. Načerpejte novou energii a zklidněte svou mysl. Komentované prohlídky začínají v každou celou hodinu
(poslední prohlídka je v 16 hodin).
do 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.
17. května – 16. července 2021
PETR HORÁLEK: DVACETKRÁT V NASA
v oddělení pro dospělé
Knihovny Barunky Panklové
V minigalerii v oddělení pro dospělé byla nově nainstalována výstava fotografií Petra Horálka s názvem Dvacetkrát v NASA. Petr Horálek z Pardubic je
astronom, fotograf, astrofotograf, cestovatel a spisovatel a ve svých fotografiích vás zavede doslova až
ke hvězdám. Fotografie, které vybral úřad NASA už
několikrát jako prestižní astronomický snímek dne,
máte nyní možnost zhlédnout i v České Skalici, vždy
v době provozu Oddělení pro dospělé (út, st, čt
12.30–17.30, pá 8–11) až do 16. 7. 2021.
…ð

35

ČESKOSKALICKÝ ZPRAVODAJ

ČERVEN 2021

…ð
25. června 2021 | 16–21 hodin
NOC SOKOLOVEN
Českoskalická sokolovna se otevře veřejnosti
Zajímá vás, jaká zákoutí skýtá naše nově opravená
sokolovna a jaké možnosti sportovních a kulturních
aktivit nabízí dospělým a dětem činnost v Sokole?
Přijďte se podívat během celostátní akce Noc sokoloven. Těšíme se na vás.

Program Galerie Luxfer a Luxfer Open Space
na červen 2021:
Výstavy v obou objektech, včetně komentovaných
prohlídek budou (ne)dostupné dle aktuálních epidemiologických opatření.
Galerie Luxfer, Riegrova 347, Česká Skalice
do 11. července 2021
otevírací doba: čtvrtek a pátek 16–19 hodin
JIŘÍ STANĚK
Jiří Staněk (*1990) je absolventem grafického ateliéru Svätopluka Mikyty na brněnské FaVU. Grafika
a práce s papírem jsou hlavními médii jeho tvorby.
Více informací bylo v květnovém zpravodaji.

27. června 2021 | 9 hodin | NOVÝ TERMÍN
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
v Jiřinkovém sále Muzea Boženy Němcové
Děti budou vítány ve skupinách, které se budou střídat zhruba po hodině. Další informace jsou na str. 7.
26.–27. června 2021
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
MODELÁŘSKÉHO CENTRA
v klubovně zahrádkářů v Pivovarské ulici
Zakončení modelářského roku 2020/21. V průběhu
roku jsme se setkávali dva dny v týdnu v naší modelářské dílně, většina jedenkrát týdně, tudíž jsme se
vzájemně na kroužku pouze míjeli. A větší část roku
jsme se viděli pouze přes počítač. Proto se uskuteční
setkání všech členů kroužku spojené s ježděním na
modulové železnici. Na ploše 14 x 10 metrů klubovny
zahrádkářů společnými silami postavíme layout, modulovou železnici z klubových modulů a z modulů
zapůjčených od kamarádů z klubu Zababov. Zveme
zájemce o modelaření a programování, pojďte se na
nás podívat a seznámit se s naší činnosti. Dále se těšíme na všechny naše mladé modeláře, jejich rodiče. V sobotu 26. června bude otevřeno odpoledne
od 14 do 18 hodin a v neděli 27. června dopoledne
od 10 do 13 hodin. „Přijďte s námi pobejt“.
do 30. června 2021
MODELÁŘSKÝ A PROGRAMOVACÍ KROUŽEK
V ČESKÉ SKALICI
výstava v Regionálním informačním centru
Vám představí modelářský a programovací kroužek
Modelářského centra z České Skalice se svými originálními stavebnicemi a modely, diorámy dětí, foto
prezentací z dění a historie kroužku s dalšími ukázkami z činnosti spolku. Zájemci zde získají informace, jak se do kroužku přihlásit.
SVČ Bájo připravuje
Poznej dobře své město – hledání zajímavých
míst s tajenkou
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 na horách
16.–20. 8. 2021 Příměstský tábor S batohem –
výlety a turistika
23.–27. 8. 2021 Příměstský tábor s keramikou 2

Luxfer Open Space
Maloskalická 40, Česká Skalice
do 30. července 2021
otevírací doba: čtvrtek a pátek 14–17 hodin,
sobota 10–14 hodin
DAVID BÖHM A JIŘÍ FRANTA
Na prvním rezidenčním pobytu v letošním roce přivítal 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
vznikl výstavní projekt, jež zahájil výstavní sezonu
v prostorech bývalé Steidlerovy kovárny.
Červen 2021
HANS OVERVLIET (*1952, NL)
Rezidenční pobyt – výstavní projekt –
přednáška pro veřejnost
Přesný termín bude zveřejněn dle aktuálních epidemiologických opatření. Autor je umělcem a kurátorem galerie Ruimte Caesuur v nizozemském Middelburgu. Ve své tvorbě zkoumá roli masmédií, zejména
ve válečných konfliktech, a konfrontaci skutečných
událostí a jejich záznamu. Dlouhodobý projekt Distant
Suffering se zaměřuje rovněž na proces dokumentace
a propojení s vizuální kulturou, informačním zahlcením a bezmyšlenkovitou konzumací informací. Součástí projektu, na němž se podílel i Luxfer Open Space,
je i participativní dílo s názvem i.d. of inequality, které
se zabývá mobilitou v rámci globalizace a neoliberalismu. www.hansovervliet.com
Luxfer Open Space: Galerie (Z)venku,
Maloskalická 40, Česká Skalice
DAVID BÖHM: Z CYKLU NIC
Cedule s nápisem „nic“ popřípadě „nothing“ už několik let vozí autor s sebou a nechává je na místech,
kde není nic zvláštního nebo očekávatelného. Nic
vylučuje existenci něčeho. Tuto ceduli 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.
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9.–11. července 2021
TROPICKÁ CHARITATIVNÍ POUŤ
Již 15. ročník této charitativní akce je připraven a naplánován, pouze není jasné, jaká budou platit epidemiologická pravidla! Pořadatelé se budou snažit pouť uspořádat podle vládních nařízení. Celodenní odpočinkový program bude probíhat vždy od 11 hodin až do časných ranních hodin, co budou síly stačit. Pouťové atrakce a stánky s občerstvením. Od pátku do neděle bude hrát živá muzika. Program pro děti i dospělé
po celé tři dny. n

Komentované prohlídky České Skalice a okolí
Délka trvání prohlídky: 60–180 min
Cena prohlídky: 50 Kč za osobu
Začátek každé prohlídky před Regionálním
informačním centrem v České Skalici v 15 hodin
Červen:
Pondělí
Úterý

14. 6.
29. 6.

Příroda Babiččina údolí
Válka prusko-rakouská 1866

Červenec:
Pondělí
Pondělí

12. 7.
26. 7.

Architektura České Skalice
Příroda Babiččina údolí

Srpen:
Pondělí
Pondělí

9. 8.
23. 8.

Válka prusko-rakouská 1866
Architektura České Skalice

Pro rezervaci a více informací volejte 491 453 870 nebo piště na infocentrum@ceskoskalicko.cz. Stavit se
můžete i osobně v Regionálním informačním centru v České Skalici.
Prodej vstupenek v Regionálním informačním centru. n

Kam za sportem v červnu 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.

Turisté zvou na výlety v červnu 2021
5. června 2021
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM – ŽÍREČ – KUKS
Vede Petr Řehák. Po stopách M. B. Brauna s návštěvou cyklomuzea. Vlakem do Dvora Králové
nad Labem. Pohodová trasa 12 km přes Žíreč do
Kuksu. Návrat autobusem a vlakem. Kontakt
725 872 623, mail: petrrevis@seznam.cz.
12. června 2021
DÁLKOVÝ POCHOD
S CYKLOTRASAMI BARUNKA
Koná se na počest 30. výročí vzniku samostatného
spolku KČT Hrot Česká Skalice. Zveme turisty ze
vzdáleného i blízkého okolí na pochod Barunka,
který vás zavede do nádherných míst kraje mládí
spisovatelky Boženy Němcové. Je to tradiční akce,
letos se koná již 30. ročník. Jsou pro vás připraveny
turistické trasy v délce 11, 15, 25, 35 a 50 km a cyklotrasy 32, 55 a 80 km. Kočárková trasa v délce 11 km
a rodinná turistika na trasách 11 a 15 km. Můžete se
těšit na nové diplomy a razítka. Startujeme v sobotu
12. června 2021 od sokolovny od 6.30 do 11 hodin.
Těšíme se na vás. Bližší informace na adrese
petrskrdla@atlas.cz, telefon 604 162 988.

17. června 2021
TOLŠTEJNSKÉ PANSTVÍ
Oblast Královéhradeckého kraje pořádá pro seniory
autobusový výlet s lehkou turistikou. Vandrování
po Tolštejnském panství. Projdeme krásnou přírodou s kouzelnými výhledy a prohlédnete si zajímavé památky. Trasa 9 km: Jiřetín pod Jedlovou, Tolštejn, Jedlová, Tolštejn. Cena 150 Kč. Je nutné se přihlásit předem. Bližší informace na mailu
petrskrdla@atlas.cz nebo telefonu 604 162 988.
26. června 2021
DRUHÝ CYKLOVÝLET
Vede Karel Šobr. Odjezd v 9 hodin od kašny na Husově náměstí. Trasa do 45 km: rybník Špinka, Horní
Radechová, rozhledna Signál, Kostelecké Končiny,
rybník Brodský, Česká Skalice. Kontakt 608 253 051,
mail k.sobr@seznam.cz.
26. června 2021
CESTOU JAKUBA HALINY
Doporučujeme 50. ročník akce KT Červený Kostelec.
Informace: Otto Ressl, telefon 605 166 337, mail
Oressl@seznam.cz.
Účastníci jsou povinni dodržovat platná opatření
pro sportování a pobyt v přírodě, zejména rozestupy, počty osob a používání ochranných prostředků.
Sledujte skříňku KČT u bytového penzionu Olga,
nebo naše stránky www.c-skalice.webnode.cz. n
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Pochod Po stopách bojů z války roku 1866

Kam za kopanou v červnu 2021

V rámci Královéhradeckého kraje se odehraje Pohár
AGRO CS. Turnaj je pořádaný pro kategorie mužů,
dorostu a starších žáků. SK Česká Skalice bude minimálně v kategorii mužů na turnaji startovat a také
obhajovat loňský triumf. Proto se můžete těšit, pokud to vládní opatření dovolí, tak ještě v červnu na
českoskalickém trávníku fotbal uvidíte. Sledujte
www.skceskaskalice.cz. n

Vydejte se s rodinou či známými na pochod či jízdu
na kole „Po stopách bojů z války roku 1866“. Už po
šestačtyřicáté vás zve TJ Sokol Starkoč na turistický
pochod. V sobotu 19. června 2021 se bude průběžně
vyrážet mezi sedmou a půl jedenáctou od nádraží
ČD ve Starkoči, na pěší i cyklo trasy od 7 do 33 km.
Připraveno je 7 atraktivních tras v okolí Starkoče,
Ratibořic, Václavic, Červeného Kostelce, Náchoda,
České Skalice a Nového Města nad Metují s cílem na
koupališti ve Starkoči. Nově je zařazena trasa 7 km
pro děti (možnost i s kočárky), na které bude
připravena řada soutěžních úkolů. Využijte v sobotu
19. června 2021 výhodného vlakového spojení a
skupinových slev do Starkoče a zpět. n

Jan Holý, redaktor zpravodaje

Za TJ Sokol Starkoč Jaroslav Rufer

Ze sportu
Kopaná aktuálně

Restart tréninků ve skalickém fotbale se povedl
Po téměř tři čtvrtě roční pauze máme za sebou několik týdnů tréninků. Z počátku bylo proti úspěšnému
restartu počasí, ale i to se umoudřilo a všechny naše kategorie včetně nejmenších už trénují.
V prvních týdnech bylo složité dodržovat všechna vládní nařízení, protože trénink ve dvojicích s výraznými rozestupy nebylo nic jednoduchého. Zejména pak u malých dětí, které nechtějí být výrazně
omezované. Velkou radost nám dělá, že každý
z našich trenérů se perfektně připravil, a tak návrat
na hřiště udělali pro všechny hráče opravdu skvělý.
Bylo příjemné opět sledovat rozzářené tváře všech
dětí, rodičů, ale také trenérů. Nyní už se postupně
začínají možnosti a počty zvyšovat a my pružně
reagujeme na každou změnu!
Obavy z úbytku dětí
Ve sportovních kruzích panovaly obavy, že díky
dlouhé pauze bude se sportem končit velké množství dětí. Snad to nebude znít nijak špatně, ale my
jsme strach neměli. Po celou dobu, kdy nebylo
možné trénovat na hřišti, jsme se snažili vymýšlet
aktivity, díky kterým zůstaneme všichni propojení,
i když na dálku. Rodiče v tomto ohledu byli opravu
skvělými parťáky, protože bylo vidět, že s dětmi
nezaháleli, ale sportovali a snažili se být aktivní.
Jsme přesvědčení, že i díky těmto aktivitám dnes
řešíme spíše ty příjemné záležitosti, a to že nám místo odchodů přicházejí nové děti. Právě tato „krize“
nám jen ukázala a potvrdila, jak skvělé trenéry v klubu
máme a že mají fotbal opravdu rádi, protože tohle
vše je jejich zásluha!
Novinky
S rozvolněním opatření a restartem tréninků
jsme začali se zkvalitňováním tréninkového procesu. Nově mají možnost všichni brankáři našeho
klubu chodit pravidelně na specializované brankářské tréninky pod vedením zkušených brankářů a trenérů Adama Swaczyny, který je novým členem trenérského týmu a Romanem Weisserem, který už se

u nás věnuje těm nejmenším. Připravujeme řadu
dalších novinek, které v blízké době představíme
a spustíme. Ve většině případů se jedná o zkvalitňování fotbalové a sportovní přípravy naší mládeže.
Nesmíme ani zapomínat na to, že usilovně pracujeme na doplnění A týmu o nové hráče.
Veškeré novinky a dění v SK Česká Skalice můžete sledovat také na Facebooku, Instagramu nebo na
našem webu www.skceskaskalice.cz. Na zmiňovaném webu v sekci Nábory do klubu najdete také několik hodnot, které jsou pro nás důležité při práci
s dětmi a mládeží. Pokud se vám naše práce líbí,
rádi přivítáme do skalické rodiny nové členy.
Předčasné ukončení sezony
V úterý 4. 5. 2021 výkonný výbor Fotbalové
asociace České republiky rozhodl, že se letošní
soutěžní ročník 2020/2021, stejně jako ten loňský,
opět nedohraje. Zrušeny byly všechny soutěže od
ČFL, MSFL níže. To znamená veškeré neprofesionální soutěže se letos nedohrají, a to jak ty mládežnické, tak dospělý fotbal.
Českoskalický A tým odehrál 7 soutěžních kol, ve
kterých získal 10 bodů, tak mu v nedohrané soutěži
náleželo 10. místo.
Zápasy a turnaje mládeže
Pro naše mládežnické kategorie se budeme snažit uspořádat přípravná utkání, anebo miniturnaje.
Všechny tyto akce jsou ale závislé na povoleních,
která udělí Vláda ČR. V současné době všechny kategorie od mužů až po nejmenší děti trénují a připravují se na to, až bude možné opět nastoupit
proti jakémukoli soupeři. Jak jednotlivé kategorie
trénují najdete www.skceskaskalice.cz/plan-treninku. n
za SK Česká Skalice Daniel Franc
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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.
Červnové číslo bude firma roznášet od 29. května do 2. června 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.
Letní dvojčíslo rozneseme do vašich schránek od 1. do 7. července 2021. n
Jan Holý, redaktor Českoskalického zpravodaje

Příměstské tábory Stepíku
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INZERCE

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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KOSMETICKÉ SLUŽBY

Jana Píchová

Profesionální péče, masáž, relax, depilace, barvení…
třída T. G. Masaryka 93 (u Benziny)
Česká Skalice

( 737 072 292

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

Inzerce ve zpravodaji
( 725 022 682
zpravodaj@ceskaskalice.cz
41

ČESKOSKALICKÝ ZPRAVODAJ

ČERVEN 2021

INZERCE

Ovocnářství Brejtr
Přijme brigádníky na sklizeň jablek
v sadě ve Velkém Třebešově
-

Hledáme kolegu/kolegyni na pozici prodejce
elektroinstalačního materiálu

Termín konec září a říjen
Vhodné pro důchodce
Dohoda o provedení práce
Mzda hodinová
Doprava vlastní
Možno pouze dopoledne
Placená přestávka

Náplň práce:
Požadavky:
Nabízíme:

- prodej zboží
- expedice zboží
- komunikace se zákazníky
- výuční list / SŠ vzdělání
- příjemné vystupování
- zázemí stabilní firmy
- příspěvek na stravování
- jednosměnný provoz

Nástup možný ihned. Více na www.elektrohartman.cz
E-mail: elektro@elektrohartman.cz Tel.: 491 457 261

Kontakt Pavel BREJTR, tel. 603 487 852

Muzeum Náchodska vás zve

Výstavní síň Muzea Náchodska, Tyršova ulice čp. 247
Otevírací doba
červen: úterý–neděle 9.00–12.00, 13.00–17.00
červenec a srpen: pondělí–neděle 9.00–12.00, 13.00–17.00

42

ČESKOSKALICKÝ ZPRAVODAJ

ČERVEN 2021

43

Česká
Skalice

Hurdálkovo náměstí v Malé Skalici, které místní znají také pod názvem Maloskalická náves. Všichni Skaličáci vědí, že na návsi není nic hanlivého, prostě se jedná o takzvaný pomístní název. Náměstí nese jméno po páteru Františku Hurdálkovi, zakladateli českoskalických Jiřinkových slavností, který žil na staré faře v sousedství kostela. Hurdálkovo náměstí je místem konání Maloskalického posvícení, v minulosti se zde konaly také četné hasičské soutěže a cvičení.
Hlavní historický barevný záběr z období kolem kolem roku 1967 je z archivu Yvety Peterkové. Černobílý snímek z cvičení hasičů pochází z doby před II. světovou válkou. Kolotoče na návsi stály 1. května
1976. Černobílé záběry pocházejí ze sbírky Jana Holého. Autorem snímku ze dne 10. 5. 2021 na přední straně obálky je Jan Holý.
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