Malé ohlédnutí za letošním kulturním létem v obci
S trochou lítosti se loučíme s letošním létem, neboť teplých dnů jsme uţili
poskrovnu, spíše nás provázelo počasí nestálé. Pravidelným akcím pořádaným
v letním období, tedy pouti a Letním Mutinovým slavnostem s jarmarkem
počasí přálo. Sobotní pouťová párty s hudbou COMBI se protáhla do pozdních
nočních hodin, letní slavnosti proběhly tentokrát v soutěţivém duchu a na své si
přišli nejen malí účastníci, ale i dospěláci. Do soutěţí se zapojili i naši polští
přátelé z obce Jaszkowa Dólna, kteří doplnili jarmark ukázkou svých řemesel a
výrobků a vytvořili také druţstvo pro soutěţ ve smaţení bramboráků. Podle
odborné poroty tentokrát připravili nejlepší bramboráky zástupci z Brocné,
polské placky s mrkví se umístily na 2. místě a 3. místo si vybojovali se svým
kuchařským uměním místní rybáři. Podle toho, jak rychle všechny bramboráky
zmizely v útrobách návštěvníků, se dá usuzovat, ţe vynikající práci odvedlo
všech pět zúčastněných týmů. S nečekaným zájmem se setkaly i soutěţe pro
dospělé, kteří se do netradičních her velmi rychle vţili a tím vlastně zvítězili
všichni. Celé odpoledne měly příleţitost k mnoha povyraţením i děti, kterým se
zamlouvala především instalovaná trampolína. Vystoupením hudební skupiny
COMBI a večerními tanečními kreacemi letošní slavnosti skončily.
Z připravovaných podzimních akcí upozorňujeme na cestopisnou
přednášku pana Jiřího Preclíka (termín bude upřesněn na plakátech). Po
úspěšném představení Martina Zounara bychom chtěli kulturní dění v obci
obohatit o vystoupení dalších praţských umělců (v jednání je Bohumil Klepl a
Eva Holubová).
Z pravidelných akcí upozorňujeme na „ Adventní odpoledne“, pořádané
opět současně s „Adventem ve škole“ v neděli 28.11.2010. V době nejbliţší
srdečně zveme naše občany na „Posvícenské posezení“, které se uskuteční v
sobotu 16.10.2010 od 12.00 hodin. K dobré pohodě i tanci je večer zajištěn
hudební doprovod v podání DJ Martina Dohnálka.
Zájemcům o ruční práce nabízíme účast na kurzech:
„Malování na hedvábí“ - v sobotu 13.11.2010
„Výroba šperků“ - termín bude ještě upřesněn
Bliţší informace telefonicky nebo osobně na OÚ ve Skuhrově nad Bělou.
Tel. 494 598 144, mob. 724 594 648
Přejeme všem občanů hezký podzim a alespoň trošku toho podzimního
sluníčka.
Marcela Zounarová
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informuje - ţe MP Jaroměř a.s. Marius Pedersen Group provede dne 6.
listopadu 2010 v naší obci svoz nebezpečných odpadů; stanoviště a
čas svozu budou včas oznámeny rozhlasem a plakáty…
se diví

- ţe někteří občané vyuţívají tok řeky Bělé jako odpadovou stoku, do
které je moţné házet vše, čeho se chtějí zbavit…

hlásí

- ţe v současné době ještě 50 domácností nezaplatilo na Obecním
úřadě poplatky za svoz domovního odpadu; pokud je to jen
opomenutí či skleróza, je čas na urychlenou nápravu, pokud je to
záměr, ponesou neplatiči všechny nepříjemné důsledky…

opakuje - jiţ poněkolikáté, ţe neděle je den sváteční, který má být oázou
klidu; motorové pily a sekačky by v tento den měly odpočívat…
upozorňuje-ţe všechna oznámení je moţné v obecních zařízeních vyvěšovat
pouze za předchozího souhlasu Obecního úřadu…
děkuje

- všem občanům, kteří nějakým způsobem přispěli do sbírky pro
potřebné občany, kteří se ocitli v tísni…

odpovídá - na četné dotazy, ţe letos se očkování psů neprovádí, protoţe se
konalo vloni a vakcína má trvanlivost dva roky…
sděluje - ţe vzhledem ke stálému nárůstu negativních jevů v obci (krádeţe,
vandalismus) bude na několika místech instalován kamerový
systém, který bude napojen na centrum na OÚ a formou DMS zpráv
na mobil starosty…
vyzývá

- všechny občany, aby se ve dnech 15. a 16. října 2010 dostavili ke
komunálním volbám…

zve

- občany na posvícenské posezení, které se bude konat ve
Společenském centru v sobotu 16.10.2010 od 12.00 hodin;
nejrůznější pochoutky včetně posvícenské kachny nebudou chybět…

Dne 18.10.2010 bude v kuloárech Parlamentu ČR otevřena výstava obrazů
našeho spoluobčana Mgr. akad.mal. Vladimíra Hanuše. Výstava bude na
tomto místě trvat jeden měsíc a bude zde k vidění celkem patnáct děl
skuhrovského výtvarníka.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významného životního jubilea se ve čtvrtém čtvrtletí roku 2010 dožívají tito
naši spoluobčané :
SEIDLOVÁ Jaroslava ze Skuhrova
BARTOŠ Josef z Hraštice
TOBIŠKA Zdeněk ze Skuhrova

80 let
91 let
75 let

Vaše ţivotní jubileum je pro nás příleţitostí, abychom Vám do dalších let
upřímně popřáli dobré zdraví, spokojenost a osobní pohodu.
Vítáme nové občánky naší obce:
ŠOTOLOVÁ Eliška ze Skuhrova
MICHLOVÁ Tereza ze Skuhrova
VLASÁK Matyáš ze Skuhrova
Váţení rodiče, vítáme narození Vašeho děťátka a přejeme Vám i jemu , aby
vyrůstalo ve zdraví, lásce a klidu.
V uplynulém období uzavřeli sňatek tito naši spoluobčané :
STEJSKALOVÁ Lucie ze Skuhrova a BŘEZOVJÁK Tomáš ze Skuhrova
MORÁVKOVÁ Michaela z Nové Vsi a ROLEČEK Jaroslav z Kvasin
Novomanţelům přejeme na společné cestě ţivotem hodně lásky, vzájemného
porozumění a důvěry.
Loučíme se s naší zemřelou spoluobčankou :
HERMANOVÁ Ema ze Skuhrova
SIENCZAK Jan ze Skuhrova

(nar. 1932)
(nar. 1923)

Čest jejich památce !

Ludmila Popová
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Kandidátní listiny do zastupitelstva obce Skuhrov nad Bělou
komunální volby - 15. a 16. říjen 2010
Listina č. 1: Sdruţení nezávislých kandidátů Spolky pro obec
Poř Jméno a příjmení
čís. kandidáta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Milan Bárta
Milan Hradecký
Mgr.Oldřich Málek
Rudolf Zounar
Jiří Fišer
Josef Pišl
Miloš Kováříček
Karel Hartman
Miroslav Nezmeškal
Radek Paleček
Jan Hégr
Jiří Pávek
Jiří Cvejn
Robert Frátrik
Martin Drbula

Věk Bydliště
49
40
41
59
46
48
55
52
48
39
32
51
36
34
30

Skuhrov n.B.
Skuhrov n.B.
Skuhrov n.B.
Skuhrov n.B.
Skuhrov n.B.
Skuhrov n.B.
Svinná
Skuhrov n.B.
Skuhrov n.B.
Debřece
Skuhrov n.B.
Skuhrov n.B.
Skuhrov n.B.
Skuhrov n.B.
Skuhrov n.B.

Povolání

Politická
příslušn.

soukr.podnikatel
údrţbář
učitel ZŠ
slévaren.dělník
údrţbář
operátor
řidič
celník
soukr.podnikatel
soukr.podnikatel
programátor
sléváren.dělník
řidič
autoklempíř
dělník

NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK

Listina č.2: Sdruţení nezávislých kandidátů Satelitních obcí
Poř Jméno a příjmení
čís. kandidáta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Martin Šabata
Ing.Miroslav Bartoš
Jaroslav Brandejs
Jiří Hlava
Ing.Jiří Hlaváček
Bc.et Bc.Kateřina Nosková
Václav Peterka
Roman Nosek
Kamil Bartoš
Jaroslav Frydrych
Václav Nosek
Luboš Koukola
Josef Cvejn
Luboš Rygr
Marcela Hůlková

Věk Bydliště
32
55
63
60
43
24
39
36
33
45
49
37
44
43
41

Brocná
Hraštice
Brocná
Svinná
Brocná
Brocná
Brocná
Brocná
Brocná
Brocná
Brocná
Brocná
Brocná
Brocná
Brocná
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Povolání

Politická
příslušn.

hasič, záchranář
soukr.podnikatel
důchodce
soukr.podnikatel
technik
probační asistent
THP
tech.ref.kvality
skladník
vedoucí kovovýr.
skladník
seřizovač
skladník
zedník
soukr.podnikatel

NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK

Poř Jméno a příjmení
Čís. kandidáta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Bc.Vladimír Bukovský
Ing.Pavel Rýznar
Jana Kouřímová
Mgr.Jaromír Chocholouš
Petr Pišl
Vladimír Bien
Magdalena Jakubcová
Jiří Dohnálek
Mgr.Marie Roušavá
Marie Piskorová
Mgr.Zuzana Bukovská
Miroslav Stempel
František Štěpán
Mgr.ak.mal.Vladimír Hanuš
Miloslav Lemfeld

Věk Bydliště
57
45
69
56
30
60
44
52
55
33
26
49
54
49
44

Skuhrov n.B.
Skuhrov n.B
Skuhrov n.B
Skuhrov n.B
Nová Ves
Skuhrov n.B.
Hraštice
Skuhrov n.B.
Skuhrov n.B.
Debřece
Skuhrov n.B.
Skuhrov n.B.
Nová Ves
Debřece
Svinná

Povolání

Politická
příslušn.

starosta obce
manaţer prodeje
důchodkyně
ředitel pobočky
podnikatel
podnikatel
bezpečn.technik
podnikatel
učitelka ZŠ
adm.pracovnice
učitelka SŠ
podnikatel
soukr.zemědělec
výtvarník, malíř
podnikatel

KDU-ČSL
NK
KDU-ČSL
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK

Listina č.3: Sdruţení KDU-ČSL, NK
Kandidátní listiny uvádíme v pořadí, které bylo dáno losem. Ve stejném
pořadí jsou uvedeny i volební programy jednotlivých seskupení. Volební
programy neprošly ţádnou redakční úpravou. Jsou otištěny tak, jak je redakce
od představitelů jednotlivých stran získala.

Sdruţení nezávislých kandidátů - Spolky pro obec
Předkládáme Vám naší kandidátní listinu, která je zárukou nejen udrţení toho,co
jiţ bylo v obci uskutečněno, ale také jejího dalšího rozvoje. K realizaci našich
záměrů nám můţete pomoci Vy - jako voliči tím, ţe podpoříte toto seskupení a
budete volit její kandidáty.
Našim cílem je:
- Zajištění a následné zvyšování ekologické čistoty obce, ovzduší a toku řeky
Bělé, s čímţ úzce souvisí efektivní hospodaření s odpady a organizace
veškerého - tedy i nebezpečného odpadu.
- Podpora provozu domu pro starší občany, včetně zajištění potřebných sluţeb
pro tyto občany a udrţení maximálního rozsahu zdravotnických sluţeb v
obci..
- Podpora práce s mládeţí a úzká spolupráce se ZŠ a MŠ. Podpora sportovní a
zájmové činnosti našich dětí a mládeţe, lyţařského oddílu, krouţku mladých
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-

-

-

rybářů, skautů, mladých hasičů, atd. Poskytovat obecní prostory a v rámci
moţností i finančně přispívat na jejich zájmové akce.
Dostavba Společenského centra v obci a tím umoţnění jeho plného vyuţití,
nejen pro kulturní a společenskou, ale také pro charitativní činnost, stejně
jako udrţení nové tradice oblíbených letních slavností
s Mutinou,
zakladatelem Skuhrova.
Dále pokračovat v zajišťování financí k pokračujícím pracím na kulturní
centra v Brocné, Svinné a dobudování zázemí pro pálenici v Brocné.
Pomoc občanům podporou na opravy bytového fondu prostřednictvím půjček
Fondu rozvoje bydlení a podpora rodinné bytové výstavby. Vytipovaní
nových lokalit vhodných pro výstavbu, následné odkoupení a vybudování
inţenýrských sítí.
I nadále spolupracovat s dalšími obcemi mikroregionu Bělá, Rychnovsko,
sdruţení Splav a euroregionu Glacensis. Pokračovat ve zvyšování turistické
a cykloturistické atraktivnosti naší obce.

Důleţité je pro nás zejména zvyšování kvality ţivota občanů ve Skuhrově nad
Bělou a okolních obcích. Naše volební záměry jsou uskutečnitelné.
VOLEBNÍ PROGRAM
SDRUŢENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ SATELITNÍCH OBCÍ
Váţení spoluobčané – voliči,
Sdruţení nezávislých kandidátů satelitních obcí, které kandiduje do
zastupitelstva naší obce pro následující volební období, Vám touto cestou
představuje priority svého volebního programu.
Chceme slouţit občanům ne politice, a přitom navázat na dřívější práci
zastupitelů.
FINANCE:

- vyváţený rozpočet
- zprůhlednění veřejných zakázek obecního úřadu
- sníţení zadluţení obce
- maximální vyuţití evropských dotací
- rovnoměrné a průhledné rozdělování finančních prostředků mezi
centrální a satelitní obce
DOPRAVNÍ OBSLUŢNOST:

-

zkvalitnění autobusové dopravy
letní a zimní údrţba místních komunikací
podpora výstavby nových chodníků pro bezpečnou chůzi občanů podél
komunikací (např. cesta ze Skuhrova nad Bělou na Hraštici atd.)
oprava zděných autobusových zastávek
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ROZVOJ OBCÍ:

- podpora nové výstavby (inţenýrské sítě), která zamezí odlivu mladých
lidí z obcí
- vylepšení a zkulturnění míst s kontejnery na odpad
- podpora třídění odpadů
- udrţení činnosti obchodů v obcích
- podpora činnosti podnikatelských subjektů
- zkvalitňování sluţeb občanům
- zajištění maximálního vyuţití Společenského centra ve Skuhrově a jeho
postupné dokončení
- za účelem bezpečnosti a kvality ţití zajistit rozšíření veřejného osvětlení
- vyřešení odpadních vod v jednotlivých obcích
ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT:

- zvýšení úrovně předškolního a školního zařízení včetně mimoškolních
aktivit
- podporovat spolky v obcích
- podporovat volnočasové aktivity a sportovní kluby (běţecký oddíl, hasiče,
fotbal, rybáře, skauty, atd.)
- za podpory evropských dotací zajistit výstavbu hasičské zbrojnice včetně
kulturního zařízení v Brocné
- na cyklostezkách v obcích vytvořit technické zázemí
ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŢBY:
- vytváření podmínek pro další zkvalitnění zdravotní péče
- finančně podporovat provoz domu s pečovatelskou sluţbou a sociální
sluţby pro seniory
Pro splnění našeho programu potřebujeme Vaše hlasy, Vaši podporu a
pochopení.
ZA VAŠI VOLBU DĚKUJEME VAŠE SDRUŢENÍ NEZÁVISLÝCH
KANDIDÁTŮ SATELITNÍCH OBCÍ

Sdruţení KDU – ČSL a nezávislých kandidátů
Předkládáme Vám kandidátní listinu která, jak věříme, je zárukou
rozvoje obce a udržení toho, co bylo v několika předchozích volebních
obdobích v naší obci uskutečněno. Kandidáty volební strany jsou
občané, kterým rozvoj obce není lhostejný a jsou ochotni práci pro obec
věnovat svůj volný čas a znalosti, což část z nich ukázala i v tomto
stávajícím volebním období. Chceme, aby volební program nebyl jen
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popsaným papírem a slohovým cvičením, ale chceme udělat vše proto,
aby se nám jej podařilo realizovat. K tomu nám můţete pomoci
především Vy, občané – voliči tím, ţe budete volit kandidáty z naší
kandidátní listiny.
Naše volební záměry jsou reálné – neslibujeme nesplnitelné,
jsme si vědomi finanční situace státu a tím i přísunu finančních
prostředků do obecní pokladny. Rovněž si uvědomujeme, že
významnější pomoc Evropské unie novým členským zemím, mezi které
Česká republika patří, končí rokem 2013. Tyto 3 roky chceme maximálně
využít pro získání dotačních prostředků na realizování našeho volebního
programu. Program může být jen výchozím materiálem, který bez
důsledné snahy o jeho naplňování a pomoci celého Zastupitelstva obce
zůstane jen na papíře. To určitě nechceme. Jaké jsou naše vize pro
příští 4 roky je stručně uvedeno v dalších bodech:
Sociální oblast a zdravotnictví – ve spolupráci s Domem
s pečovatelskou službou Kvasiny a tzv. sousedskou výpomocí podle
potřeb zajišťovat služby sociálního charakteru v obci. Monitorovat
požadavky seniorů a tyto požadavky řešit (donáška obědů, zajištění
hygieny,
zabezpečení
úklidu
domácnosti
apod.).
Nadále
zabezpečovat sbírky oblečení pro potřebné prostřednictvím
charitativní organizace. Podporovat setkávání seniorů. Podle
požadavků a možností udržet maximální rozsah zdravotnických
služeb v obci včetně specialistů.
Školství – vzájemně spolupracovat s právními subjekty ZŠ a MŠ.
Realizovat reálné požadavky na úpravy v MŠ, v souladu s územním
plánem zajistit úpravy oplocení a parkování u objektu MŠ.
Spolupodílet se na kulturních a sportovních akcích.
Kultura a sport – podporovat využití obecních prostor, zejména
Společenského centra, pro kulturní a společenskou činnost, zde
spolupracovat se všemi subjekty, které budou pořádat kulturní a
společenské akce. Udržovat stávající sportovní zařízení, podporovat
(finančně i materiálně) aktivity a spolky pracující s mládeží.
Pokračovat v tradici sportovních akcí v obci, pořádat sportovní turnaje
pro širší veřejnost. Zlepšit péči o kulturní památky a realizovat
parkoviště u hřbitova. Budeme podporovat přestavbu rozhledny.
Určitě chceme pokračovat v tradici akcí spojených s Hradem a
zakladatelem Skuhrova – Mutinou. Naším zájmem je propagovat nově
zřízenou Expozici výroby železa a nabízet ji k shlédnutí školám i
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zájezdům seniorů. Rovněž máme zájem na udržení započatých
kulturních aktivit v Brocné i Svinné, Rozhodně chceme rozvíjet tradice
pouti, posvícení i dalších společenských akcí.
Ţivotní prostředí – maximálně udržet systém svozu odpadů, rozšířit
počet nádob na sklo a plasty – zajistit jejich obnovu, nadále pro
občany zabezpečovat zdarma svoz nebezpečných odpadů.
Zvažujeme zpracování projektu na napojení obecní kanalizace ve
Skuhrově na kanalizaci Kvasin a tím i na ČOV v Solnici. Chceme řešit
i některé nepopulární záležitosti, jako jsou např. nepovolené
vypouštění odpadních vod, zakládání černých skládek.
Občanská vybavenost – za důležitou považujeme dostavbu Centra,
chceme činit všechny kroky k dostavbě přízemní části a naší snahou
bude získat na tuto prioritu finanční prostředky. Zvažujeme i vhodnost
pronájmu části objektu s tím, že nájemce pronajaté prostory dokončí
v souladu s našimi požadavky. Naším zájmem je zlepšení prostředí
pro setkávání občanů v bývalé škole v Brocné a dobudování zázemí
pálenice.
Bytová výstavba – chceme navázat na zpracovanou studii zástavby
na Březině, v případě zájmu zde pokračovat s vybudováním dalších
inženýrských sítí. Podpořit zájem na výstavbu bytových jednotek
v Brocné v souladu s územním plánem. Podporovat budeme rovněž
opravy bytového fondu půjčkami z Fondu rozvoje bydlení.
Za důleţité povaţujeme i pokračování spolupráce s okolními obcemi
v rámci Mikroregionu Bělá, Mikroregionu Rychnovsko, Euroregionu
Glacensis i Sdružení SPLAV. Aktivně se chceme zapojit i ve
vodárenském sdružení Císařská studánka. Chceme přiblížit naši obec
turistům a cykloturistům. Z předchozích let víme, že je oboustranně
výhodné spolupracovat se spolky a neziskovými organizacemi v obci
a i v tomto budeme pokračovat.
KDU – ČSL a nezávislí kandidáti

Jak volit?
Volič po příchodu do volební místnosti prokáţe okrskové volební komisi
svou totoţnost a státní občanství České republiky platným občanským
průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Je nezbytné, aby
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volič měl u sebe potřebné doklady; neprokáţe-li volič svou totoţnost a státní
občanství České republiky, nebude mu hlasování umoţněno.
Po obdrţení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič
do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere
do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umoţněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků můţe volič hlasovací
lístek upravit jedním z uvedených způsobů:
Označit kříţkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební
strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této
volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet
členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen. Pokud by byla
označena tímto způsobem více neţ jedna volební strana, byl by
takový hlas neplatný.
Označit v rámečcích před jmény kandidátů kříţkem toho kandidáta,
pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik
kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. Počet členů
zastupitelstva, který má být v obci zvolen, je uveden v záhlaví
hlasovacího lístku – tedy 15. Pokud by bylo označeno tímto způsobem
více kandidátů, neţ je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.
Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat,
a to tak, ţe lze označit kříţkem jednu volební stranu a dále v rámečku
před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v
libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní
volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným
kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na
hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu
volených členů zastupitelstva obce. Pokud má být voleno např. 11 členů
zastupitelstva a je označena volební strana s 11 kandidáty a kromě toho 5
kandidátů individuálně ze sloupců dalších volebních stran, je dáno
označené volební straně 6 hlasů, a to pro kandidáty na prvních šesti
místech. Pokud by byla tímto způsobem označena více neţ jedna volební
strana nebo více kandidátů, neţ je stanovený počet, byl by takový hlas
neplatný.
Doporučení: V nadcházejících volbách se bude rozhodovat o tom, kdo bude naši
obec v příštích čtyřech letech řídit a jak se bude občanům ve Skuhrově nad
Bělou ţít. Proto pečlivě zvaţujte, komu své hlasy odevzdáte, podrobně se
seznamte s volebními programy a teprve potom hlasování proveďte. Tím však
občanská práva nekončí. Zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná. To je
příleţitost kontrolovat práci zastupitelů, přinášet náměty, dotazy, námitky apod.
Planým kritizováním u piva či jinde se nic nevyřeší. Prvním úkolem
odpovědného občana však nyní je: přijít k volbám.

10

Tradičním shromáţděním ţáků, učitelů a rodičů na školním dvoře byl ve
středu 1. září slavnostně zahájen školní rok 2010-2011. Školáky nejprve
pozdravil pan starosta Bc.Vladimír Bukovský, který jim popřál hodně pěkných
známek a školních úspěchů. Paní ředitelka Mgr.Hana Brandejsová pak
seznámila přítomné s organizací školního roku a novinkami, které ţáky v tomto
roce čekají. Ţáci 9. ročníku nakonec přivítali prvňáčky předáním pamětních
medailí.
Podle nového školního vzdělávacího programu „Škola pro ţivot“ se bude
v letošním roce vyučovat kromě 5. ročníku jiţ ve všech třídách ZŠ. Proto
deváťáci zakončí svoji školní docházku jakousi „malou maturitou“ při níţ
prokáţí získané kompetence, schopnost vyhledávat informace a jejich
zpracování na PC, samostatnou komunikaci na dané téma, apod.
Školu letos navštěvuje 189 ţáků. Z nich je téměř polovina místních a
polovina dojíţdí z okolních obcí. V pedagogickém sboru nedošlo proti minulém
roku k ţádným změnám.
1.třída:
2.třída:
3.třída:
4.třída:
5.třída:
6.třída:
7.třída:
8.třída:
9.třída:

23 ţáků, třídní učitelka Mgr.Jana Popová
14 ţáků, TU Mgr. Martina Kalousová
24 ţáků, TU Mgr.Marie Roušavá
20 ţáků, TU Mgr.Daniel Vacek
13 ţáků, TU Mgr.Jana Dusilová
23 ţáků, TU Petra Holásková
20 ţáků, TU Mgr.Hana Wenzelová
25 ţáků, TU Mgr.Zuzana Šabatová
27 ţáků, TU Mgr.Iveta Vašátková

Ve škole dále vyučují: Mgr.Oldřich Málek, výchovný poradce a metodik
ICT, Mgr.Vlastimil Dohnálek, Mgr.Miloš Černý a Mgr.Michaela Grundová.
Kapacita školní druţiny, jejíţ vedoucí je nadále paní Jana Pohlová, se
zvýšila na 30 dětí.
Ve školní jídelně se letos stravuje 188 ţáků, 23 zaměstnanců školy a 30
cizích strávníků. Zhruba 240 obědů denně zajišťuje kolektiv kuchařek pod
vedením paní Stanislavy Popové. Případní další zájemci o stravování v ŠJ z řad
občanů se mohou přihlásit na tel. čísle: 739 405 294.
Naše škola také poskytuje ţákům poměrně širokou nabídku zájmové
činnosti. Ţáci si mohli vybrat dva nepovinné předměty, kterými jsou
římskokatolické náboţenství a sportovní hry. Dále zde pracuje krouţek etické
výchovy, krouţek pohybových her, výtvarné dílny, krouţek keramiky, pro ţáky
2. třídy je zřízen krouţek angličtiny, velmi oblíbený je krouţek flórbalu a své
místo má i sborový zpěv. K dalším aktivitám, na kterých škola spolupracuje,
patří modelářský krouţek, hra na hudební nástroj a krouţek badmintonu.
Vynikajících výsledků dosahují naši ţáci v lyţařském oddíle SKI Skuhrov.
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Vysoce ceněna je mezi rodiči i logopedická péče, kterou pro naše ţáky
přímo ve škole zajišťuje paní Mgr.M.Sahulová. Rodičům tak odpadá nutnost
cestovat s dětmi za touto sluţbou do Rychnova nebo Kostelce, coţ ostatně platí i
pro zájmové krouţky.
Kromě uvedených zájmových útvarů je ţákům II.stupně kaţdý den
umoţněn v učebně informatiky od 7.15 do 7.45 hodin přístup na internet.
V současné době je ve školství aktuální moţnost získat podporu na
vzdělávání ţáků základních škol prostřednictvím financí z fondů Evropské
unie. Proto i naše škola zpracovala projekt s názvem „Komunikace pro ţivot“,
který je zaměřený na oblast čtenářské a informační gramotnosti a rovněţ na
oblast výuky cizích jazyků. V těchto oblastech se projekt zaměřuje především
na:
- individualizaci výuky (dělení hodin čtení ve 3. ročníku, dělení hodin
angličtiny v 7. ročníku a rozšíření výuky AJ ze tří na čtyři hodiny týdně v 9.
ročníku)
- vytváření nových vzdělávacích materiálů a zlepšení materiálního
vybavení školy (nákup učebnic, pracovních sešitů, souborů knih pro ţáky,
interaktivní tabule a dalších učebních pomůcek)
- další vzdělávání pedagogů
Rozsah projektu je naplánován na dva školní roky, celkově získaná částka
činí zhruba 1 132 000,-Kč. Očekáváme, ţe vynaloţené úsilí pracovníků školy a
získané finanční prostředky se projeví ve zlepšení čtenářských dovedností a
jazykových schopností ţáků naší školy.
Chtěli bychom také reagovat na některé oficiální i neoficiální dotazy
ţáků i rodičů ohledně organizace vyučování. Trendem posledních let je stálý
nárůst povinných vyučovacích hodin. To se samozřejmě projevuje tím, ţe ţáci
mají více odpoledního vyučování. Je stále sloţitější sestavit rozvrh tak, aby
ţákům ještě zbyl prostor pro mimoškolní činnost, krouţky, hru na hudební
nástroj apod. Při sestavování rozvrhu je třeba rovněţ dbát na příjezdy a odjezdy
autobusů. Dále je třeba počítat s kapacitou školní jídelny, kde je po rekonstrukci
80 míst. Spolu se ţáky a zaměstnanci školy se zde stravují i cizí strávníci.
Celkem se tu denně u stolů vystřídá zhruba 240 lidí. Kaţdá ţidle se tedy třikrát
otočí. Je třeba rozvrhnout příchody do jídelny na několik etap – to vše je
v rozvrhu zakomponováno. Učitelé mají kromě svého úvazku i povinnost
vykonávat dozory nad ţáky a to jak o přestávkách na chodbách tak ve školní
jídelně. I to se samozřejmě do organizace denního ţivota školy promítá.
V některých případech dochází k dělení třídy na dvě skupiny – např. volitelné
předměty, jazyky, tělocviky dívek a chlapců. Je třeba počítat s tím, ţe do
tělocvičny jde pouze jedna skupina a druhá musí mít zajištěný dozor. Ve škole
jsou tři odborné učebny – pro chemii a fyziku, jazyková učebna a učebna
informatiky. Na tyto předměty se v těchto učebnách jednotlivé třídy střídají, coţ
je rovněţ nutné brát v úvahu. Školní rozvrh je zkrátka kompromis a jako takový
není a ani nemůţe být v kaţdém z jednotlivých hledisek naprosto ideální.
Přesto je při jeho tvorbě vţdy dodrţováno několik zásad, které jsou důleţité
z hlediska duševní hygieny dětí (např. matematika ani mluvnice nebývají
12

v odpoledních hodinách, tělesná výchova nebývá hned 1. hodinu apod.). Tolik
na vysvětlenou k tomuto tématu.
Uskutečněné akce:
Také znáte ten zvláštní pocit nejistoty, kdyţ se octnete v neznámém
prostředí mezi lidmi, z nichţ některé sice znáte ale některé vůbec ne? Takovou
situaci zaţívají kaţdoročně začátkem školního roku ţáci šestých tříd. K původní
skuhrovské skupině totiţ přicházejí děti z Kvasin. Abychom napomohli
vytvoření přátelských vztahů mezi nimi, pořádá naše škola jiţ několik let pro
šesťáky třídenní seznamovací pobyt. Také letos odjeli za doprovodu pedagogů
Mgr.Oldřicha Málka a Petry Holáskové do Jedlové, kde pro ně byl připraven
program plný her, výletů a poznávání. I kdyţ jim tentokrát počasí příliš nepřálo,
splnil pobyt veškerá očekávání a většina z dětí přijela plná nových záţitků a
dojmů. Tak jim přejeme, aby se jim školní práce v novém kolektivu a v novém
prostředí dařila.
V měsíci září se naši ţáci zúčastnili náborového závodu s názvem Běh
Skuhrovem. Organizátory mile překvapila hojná účast závodníků, kterých se i
přes nepřízeň počasí dostavilo na start celkem 72.
Dalším závodem bylo okresní kolo v přespolním běhu, které se konalo
v Solnici. Ve své kategorii zvítězilo druţstvo mladších ţákyň naší školy ve
sloţení Michaela Hamerská, Michaela Lukavská, Kristýna Kulhánková,
Hana Vašková, Kateřina Frydrychová a Iva Rozínková. Starší ţákyně
Kristýna Holíková, Tereza Cejnarová, Pavlína Peterková a Iva Kulhánková
obsadily 2. místo a jako druţstvo postupují do krajského kola. Všem
úspěšným závodnicím blahopřejeme.
Z akcí, které ZŠ Skuhrov n.B. připravuje pro nejbliţší období, bychom
chtěli upozornit především na sběr starého papíru, který se bude konat ve
středu 20.října 2010. Ţáci budou sváţet připravené balíky od domů od 10.00
hod. Rodiče budou mít moţnost pevně svázané balíky přiváţet na školní dvůr
také v úterý 19.10.2010 od 17.00 do 19.00 hodin.
Pro ţáky 6. ročníku jsou na říjen připraveny dvě exkurze. Nejprve navštíví
Muzeum ţelezářské výroby ve Skuhrově nad Bělou a poté je čeká návštěva
Okresní knihovny v Rychnově n.Kn., při níţ se rovněţ seznámí s expozici ve
staré synagoze.
Všechny rodiče zveme na plenární schůzi SRPŠ, která se bude konat ve
čtvrtek 21.10.2010 od 16.00 hod. ve školní jídelně.
Den otevřených dveří s názvem Advent ve škole se letos uskuteční
v neděli 28.11.2010 ve všech prostorách školy.
Tradiční Vánoční koncert RDS Carmina se bude konat ve Společenském
centru ve středu 15.12.2010 od 17.00 hodin.
Podrobné informace o ţivotě školy včetně fotografií naleznete na
internetových stránkách www.zsskuhrov.cz.
Mgr.Hana Brandejsová
Mgr.Jiří Nedomlel
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Skuhrovské figurky
(pokračování vzpomínek pana Miloše Kopse)
Pan Krulich často a rád vyprávěl lumpárnách, které prováděly děti. Tak
alespoň jednu:
Vsázku do pece slévárny prováděli dělníci, kteří dřevěnými kolečky naváţeli
surovinu po tzv. laufruku (šikmá prkenná lávka) k horní části pece. Jednou prý dělník
Pišl takto naváţel komponenty v neděli, aby při spuštění tavby v pondělí měl méně
práce. A tak jak tlačil kolečko vzhůru, v puse měl fajfku, která se v rytmu jeho chůze
pěkně houpala sem – tam.Vypozorovala si ho parta místních kluků. Jeden z nich,
Franta Macháň, jak zdůraznil vypravěč „ten nejšikovnější z nich“, přiskočil a do
fajfky mu tak šikovně plácnul, ţe ta vyběhla z jednoho koutku pusy do druhého a pak
do křoví. Neţ se chlapík vzpamatoval, byli uličníci pryč. Celá záleţitost měla
zajímavou dohru. Napadený si pochopitelně vehementně stěţoval na celou lotrovinu u
matek výtečníků. Ty ho ale rychle vyvedly z omylu: „Pišle, nestěţujte si. To máte za to,
ţe děláte v neděli a ani nejdete do kostela. Pán Bůh vás trestá a posílá na vás ty děti.
Stěţovatel se zarazil a patrně usoudil, ţe na tom něco bude, protoţe beze slova odešel.
Svoje si ale kluci doma vyslechli. Obdobným způsoběm byly řešeny i další, dnes
bychom řekli „mezigenerační problémy“. Většinou to proběhlo hned na místě a často
„ručně“. Kaţdý ale věděl, ţe to je riziko, do něhoţ jde.
Styl ţivota místních obyvatel byl dán tehdejšími technickými a materiálními
moţnostmi.Všechno bylo tak nějak jednodušší a přímočařejší. Hlavně v zimním období
se soustřeďovala „kultura“ kromě hospod do chalup a domů, kde se dralo peří, hrály
karty a přitom vedly debaty. V kamenném domě u cejnhamru, který patřil k nejstarším
objektům v obci a slouţil jako „obsluţna pro cejnhamr (dnes rekonstruován p. Ehlem
z Rychnova), se karty hrály pravidelně. A ve všech čtyřech místnostech najednou.
Podle vyprávění p. Karla Kulicha, který zde vyrůstal, přišla jednou paní Daníčková
z Debřec hledat manţela. V chodbě, která vedla napříč domem však nevěděla, za
kterou kliku vzít. Z jedné místnosti slyší: „Flek, větší!“ Z druhé cimry zase: „Dvacet,
čtyřicet!“ Zaváhala tedy, kde by mohl být. Šla tedy ke Krulichům, protoţe se
domnívala, ţe tam špatně nedopadne… Jenomţe tam nebyl. Pan Krulich vypravoval:
„Tam hrál můj brácha, já a starej Hradeckej. My jsme totiţ byli nejsilnější hráči…“ A
tak paní Daníčková dál chodila po chodbě sem a tam, aţ se z jedné místnosti ozvalo:
„Sto a sedum!“ Teď ho poznala po hlase. „Já ti dám sto sedum!“ Vešla dovnitř a
rázně vyzvala manţela, aby se zvednul a šel laskavě domů. Ten jí ale začal vysvětlovat,
ţe kdyţ mu tak znamenitě padá list, byl by hřích hry zanechat. Na důkaz poloţil na stůl
pár drobných. Chudoba byla v té době veliká a vidina nějakého toho krejcaru navíc
rozhořčenou ţenu přece jen obměkčila. A kdyţ Daníčka zbytek osazenstva podpořil
teorií o štěstí ve hře, sebrala se a vyrazila k domovu sama. Po skončení hry vymýšleli
karbaníci, jak by šlo neúspěch ve hře doma vysvětlit, neboť Daníček ten den štěstí
neměl. Padaly různé návrhy, včetně toho, aby Daníček doma vylíčil loupeţné
přepadení u Kvartýru… Jak to nakonec dopadlo, se však nedozvěděli. Ale na dlouhou
dobu si museli najít do hry náhradníka.
Bída byla za první světové války veliká. Těţké bylo získat peníze na samotnou
obţivu. Pan Krulich o tom vyprávěl. „ V té době byl hlavní a často jedinou potravinou
chleba. Rodiče zjišťovali, kde pečou nejlevnější. Tak mě jednou poslali do Solnice
k pekaři. Šel jsem – jak jinak – pěšky a cesta mi připadala nekonečná. K mé smůle ani
ţádný povoz zrovna nejel. Při zpáteční cestě mi pořádně vyhládlo a chleba tak
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neodolatelně voněl! A tak jsem neodolal a kousek naprasklé kůrky odlomil a s chutí
snědl. Po chvíli chůze zase kousek. Čím více jsem se blíţil k domovu, tím více jsem si
uvědomoval, ţe přinést domů olámaný bochník, to nedopadne dobře. A taky ţe ano.
Místo večeře jsem dostal výprask a šel spát o hladu.“
Jindy vypravoval, jak jedním ze zdrojů k vylepšení jídelníčku byli pstruzi v řece
Bělé. Jako kluci chytali ryby do ruky pod kameny a v březích. Továrník Porkert měl
však porybného, který řeku hlídal. Chodil podle vody a vše pozoroval. Místní kluci ho
samozřejmě znali, a tak si dávali pozor, aby je při pytlačení nepřistihl. Jednou zde
pobýval jakýsi továrníkův známý, který měl porybnému pomáhat. Měl tu výhodu, ţe ho
zde nikdo neznal. A tak se jednoho dne nenápadně procházel podél řeky a zanedlouho
skutečně na partu lovících kluků skutečně natrefil u splavu pod elektrárnou. Sešel
nepozorován po břehu k vodě. Franta Macháň zrovna chytil krásného duháka.
Dotyčný ho hned pochválil a zeptal se ho, zda by mu ho nedal. „Tohohle ne, toho mám
pro strejčka. Ale počkejte, chytnu vám jiného.“ Po chvilce skutečně vylovil dalšího
pstruha a podával ho chlápkovi. Ten ale místo ryby chytil kluka za zápěstí. Jenţe
Franta byl ze všech nejšikovnější. Vysmeknul se a ještě stačil hlídače plácnout
pstruhem přes obličej… Ten neţ se vzpamatoval, přeběhli kluci řeku na druhý břeh a
zmizeli v lese. Na poli pak v klidu rozdělali oheň a pstruhy opekli.

***

Procházka starým Skuhrovem
(pokračování vzpomínek paní Berty Ehlové)
Ještě se musím zmínit o koupališti na řece Bělé. Byla to dost velká nádrţ
z betonu a s pěknými dřevěnými kabinami a terasou pro posezení. Nádrţ měla
oddělené brouzdaliště, část pro neplavce, plavce , skokanský můstek, sprchy. Pod
plovárnou byla tři volejbalová hřiště. Tady se konaly slavné pouťové turnaje. Ostatně
celá skuhrovská svatojakubská pouť poslední neděli v červenci bývala velmi slavná.
Cestu Skuhrovem lemovaly kramářské boudy s hračkami, cukrovím, prodávaly se tu
korále, frkačky, papírové slunečníky, nechyběly ani rychlokvašky v sudech. Dále zde
byly kolotoče, houpačky, střelnice, občas přijel i cirkus. Ten míval stanoviště na
ostrůvku – to byla louka p.Krulicha za řekou. Skuhrovem se valily proudy lidí a to
nejen Skuhrováků ale i z okolí. Nejvíce snad z Lukavice. Pouť trvala i v pondělí, sice
uţ ne v takové síle, ale tancovalo se ve dvou hospodách – U Kouřímů i Pod Hradem. U
Kouřímů roznášel pivo pan Lojza Daníček z Debřec. To byl sváteční číšník, jinak
pracoval u Jirátů v Kvasinách. Vzpomínám si, ţe kdyţ byl můj bratr malý, bál se na
kolotoči. Tatínek se domluvil s kolotočovou bábou, jestli ho kůň unese (byl to velký
dřevěný bělouš) a s jejím svolením jezdil s Karlíkem na kolotoči pobavení
kolemjdoucích…
Dostáváme se do Rybníčků. Nad tzv. Loučkami stojí kamenný vodojem. Odtud
byla rozváděna voda do celého Skuhrov. Podle vápenité vody se vodojemu říkalo
„Vápenka“. Kolem bývalo oplocení, nádrţ byla uzavřena kovovými vraty.Tuším, ţe se
o vodovod staral pan Pohl z Rybníčků. Snad proto se mu říkalo Vodník.Kdyţ bylo
suché léto, docházelo k uzavírání vody, aby se nádrţ měla čas naplnit.
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Zpět k řece Bělé a k Debřeckému potoku. Jak známo, Bělá pramení pod
Vrchmezím a odtud nejprve v podobě potůčku, pak potoku aţ horské říčky vytváří
krásné horské údolí. Vine se mezi lesy, loukami, tvoří zákruty, naráţí na kameny, a tak
vytváří bílé peřeje. Kdyţ proběhne pod několika mosty, dostává se do středu Skuhrov.
Zde stával starý kamenný most. Jeho pilíř rozděloval řeku na dvě ramena. Pod
splavem vlevo byl silnější proud. Zde byla tůň vhodná ke koupání. Pod mostem bylo
dláţdění z plochých kamenů a dřevěných trámů. Ty byly obrostlé mechem a chodilo se
tu bosou nohou jako po koberci. Nad částí mostu se zvedala koruna mohutného klenu.
Jeho kořeny tvořily nad vodou bizarní změť, která připomínala pletenec hadů. Před
mostem býval brod, kudy mohly projíţdět povozy. Pod mostem ústil do řeky Bělé
Debřecký potok. V prostoru mezi cestami do Debřec a na Slavěnku stojí náš dům.
Vévodí mu mohutná lípa. Kořeny má v potoce a nevadí jí, ţe kmen prochází střechou
kůlny. Stavení je zasazeno do stráně a postavili ho z kamene, především z opuky.
Původně to bývala kovárna se stodolou. U schodů je oblý kámen, který slouţil
k podkládání vozů, kdyţ se na kola připevňovala ţelezná obruč. V komoře je velký
regál ve zdi, kam se zřejmě ukládalo kovářské náčiní. V přízemí, kde byla vlastní
kovárna, je masivní klenutý strop. Prý zde bývala i studánka. V letech 192426postavili otec s dědou místo kůlny obytné stavení. Kovárna byla přestavěna na
obuvnickou dílnu. Budova má 17 pískovcových schodů, po kterých se přichází do
obytných místností. Pod tarasem rostl velký vlašský ořech, nahoře na dvorku hruška
Jakubka. Na terase byla zahrádka a záchod. Dříve sem vedla ještě pěšina, po níţ se
tam dalo vyjet i s dvojkolákem. Děda s babičkou bydleli ve velké světnici. Naproti přes
síň byla malá útulná světnička. Tam doţila paní Nosková, manţelka bývalého majitele.
Ta měla v kupní smlouvě uvedeno, ţe má v domě do smrti zajištěno bydlení. Na potoce
pod tarasem byla malá hlubáňka, v níţ se to hemţilo pstruhy, které chodila lovit
babiččina kočka. V potoce jsme se jako děti učily plavat.
Zajímavý dům je vpravo u silnice do Debřec. Přímo na potoce si ho kdysi
nechal postavit pan stavitel Piskora. Potok zde teče jakýmsi tunelem, na němţ stojí
zmíněné stavení. Bydlela tam paní Kopsová. Kdysi zde bývala prodejna smíšeného
zboţí. Pamatuji se, ţe zde ţily Preclíkovy tetičky a v přední velké místnosti Aneţka
Rozínková. Na chodbě stál velký ruční mandl. Tetičky chodily oblečené po
starosvětsku v dlouhých kanafasových sukních a šátkem na hlavě. Chovaly slepice a
kozy. Z kozího mléka dělaly syrečky. Jako děti jsme si je za 20 haléřů kjupovaly.
Tetičky je balily do listů z knih, a tak jsme si ještě mohly něco přečíst. Syrovátka ze
syrečků nám stékala mezi prsty, Protoţe prsty neoplývaly čistotou, barvil se do šeda i
syreček…
Aneţka, to byla naše kamarádka. Do teďka nemohu pochopit, kde brala tu
trpělivost bavit se s námi, hrát s námi hry a vyslýchat různá trápení, která jsme jí
svěřovali. Často jsem se k ní chodila toulat. Před chalupou u vzrostlých jasanů jsme si
hráli na klepáka, na četníky a zloděje a jiné hry. Zvláště oblíbenou hrou s míčem byla
„školka“.
Na kopečku u silnice bydleli Najmanovi. Pan Najman byl včelařem. Na sadě
v kopečku měl včelín, kam jsme rádi chodili. Kdyţ stáčel med, pochutnávali jsme si na
„voštinách“ (kousky plástve s medem). Vosk se nám krásně lepil na zuby. Byla to
taková ţvýkačka plná chutného medu.
O kousek dál nalevo od cesty bydleli Holoubkovi. Starý pan Holoubek
kaţdoročně sekal stráň nad silnicí srpem(!) Pokuřoval při tom z fajfky. Tráva byla
vţdy krásně pokosená, ţe stráň vyhlíţela jako po pečlivém vyholení.
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Tam, kde bydlí Michlovi, ţila v chalupě stará paní, říkalo se jí Nána Vincová.
Denně chodila ráno do Solnice a večer zpět s krosnou na zádech, v dlouhých sukních,
hlavu zavinutou do šátku. S nikým se nebavila, snad chodila k někomu posluhovat, ale
nevím, ke komu.

***

Já - Hubert - všech jezdců pán
sem k vám jsem byl zavolán.
Jezdecká sezona slavnostně končí,
kaţdý oddíl mnou se s ní loučí.
A dnes tedy, v slavnostní chvíli,
do řady jste se postavili.
Vzrušení udatné sportovce
za chvíli promění na lovce.
Lišku - jen těšte se,

Kdo z koně spadne, jémine,
u soudu trest ho nemine!
Ať se z vás nestane divá zvěř,
co neví, ţe všechno má svou mez.
Ať z vás nejsou ti blázni prokletí,
co nemají ohledy k zvířeti.
Za neposlušnost, jezdci zdejší,
tu bývá vţdy trest nejpřísnější!
Ţádné přestupky se nedají vracet,
večer u soudu je budete splácet.
Teď však konec povídání,
liško, vyraz - a vy za ní!!!

budete honit po lese,
mastera v čele - tak zlomte vaz,
nesmí předběhnout nikdo z vás.

Neznámý autor

Kdo z koně dolů chtěl by jít,
musí se mastera dovolit.

Moţná jste si dne 18. 9.2010 ve Skuhrově všimli cedulí s koňskou siluetou a
nápisem Hubertova jízda. Jednalo se o další akci občanského sdruţení Na Nové Vsi,
které v loňském roce zahájilo svou činnost. Toto sdruţení má za úkol především
naplněním volného času dětí a jejich rodičů a mládeţe a podílet se na kulturním ţivotě
obce. A jiţ se podílelo na akcích Osečnický Countrybál a dětský den.
Hubertova jízda byla další akcí, kterou toto sdruţení pořádalo. Jedná se vlastně
o jakési zakončení jezdecké sezóny hromadnou vyjíţďkou, příleţitost pro setkání
jezdců z okolí bez ohledu na to o jaký jezdecký styl se zajímají, takţe se mohou potkat
na jedné trase třeba dostihový koně s koňmi taţnými. Moţná, ţe některé čtenáře
napadla souvislost Hubertovy jízdy s myslivostí, samozřejmě mají pravdu. Svatý
Hubert je nejenom patronem Myslivců, ale i lukostřelců, střelců, lesních dělníků,
řezníků, koţešníků, lovců koţešin, soustruţníků, optiků, slévačů, výrobců
matematických přístrojů, matematiků, výrobců rolniček, loveckých psů, proti psímu
kousnutí, proti vzteklině, proti hadímu uštknutí, proti strachu před vodou, takţe
vzhledem ke slévárenské tradici a událostem, které se v posledních letech udály
v našem okolí, patron dost potřebný.
Vraťme se tedy k samotné Hubertově jízdě, která navazuje na tradici Parforsních honů
(z franc. Par force de chips – silou psů). Jednalo se o štvanici, kdy se šlechticové na
koních, hnali se smečkou psů za vypuštěným jelenem, v pozdější době pak za liškou.
Střediskem parforsních honů býv. Rakouska, resp. Rakousko-Uherska od čtyřicátých
let 19.století aţ do první světové války byly Pardubice. Pro tento druh sportu šlechty
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zde byly zvláště příznivé podmínky. Postupem doby se parforsní hony staly základem
pro vznik dostihů typu steeplechase - mimo jiné i Velké pardubické.
Dalším pojmem související s Hubertovou jízdou je Halali, dnes se tento pojem pouţívá
pro zakončení Hubertovy jízdy symbolickým honem na lišku a odtroubení vítěze.
Z historického hlediska se má jednat o odvozovaného od francouzského zvolání „hala-li“, znamená „hle, zde leţí (jelen)“, kdy lovci smekali klobouky nad uloveným
kusem zvěře. Jak to však bývá, jedna historie je krásná a druhá pravdivá. Ve
skutečnosti jde o odvozeninu zvolání „hal á luy – hal á luy“, coţ v překladu znamená
„štvi ho (jelena)“ a lovci tímto povelem pobízeli své psy. Samozřejmě štvaní zvěře je
v dnešní době zakázáno, takţe jsme si jako na jiných Hubertových jízdách, museli
vystačit s jezdcem, který měl na sobě připevněn liščí ohon a jel před lotem jako liška.
Celkem se sešlo 15 dvojic. Počasí přálo a asi 15 km dlouhá vyjíţďka příjemně uběhla.
Během vyjíţďky byly sledovány různé přestupky jezdců, aby za to mohli být večer
spravedlivě odsouzeni a potrestáni. Po návratu z vyjíţďky byly pro jezdce připraveny
závody do vrchu pro koně a pony (do 148cm kohoutkové výšky). V kategorii velkých
koní se na 1. místě umístil Tomáš Vuršr s Darem, 2. místo - Markéta Nosálová -Gina,
3. místo-Milan Všetička- Koria. V kategorii pony se na 1. místě umístila Andrea
Mrázková s Bleskem, 2. místo-Lenka Staňková-Bony, 3. Romana Šintáková s
Klausem. Následovala přestávka s občerstvením a poté vyvrcholení Hubertovy jízdyhon na lišku nebo také výše zmíněné halali. Zde jezdec představující lišku (Tomáš
Vuršr) kličkuje cvalem po louce s připevněným ohonem a ostatní jezdci se ho snaţí
dohonit a ohon strhnout. Pro kolemjdoucí se náš hon na lišku mohl jevit jako
nepovedená rekonstrukce dívčí války, kdy se pět jezdkyň za vydatného řevu vrhalo na
koních za liškou. Ovšem jak to tak bývá, králem honu se stal jediný zúčastněný muţ
Milan Všetička.
Nová liška si připevnila svůj ulovený ocas a bez koně byla opět štvaná tentokrát
dětmi. Liščí ocas se nakonec podařilo ulovit Denise Kubcové. Po slavnostním nástupu
a předání cen byla Hubertova jízda ukončena a jezdci se s koňmi odebrali do svých
stájí. Večer se konalo posezení se ţivou hudbou a poslední soud s provinilci
v Kulturním domě v Kvasinách.
Hubertova jízda Na Nové Vsi byla první z řady „ Hubertů“ pořádaných letošní
rok v našem okrese. Doufáme, ţe se akce všem líbila a věříme, ţe to nebyla akce
poslední. A co dodat závěrem, snad jen to myslivecké „Lovu zdar!“
(Děkujeme všem sponzorům, obci Skuhrov nad Bělou, firmě Beas a.s. pekárna Lično,
SPOR Rybníčky, p.Marelovi z Kvasin a všem, kteří se na akci podíleli).

http://svetmyslivosti.silvarium.cz/content/view/923/46/
http://www.koniny.ic.cz/jizdanakoni/index_Page712.htm
Lenka Staňková

Odpadků se můţete zbavit elegantně
Odpadů neustále přibývá. Existuje však moţnost, jak se s nimi vypořádat
a jejich mnoţství výrazně omezit.
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Nejlepší je začít hned při nákupu…
zkuste vybírat výrobky, jejichţ obaly se dají recyklovat,
vybírejte výrobky s takovým obalem, do kterého se dá koupit náhradní
náplň – například tekuté mýdlo,.
raději sáhněte po větším balení – ze tří malých půllitrových lahví je určitě
více odpadu neţ z jedné větší,
nepouţívejte igelitové nákupní tašky, mnohem lépe Vám poslouţí taška
textilní. Pokud Vám právě nic jiného nezbývá, pouţívejte igelitovou tašku
doslova do roztrhání.
Věci se dají pouţívat více neţ jednou…
svačina vám bude chutnat lépe ze svačinového boxu, v tašce se vám
nepomačká a nebudete zbytečně plýtvat igelitovými či papírovými pytlíky
pijete v práci vodu či kávu z automatu? Pijte ji z vlastního hrnečku. Stačí
jedna káva denně a měsíčně ušetříte víc neţ 20 plastových kelímků,
nezapomínejte, ţe papír má vţdy dvě strany. Popsat se mohou klidně obě
a spotřeba papíru bude poloviční,
tiskněte jen to nejnutnější. Zamyslete se nad kaţdou vytištěnou stránkou,
archivujte elektronicky.
Kam s nimi, kdyţ doslouţí?
vyhazujte papír do modrého, plasty do ţlutého a sklo do zeleného
kontejneru,
pokud máte zahrádku, svůj organický odpad kompostujte,
staré televizory, počítače, pračky – zkrátka elektroodpad - patří na sběrný
dvůr nebo zpět do obchodu,
přemýšlejte, jestli věc, kterou chcete vyhodit, přece jenom ještě nemůţete
Vy nebo někdo jiný vyuţít.
Obecně nejhorší varianta je odhazovat odpadky na ulici nebo dokonce ve
volné přírodě. Správné není ani házení všech odpadků do jednoho pytle nebo
odpadkového koše. Jednoznačně správné je třídit odpad a tím umoţnit jeho
recyklaci. Rok od roku je třídění odpadů jednodušší. Stále stoupá počet lidí, pro
které je třídění odpadů naprosto přirozené. Tím se samozřejmě sniţuje dopad
činnosti člověka na ţivotní prostředí.
Jak si jednoduše poradit s odpady? Raději volte vratný obal neţ obal na jedno
pouţití. Raději volte kontejnery na tříděný odpad neţ obyčejný odpadkový koš.
Raději volte obyčejný odpadkový koš neţ odhazování odpadků volně na ulici či
v přírodě. Další informace o třídění odpadů najdete na www.cistykraj.cz.
Tomáš Pešek, regionální manaţer společnosti EKO-KOM, a.s.
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