První krůčky nových zastupitelů
Blíţí se čas jarních svátků, svátků velikonočních a s nimi prvních pět
měsíců činnosti nových zastupitelů obce. Pět měsíců je poměrně velmi krátká
doba na nějaká hodnocení, ale jiţ se nám podařilo úspěšně realizovat některá
předsevzetí a vytýčené úkoly.
Prvním velkým úkolem po ustanovení výborů a komisí, velmi důleţitých pro
bezchybný chod obce, bylo sestavení reálného rozpočtu obce na letošní rok.
Tento úkol byl úspěšně splněn za spolupráce nového finančního výboru a rady
obce. Rozpočet byl stanoven jako vyrovnaný ve výši: příjmy=výdaje=
11 101 500,- Kč. S touto částkou jste měli moţnost seznámit se na úředních
deskách a byla schválena zastupiteli 9.2.2011.
Další úkol, který se nám podařilo úspěšně dokončit, byl územní plán.
Proběhla řada jednání, připomínkování, dokončovacích a schvalovacích prací.
S novým Územním plánem Skuhrova n.Bělou, jako opatřením obecní povahy
se bylo moţné seznámit opět na úředních vývěsních deskách obce. Schválení
proběhlo na jiţ citovaném zasedání Zastupitelstva obce Skuhrov n.B. dne
9.2.2011 a jeho vydání bude oznámeno veřejnou vyhláškou.
Nové zastupitelstvo si jiţ na prvním společném jednání vytýčilo za cíl
finančně pomoci budově a okolí Mateřské školy „Sluníčko“, která byla
v minulosti trošku ve stínu investic do Základní školy Skuhrov n.B. Pro letošní
rok byla rozpočtem schválena finanční částka na dokončení rekonstrukce
rozvodů vody a odpadů ve druhém patře a na výměnu desek pod
akumulačními kamny. Dále byla podána ţádost do POV MMR „Uděláme to
podle Vás“ na finanční pomoc na opravu a úpravy zahrady MŠ. Další ţádost
byla podána na dotaci z POV KHK na výměnu oken a dveří na obecních
budovách. Sem patří mimo jiné i hlavní budova MŠ.
Hovoříme-li o podaných ţádostech o dotace a granty, nutno také doplnit
podání ţádosti do grantu KHK na letní „Mutinovy slavnosti“, na „Péči o
zeleň“, prostřednictvím Mikroregionu Bělá a na dotaci z POV MMR
„Všímejme si historie“ (oprava památných kříţků). Nyní s napětím
očekáváme, která s podaných ţádostí bude kladně vyřízena.
Kromě těchto „pracovních“ záleţitostí ţijeme i sportem a kulturou.
Podařilo se nám zrealizovat „Turnaj ve stolním fotbálku a hokeji“ o pohár
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starosty obce. Koncem měsíce února se podařilo ve spolupráci se sdruţením
„Dobrá karta, o.s.“ uspořádat velmi povedenou akci „Vesnická zabíjačka“
spojenou s konzumací tradičních řeznických lahůdek a posezením s hudbou.
V měsíci březnu proběhl za hojné účasti „Dětský maškarní karneval“ s velmi
bohatou, sponzorsky zajištěnou tombolou. Sportovní akce „ Kuţelky 2011“ se
konala v první časti měsíce dubna, účastníky však bylo konstatováno, ţe se
tato akce, pro příští ročník, termínově přesune opět na začátek měsíce ledna,
jako tomu bylo v minulosti. Lednové období asi této akci přece jen vyhovuje
lépe. Nyní jiţ vrcholí přípravy na tradiční krásnou jarní akci „Velikonoční
jarmark“, která se uskuteční ve Společenském centru před vydáním tohoto
čísla časopisu.
Za zmínku stojí také projekt příhraniční spolupráce „Hrajeme si v kaţdém
věku“, který se bohuţel po dvou letech chýlí ke svému závěru. Díky tomuto
projektu a setkávání našich a sousedních polských občanů všech generací,
zaţívali zúčastnění příjemné chvíle při sportovních, kulturních i společenských
akcích. Věříme, ţe nově navázaná přátelství budou pokračovat i nadále,
nezávisle na tomto projektu, coţ ostatně bylo i původním záměrem této akce.

Všem občanům přeji hezké Velikonoce.

Ţhavá aktualita: Rád bych se s Vámi podělil o velmi čerstvou radostnou
informaci z oblasti dotací, která dorazila těsně před dokončením tohoto textu.
Díky kvalitnímu zpracování naší ţádosti do POV KHK „Výměna oken a dveří
na obecních budovách“ jsme byli vybráni a byla nám byla přiznána plná
částka moţné dotace – 510 000,- Kč.

Milan Bárta
starosta
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USNESENÍ
Zastupitelstva obce Skuhrov nad Bělou
ze dne 9.února 2011

Číslo usnesení : 01/11

Zastupitelstvo obce Skuhrov nad Bělou:

I.

Bere na vědomí

1. Kontrolu plnění usnesení z předchozího zasedání Zastupitelstva obce
-bez připomínek
2. Zprávu o činnosti Rady obce – bez připomínek
3. Plán práce Finančního výboru pro rok 2011
4. Plán práce Kontrolního výboru pro rok 2011

II.

Schvaluje

1. Rozpočet obce na rok 2011 jako vyrovnaný ve výši: příjmy – 11 101,50
tis.Kč; výdaje – 11 101,50 tis.Kč
2. Vydání Územního plánu Skuhrov n. Běl., jako opatření obecní povahy podle
§173 odst.1) zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s úpravami
dle rozhodnutí o námitkách a připomínkách. Vydání Územního plánu
Skuhrov n. Běl. bude oznámeno veřejnou vyhláškou ve znění upraveném dle
rozhodnutí o námitkách a připomínkách
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( dle přílohy č.1 )

3. Podání ţádosti do grantu KHK - Letní Mutinovy slavnosti 2011
4. Podání ţádostí do POV MMR - Uděláme to podle Vás (zahrada MŠ)
- Všímejme si historie (oprava kříţků)

5. Komplexní pozemkovou úpravu v k. ú. Malý Uhřinov. Změna katastrální
hranice mezi k.ú. Malý Uhřinov a k.ú. Skuhrov n.B.
6. Prodej pozemku p.č. 598/10b s věcným břemenem- kanalizace – za cenu á
20,-Kč/m2 , výměra – bude stanovena dodatečně po zaměření

7. Převedení zlepšeného hospodářského výsledku Základní školy ve výši
64.625,82 Kč do výnosů k dalšímu rozvoji hlavní činnosti v roce 2011
8. Převedení zlepšeného hospodářského výsledku Mateřské školy ve výši
21.623,39 Kč do výnosů k dalšímu rozvoji hlavní činnosti v roce 2011

9. Úpravu mezd zastupitelům – na základě usnesení vlády č.375/2010 Sb. se od
1.1.2011 sniţuje odměna členů zastupitelstva o 5 %.

III.

Pověřuje

1. Radu obce – prováděním rozpočtových opatření v průběhu roku 2011
v rozsahu částek poloţek v jednotlivých paragrafech rozpočtu

Ve Skuhrově n.B. 9.2. 2011
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU SKUHROV NAD BĚLOU

Sociální komise Obce Skuhrov nad Bělou
pořádá ve dnech 26.,28. a 30.dubna 2011 od 15.00 do 17.00 hodin v budově
Společenského centra sbírku nepotřebného ošacení, knih, hraček (obuv jen
nová)

Pracovníci OÚ Skuhrov

připomínají občanům, ţe uţ nadešel čas na
zaplacení poplatků za psy, odpady a stočné.

Otevírací doba sběrny druhotných surovin

od 1.dubna 2011:

středa 15.00 - 17.00 hod. sobota 8.00 - 10.00 hodin.

Gynekologická ambulance – změna ordinační doby: MUDr. Emanuela
Dragounová oznamuje, ţe ve Skuhrově nad Bělou bude ordinovat kaţdý čtvrtek
od 8.00 do 12.00 hodin. Tel.: 491 512 606 mobil: 605 052 317.

Tradiční pálení čarodějnic

pořádají

30.dubna

2011

v areálu

volejbalistů skuhrovští hasiči.

Svoz nebezpečného odpadu

provede firma Marius Pedersen v naší
obci v sobotu 4.6.2011. Bliţší informace uvnitř tohoto čísla zpravodaje.

Tenisový kurt

bude od 1.5.2011 opět k dispozici všem zájemcům o bílý
sport. Poplatek činí 25,-Kč na osobu za hodinu. Kurt je moţné si objednat
správce, kterým je Jiří Nedomlel, ZŠ Skuhrov n.B., kontakt: 776 140 163.
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Mutina Skuhrovský
chválí -

ty občany, kteří uţ započali s jarním úklidem na svých pozemcích

lituje

ţe se v některých domácnostech vrací doba topení uhlím, coţ se

-

projevuje zvýšenou mírou zakouření skuhrovského údolí…

varuje -

uboţáky, kteří zřejmě pod vlivem alkoholu ruší noční klid v obci a
dokazují si svou „dospělost“ ničením obecního majetku, ţe budou
přijata taková opatření, která povedou k jejich odhalení…

pláče

-

nad skutečností, ţe jsme v naší obci zaznamenali další krádeţ
historického předmětu na místním hřbitově. Ozdobné kovové mísy
z hrobky rodiny Lerchů zmizely patrně za účelem jejich zpeněţení
někde ve sběrnách druhotných surovin…

přeje

-

všem občanům veselé Velikonoce s bohatou pomlázkou a
minimálními následky po bujaré koledě…

***
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Velikonoce
Svátky jara vycházejí z židovského pesachu, který připadal na den prvního
jarního úplňku.
Velikonoce jsou tedy pohyblivé svátky a pro každý rok se jejich doba musí
vypočítávat. Existuje zásada slavit Velikonoce po jarní rovnodennosti, tedy po
prvním jarním dnu, a zároveň po prvním úplňku od té doby. Jedná se tedy o
první neděli po prvním jarním úplňku. Pokud připadne úplněk na 21.března a
tímto dnem je současně sobota, následující neděle 22.března je nedělí
velikonoční. Je to nejbližší datum, na které může Velikonoční neděle připadnout.
Naopak nejpozději může být 25. dubna.

Pozdní Velikonoce
Letos nás datum Velikonoc asi překvapilo. Jelikož většina křesťanů slaví
velikonoční neděli jako tu, která následuje po prvním jarním úplňku. Od mnoha
z vás jsem slyšel „letos jsou dlouho“. Jsou opravdu dlouho?
O Velikonocích (Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota a nedělní ráno)
jako křesťané vstupujeme do ústředního tajemství života. Ježíšův příběh
nespravedlivě odsouzeného, trpícího a vzkříšeného Božího služebníka ukazuje
na trvalou skutečnost, která od tohoto okamžiku bude stále v dějinách přítomná:
skrze těžkosti, bolest a „umírání sobě“ se život stává novým, naplněným. Každá
chvíle, kterou s touto důvěrou prožijeme, každá bolest, kterou obejmeme, přinese
do našeho života něco nově obohacujícího. Není růže bez trní!
Proto Velikonoce nejsou ani letos pozdě, jsou včas, protože jsou trvalou
součástí našeho života. Jsou přechodem od „já“ k „ty“, od bolesti k radosti, od
smrti k životu …
Požehnané Velikonoce vám přeje P. Jaroslav Adler
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významného ţivotního jubilea se ve druhém čtvrtletí doţívají naši spoluobčané:
HRSTKOVÁ Marta ze Svinné
NOVÁKOVÁ Marie ze Skuhrova
ŠINTÁKOVÁ Marie ze Skuhrova
EHL Jaroslav ze Skuhrova
SYROVÁTKOVÁ Věra ze Skuhrova
KOBLÁSOVÁ Blažena ze Skuhrova
NOSKOVÁ Marie z Brocné
DERNEROVÁ Ludmila ze Skuhrova
PETERKA Václav z Brocné
ŠLITROVÁ Jana ze Skuhrova
KOUŘÍMOVÁ Jana ze Skuhrova
FIŠEROVÁ Ludmila ze Skuhrova
HEJDA Antonín ze Skuhrova
JIRÁSEK Jan z Hraštice
NOVOTNÁ Marie z Brocné
DIBELKA Jan ze Skuhrova

70 let
80 let
70 let
90 let
80 let
80 let
75 let
85 let
70 let
70 let
70 let
70 let
75 let
75 let
80 let
70 let

Vaše životní jubileum je pro nás příležitostí, abychom Vám do dalších let upřímně
popřáli dobré zdraví, spokojenost a osobní pohodu.
Vítáme nové občánky naší obce:
ŠÍMA Radim ze Svinné
JAROŠOVÁ Vanessa ze Skuhrova
VESELÝ Jakub ze Skuhrova
Vážení 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 :

HULÍK Zuzana z Hraštice a ONDRÁČEK Roman z Hradec Králové
Novomanželům přejeme na společné cestě životem hodně lásky, vzájemného
porozumění a důvěry.
V měsíci dubnu 2011 oslaví zlatou svatbu manţelé:
Regína a Josef PIŠLOVI ze Skuhrova
Za všechny spoluobčany jim přejeme do dalších let pevné zdraví a hodně spokojenosti
Loučíme se s našimi zemřelými spoluobčany:

DIBELKOVÁ Zdeňka
ze Skuhrova
FOUSKOVÁ Jiřina ze Svinné
KRULICHOVÁ Růžena ze Skuhrova
Čest jejich památce!

(nar. 1924)
(nar. 1928)
(nar. 1915)
Ludmila Popová
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Statistika nuda je…
Tak máme za sebou tolik diskutované sčítání lidu. Není to nic nového pod
sluncem. Poprvé se v našich zemích uskutečnilo za Marie Terezie ve II. polovině 18.
století. Tehdy to bylo z ryze praktických důvodů. Císařovna se nutně potřebovala
dopočítat, kolik má vlastně poddaných a potencionálních vojáků. Zároveň zavedla
číslování domů, používání příjmení a řadu dalších prospěšných novinek. I v současné
době vede stát k uskutečnění této akce řada pragmatických cílů. Hlavní roli hraje
statistika, o prospěšnosti celé akce se však vedou spory. Mnohé zjišťované údaje se
přece dají vyhledat v různých stupních státní správy, tak nač tím zatěžovat občany.
Zdeněk Svěrák v jedné písničce vytvořil rým „ statistika nuda je, má však cenné
údaje“. Po zkušenostech z letošního sčítání by možná rád svůj text poopravil. Ukázalo
se totiž, že statistika nemusí být nuda, ale docela „sranda“ a také o „cennosti“
některých údajů by se dalo úspěšně pochybovat. Legrace nás ovšem přejde
v okamžiku, kdy si uvědomíme, o kolik peněz připravila tato dle státních institucí
„nezbytná akce“ náš současný napjatý státní rozpočet…
Také Vás rozesmála například otázka č.7 ve Sčítacím listu osoby? V ní se náš
stát nutně potřeboval dozvědět, kde bydlela matka v době našeho narození. Naštěstí
autoři dotazníku nezařadili otázku zjišťující číslo bot našeho otce v den jeho svatby…
To bych třeba já opravdu nevěděl a vystavil se tak postihu ve výši 10 000,-Kč za
ignoraci letošního sčítání. Otázka č. 9 byla zase zajímavá svým upřesněním v závorce.
Zjišťovala totiž registrované partnerství a v závorce bylo: (osob stejného pohlaví).
Ono jiné registrované partnerství ani neexistuje. Osoby opačného pohlaví totiž
uzavírají už po dlouhá staletí sňatek…
Ještě k těm „cenným údajům“. Rodné číslo patří k citlivým osobním údajům. Je
jedinečné a obsahuje informace o datu narození i pohlaví dané osoby. V záhlaví
dotazníku je uvedeno, že ochrana individuálních a osobních údajů je zaručena. Tomu
můžeme a nemusíme věřit. Ale rozum nám zůstane stát, když kromě rodného čísla
musíme znovu vyplnit i datum narození a pohlaví. To by přece měl každý průměrný
státní úředník umět z uvedeného rodného čísla vytáhnout. A když ne úředník tak určitě
počítačový program… Takže zase dva naprosto zbytečné údaje. Stejně jako třeba
údaje o způsobu dopravy do zaměstnání. I když si asi dovedeme představit, že po
vyhodnocení této otázky se budou omezovat další dopravní spoje…
Toto zamyšlení je samozřejmě subjektivní, možná že někdo vyplňoval dotazníky
dokonce s nadšením. Kdo však asi vůbec nadšený nebyl, byli pracovníci pošt, kteří
dostali letošní sčítání lidu jako „bonus“ ke svému už tak náročnému povolání. Zmatků,
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kterých si ne vlastní vinou užili, bylo od počátku akce až dost. A na jejich hlavy také
naprosto neprávem dopadaly četné výtky rozhořčených občanů.
Nějaké klady bychom na letošním sčítání ale přece jenom také našli. Oproti
minulým sčítáním (která se konají vždy po deseti letech) jsme už nemuseli vyplňovat
otázky typu „počet televizorů, z toho barevných“, „počet ledniček, z toho
s mrazničkou“, „počet automobilů, z toho starších 10 let“ apod. Z této kategorie
zůstala pouze otázka č. 12, zjišťující, zda máme „záchod splachovací v bytě,
splachovací mimo byt vlastní, splachovací mimo byt společný a nebo bez
splachování“. Řada z nás si možná rychle šla tuto skutečnost ověřit hned po vyplnění
dotazníků…
Jiří Nedomlel

INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Školní rok vstoupil do své druhé poloviny. Pololetní vysvědčení ukázalo
ţákům, jaké byly jejich výsledky, kde jsou dobří a kde je naopak potřeba ve
druhé části školního roku přidat. Z celkového počtu 189 ţáků prospělo 95 ţáků
s vyznamenáním. Dva ţáci neprospěli v jednom předmětu. Dva ţáci si odnesli
dvojku z chování, tři byli hodnoceni dokonce 3. stupněm z chování.
V únoru se konal zápis ţáků do první třídy. Celkem se dostavilo 23 dětí,
z nich tři děti budou mít na ţádost rodičů odloţenou školní docházku o jeden
rok. V září tedy do naší školy nastoupí 20 prvňáčků.
Základní škola společně s výborem SRPŠ uspořádala 18.2.2011 v místním
Společenském centru v pořadí 5. školní ples. Tentokrát hrála k tanci i poslechu
osmičlenná skupina Strejci, která dokázala bavit všechny generace. Bohatá
tombola i chutné jídlo z kuchyně Dobré karty dobrou náladu přítomných jen
dokreslila. Organizátoři děkují touto cestou všem sponzorům, spolupořadatelům,
představitelům obce i členům Dobré karty za velmi zdařilý průběh plesu.
Jednou za měsíc navštěvují naši školu předškoláci z MŠ Sluníčko, aby se
seznámili s prostředím, které jim od září zdomácní, poznali budoucí kamarády a
zkusili si spolu s nimi, jaké to je „chodit do školy“. Na vlastní kůţi si postupně
vyzkouší hudební, tělesnou a výtvarnou výchovu. Nenásilnou formou poznají,
ţe vlastně není potřeba se školy bát. A podle zaujetí, s jakým pracují, se dá
usuzovat, ţe se do školy těší.
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Pěknou tradicí je kaţdoroční recitační soutěţ ţáků I. stupně. V ní se
představují děti, které se nebojí vystoupit před ostatními a umí nacvičenou báseň
či jiný text nejen „odříkat“, ale opravdu s citem přednést. Soutěţící byli
rozděleni do tří kategorií. Zvítězili: mezi prvňáčky Tomáš Roleček, ve II.
kategorii Kristýna Koukolová a ve III.kategorii Jakub Nosek. Všem patří
velká gratulace.
V dubnu změřili ţáci 4. a 5. třídy naší školy své síly s dětmi ze ZŠ Dobré
a ZŠ Kvasiny, které přijely do naší školy na Jarní pětiboj. Perfektně připravené
soutěţe dokázaly malé sportovce tak zaujmout, ţe přestali nevnímat okolní svět.
Inu reprezentace školy je pro ně velkou ctí. To, ţe náš tým celkově zvítězil, je
sice hezké dortu. Hlavní je, ţe děti poznaly nové kamarády a navázaly nová
přátelství.
Postupně se uskutečňují plánované exkurze. Ţáci 6. ročníku navštívili
dřevovýrobu ve firmě Kerson Dobré, kde se seznámili s dřevoobráběcími stroji a
výrobními postupy při výrobě oken a dalších výrobků. Osmáci na vlastní oči
poznali, jak vzniká chléb a další druhy pečiva při návštěvě pekárny BEAS
Lično. Zavítali také na pilu firmy MATRIX v Třebešově. Ţáci 7. ročníku
zavítají 20. dubna do závodu ŠKODA v Kvasinách a devítka se v květnu vydá
na prohlídku přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně. Součástí výuky jsou téţ
besedy a přednášky. V březnu naše ţáky velmi zaujala poutavá přednáška o
amerických indiánech, kterou si pro ně připravil pan Kocurek. Starší děvčata
ocenila dobré rady, které jim v oblasti líčení a oblékání sdělila odborná
vizáţistka paní…………….

Ţáci 8. a 9. ročníku přišli v pátek 8. dubna do školy ve svátečním
oblečení. Byl pro ně totiţ připraven zájezd od Klicperova divadla v Hradci
Králové. Zhlédli divadelní hru W.Shakespeara Hry lásky šálivé. A podle ohlasů
se dá soudit, ţe se jim představení velice líbilo.
Páťáci se počátkem dubna podrobili testování znalostí z českého jazyka,
matematiky, angličtiny a studijních předpokladů. Testy připravuje firma SCIO a
přinášejí ţákům cenné informace o tom, jaké jsou jejich vědomosti v porovnání
s ostatními testovanými školami.
O jarních prázdninách došlo k úpravám a vylepšení prostředí v učebně
hudební výchovy v hlavní budově školy. Byla zde nainstalována nová tabule,
podlahová krytina a učebna byla rovněţ vymalována.
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Připravované akce
Do naší školy zavítá na literární besedu spisovatelka Petra Braunová,
autorka kníţky „Česká sluţka aneb byla jsem au-pair“. Ţáci tak budou mít
ojedinělou moţnost diskutovat s „opravdovou“ spisovatelkou.
Chtěli bychom také pozvat všechny maminky, babičky a tetičky na
besídku ke Dni matek, která se bude konat v úterý 10.5.2011 od 15.00 hodin ve
Společenském centru.

Za bývalé ţáky a kolegy z řad učitelů bychom chtěli popřát všechno
nejlepší k významnému ţivotnímu jubileu dlouholetému řediteli skuhrovské
školy panu Jaroslavu Ehlovi.

Naukové soutěže – příležitost pro nadané žáky
V současné době existuje v našem školství poměrně dobře propracovaný
systém soutěţí, ve kterých mají nadaní ţáci příleţitost změřit své znalosti se
ţáky z jiných základní škol i víceletých gymnázií. A v těchto srovnáních se
skuhrovští ţáci v ţádném případě neztrácejí. Naopak naši ţáci se často objevují
v konečném hodnocení jak před studenty z gymnázií, tak před ţáky těch
základních škol, které si své renomé budují na tom, ţe zřizují třídy pro
talentované děti. Zásluhu na těchto úspěších mají jednak samotní ţáci, kteří mají
o dané předměty hluboký zájem, a také jejich učitelé, které je k soutěţím ve
svém volném čase připravují. Všem patří veliký dík. A kteří ţáci naši školu
v okresních kolech olympiád letos úspěšně reprezentovali?

Matematika 9.ročník:

Michaela Rýznarová, 6. místo, postup do kraj.kola

Matematika 5.ročník:

Václav Nosek, 8. místo

Angličtina 8.-9.roč.:

Kristýna Holíková, 8. místo, Michaela Rýznarová, 14.m.

Český jazyk 9. roč.:

M.Rýznarová, 15. místo
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Dějepis 8.-9.ročník:

Markéta Jakicová, 9.místo

Biologie 6.-7. roč.:

Tereza Šlitrová, 5. místo, Pavlína Dusilová 8.místo,
Tereza Dušánková, 10.místo

Biologie 8.-9.roč.:

Karolína Liebichová, 6.místo

Pythagoriáda 8.r.:

Petr Zahradník, 7. místo

Skuhrovský vodouch 2011
Dne 17. dubna 2011 jsme se vydali do plaveckého bazénu v Rychnově
nad Kněţnou. Původně se zde měly konat plavecké závody škol – Rychnovská
tisícovka. Bohuţel, tyto byly závody zrušeny pro malý zájem rychnovských
škol. Jelikoţ jsme byli nadšeni a závodit jsme chtěli, uspořádali jsem si alespoň
školní plavecké závody. Jako doprovod nechyběla paní učitelka Petra Holásková
a praktikant Dominik Vacek. Odjeli jsme po čtvrté vyučovací hodině autobusem
BASPO. V bazénu nás vstřícně plavčíci přivítali, obdrţeli jsme klíče od šaten a
honem se utíkali převléknout do plavek. Závodilo se ve třech kategoriích:
chlapci 50m prsa, chlapci 50m kraul a dívky 25 metrů volný styl. Po závodech
jsme měli moţnost pořádně se vyřádit. Někteří z nás šli na tobogán, někdo do
vířivky či do páry a někdo stihl obojí. Na závěr bylo vyhlášení vítězů. Kaţdý
dostal diplom a nějakou cenu. Bylo to moc pěkné. Děkujeme paní učitelce Petře
Holáskové za organizaci závodů a vedení školy za umoţnění této akce.
Konečné výsledky:
chlapci 50m prsa: 1. Radek Dusil 2.Vojtěch Nosek 3.Adam Ságner
chlapci 50m kraul: 1. Lukáš Roleček 2. Tonda Klapal 3. Tadeáš Jiroud
dívky 25m volný styl: 1. Tereza Kulštejnová 2. Pavlína Peterková 3. Iva
Kulhánková
Radek Dusil

Z tvorby našich ţáků
Zajímavá meteorologie
Poslední dobou jsme se v hodinách fyziky zabývali meteorologií. I když jsme
spoustu věcí znali z dřívějších ročníků a hodně věcí znali z běžného života, tak jsme se
i přesto dozvěděli něco nového. Tak např. dělení meteorologických stanic na
meteorologické, synoptické, klimatologické a srážkoměrné stanice. Jedna taková
zajímavost, která mi utkvěla v paměti, je, že nejstarší meteorologická stanice u nás v
na pražském Klementinu. Teplota ovzduší se měří třikrát za den a to v sedm hodin
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ráno, v devět hodin dopoledne a v devět hodin večer. Tlak vzduchu zaznamenáváme ho
barografem, průměrný tlak je 1013 hPa, oblasti s vyšším tlakem než je průměrný tlak
nazýváme tlakové výše a naopak. Dále to jsou vlhkost vzduchu, měříme vlhkoměrem.
Oblačnost udává, jaká část oblohy je pokryta mraky. A nakonec srážky - ty dělíme na
kapalné a na srážky v tuhé formě. Nejznámější druhy srážek jsou rosa, jinovatka,
mlha nebo námraza.
Látku o meteorologii jsme uzavřeli besedou s panem Josefem Schlezingerem. Je
to pracovník ČHMÚ a jeho pracoviště se nachází na letišti v Přibyslavi. S tímto milým
pánem jsme strávili dvě hodiny, které ale určitě nebyly marné. První hodinu nám pan
Schlezinger ukázal, jak vypadají všechny ty menší meteorologické přístroje, měli jsme
možnost spatřit profesionální teploměry, vlhkoměr zde u tohoto přístroje jsou použity
odmaštěné lidské vlasy a prý jsou nejlepší zrzavé. Dále jsme viděli výškoměr,
anemometr, který jsme mohli i vyzkoušet a hydrograf. O přestávce jsme měli prostor
na případné dotazy. Pana Schlezingera začala tato práce bavit už ve 13 letech. Postup
při zaznamenávání údajů se neuvěřitelně změnil. Dříve museli všechny údaje psát
ručně a dnes je to skoro vše elektronickou metodou. V druhé hodině jsme zabrousili do
oblasti mraků, pan Schlezinger nám k tomu pustil krásnou prezentaci, profesionálně
nafocených druhů mraků. A nakonec jsme shlédli prezentaci o blescích, kterou
doprovázely působivé snímky. Beseda mě bavila a odnesla jsem si z ní hodně
zajímavých poznatků.
Zpracovala Markéta Jakicová

V hodině výchovy ke zdraví dostali ţáci za úkol vytvořit slogan či básničku
s ekologickou tématikou. Jak se jim to povedlo, posuďte sami:

Rande s popelnicí
Třídění odpadků není žádná věda.
Tomu, kdo to nedělá, tomu ale běda.

Modrá papír, žlutá plast, pro kontejner je to slast.
Zelená tam, bezbarvá sem, pro skládku je to jak sen.
Dej si rande s popelnicí, podpoříš tím recyklaci.
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Lenka Chorvátová ,Kateřina Poláčková,
Leona Pohlová a Kateřina Moţnarová, 8. ročník

Náš čistý svět
Pro lepší svět je nutné jít a odpadky vyhodit.
Když odpadky vyhodím, už je nikdy nespatřím.
Je to jako krásný sen, když je bez odpadků den.
Bojím se však vyjít ven, když je smetí plná zem.

Napadl mě nápad, kam mám láhve dávat.
Pro mě není žádný hřích, jednu láhev vyhodit.
Když lahvičku vyhodím, pěkný úsměv nahodím.
Usmívám se celý den, třeba stokrát za týden.

Diví se mi ostatní, že mě baví třídění.
Řekla jsem jim směle, teď se cítím skvěle.
Chceš-li také šťastný být, běž odpadky vytřídit.

Adéla Pecková a Martina Kulštejnová, 8.ročník

***
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OKRESNÍ KOLO V PŘEHAZOVANÉ ţákyň 6. a 7. třídy
Dne 25. února jsme se vydaly na okresní kolo v přehazované do Kostelce nad
Orlicí. K zápasům nastoupilo celkem 8 škol, rozdělených do dvou základních skupin.
Naše děvčata měla trochu smůlu. Po třech odehraných zápasech se zjistilo, že v
základní tabulce měla 3 družstva (včetně nás) stejný počet setů. Po poradě rozhodčích
bylo stanoveno umístění družstev dle celkového počtu bodů. Naše družstvo mělo na
svém kontě bodů nejméně, a tudíž skončilo v základní skupině na 3. místě. Naše
děvčata nastoupila k zápasu o 5. místo, v němž s týmem ze ZŠ Slatina prohrála.
Celkově naše škola skončila na 6. místě. Oporou týmu byla kapitánka Pavlína
Dusilová a také Petra Palečková. Všechna děvčata si zaslouží velkou pochvalu za
snahu a za slušné ,,fair play“ chování.
Hráčky z leva:
Lenka
Kopsová,
Pavlína
Zajíčková,
Alena
Fréharová,
Martina
Dohnálková,
Petra
Palečková,
Patricie
Jedličková,
ležící: Pavlína
Dusilová

Zpracovala Petra Holásková
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Talentovaná střelkyně
Sedmou třídu naší školy navštěvuje nenápadná dívka
z Kvasin. Jmenuje se Kateřina Divíšková a nikdo by
do ní neřekl, ţe jejím koníčkem je sportovní střelba.
Protoţe v této disciplíně dosahuje skvělých výsledků,
zeptali jsme se jí na podrobnosti.

Mohla bys nám přiblíţit svoji sportovní disciplínu?
Jedná se vzduchovou pušku, ze které při soutěžích střílíme na vzdálenost 10 metrů 30
ran vleže. Maximálně je tedy možné dosáhnout až 300 bodů. Za dobu mého závodění
se mi to už asi desetkrát povedlo.

To je tedy úţasné – znamená to, ţe jsi se ani jednou nespletla. Musíš se tedy pekelně
soustředit. Jak dlouho se svému sportu jiţ věnuješ?
Při střelbě je kromě dobrého oka soustředění velmi důležité. Trénuji a závodím asi dva
roky, začala jsem ve svých 11 letech.

Kam jezdíš na závody a jakých nejlepších výsledků jsi dosáhla?
Závody se pořádají například v Praze, Plzni, Poděbradech, Brně a dalších městech.
Mezi své dosavadní úspěchy počítám především titul mistryně republiky v rámci
střelecké asociace AVZO pro rok 2010. V roce 2010 jsem obsadila 3. místo
v mistrovství republiky, které pořádal Český střelecký svaz. V letošním roce jsem ve
stejné soutěži obsadila 2. místo a zároveň jsem získala titul mistr ČR ve družstvech za
Královehradecký kraj. Vedle vzduchové pušky zkouším i střelbu z malorážkv 60 ran na
50 metrů v kategorii do 18ti let. V té jsem byla na mistrovství republiky ČSS na 13.
místě a na mistrovství republiky AVZO jsem byla na 2. místě za juniorskou mistryní
světa Vránovou. Rozhodnutí, čemu se budu v budoucnu více věnovat, zda vzduchovce
nebo malorážce, ukáže až další vývoj.

Jaké cíle máš před sebou do budoucna?
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Letos se chystáme na mezinárodní závody olympijských nadějí v malorážce. Od
příštího roku začnu se střelbou ve stoje, což je nesrovnatelně náročnější disciplína než
střelba vleže. Pokud se mi bude dařit, chtěla bych se dostat do oddílu Dukla Plzeň.
Tam jsou velmi dobré podmínky. Kdyby se dostavily solidní výsledky, nemusela by mě
minout ani juniorská reprezentace. To je vše zatím ale ve hvězdách.

K dosavadním úspěchům bylo určitě zapotřebí kromě píle, vytrvalosti a talentu i
odborné vedení. Můţeš prozradit, kdo je tvým trenérem a za který oddíl závodíš?
Jsem členkou střediska vrcholového sportu, ale můj domovský klub je SSK Solnice. Ke
střelbě mě přivedl můj otec, který mě doprovází na všechny závody. V solnickém oddíle
mě trénuje i pan Gustav Hartman. V zimním období trénuji pod dohledem otce
v prostorách skuhrovské školy. Chtěla bych za umožnění těchto tréninků poděkovat
ředitelce ZŠ paní Mgr.Haně Brandejsové.

Děkujeme za rozhovor a přejeme do dalších závodů jistou ruku, pevné nervy a bystré
oko.
***
Doporučení: na internetových stránkách školy (www.zsskuhrov.cz)v rubrice foto
na rajče.net jsou umístěny snímky z většiny školních akcí.

Na textu se podíleli: Mgr.Hana Brandejsová, Mgr.Jiří Nedomlel a Petra Holásková

***
V dubnu tohoto roku se doţívá významného ţivotního jubilea dlouholetý
ředitel skuhrovské školy pan Jaroslav Ehl. Ve funkci ředitele působil od roku 1953
do roku 1982. V roce 1967 mu byl za jeho pedagogickou práci udělen
ministerstvem školství titul „Vzorný učitel.“ Celý ţivot jej provází láska k hudbě a
především ke sborovému zpěvu. Byl sbormistrem Prausova pěveckého sboru a
působil a dodnes působí v dalších pěveckých sdruţeních. Dříve byl znám i jako
zanícený chovatel holubů, k jeho zálibám patřilo téţ rybaření. Jediné, co nikdy
neuměl, bylo zahálet. Dodnes udivuje svou dobrou fyzickou kondicí, denně ho
vídáme při cestách na svém oblíbeném kole. A tak nezbývá, neţ mu do dalších let
popřát pevné zdraví, spokojenost a optimismus.
Za kulturní komisi J.Nedomlel
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PAPRSKY ZE SLUNÍČKA
Rok 2011 jsme v naší MŠ „Sluníčko“ zahájili v pondělí dne 3. 1.2011. Děti se po
vánocích vrátily do MŠ plny krásných záţitků a všechny se chtěly pochlubit, co jim
Jeţíšek nadělil.
Ve středu 5. ledna jsme si společně vyprávěli o tom, proč jako poslední přišli do
Betléma Tři králové, proč chodí a koledují i teď, a proč jim lidé dávají peníze. Poté,
stejně jako předešlé roky i letos, k nám do mateřské školy přišli „Tři králové.“ Děti ze
základní školy pod vedením paní učitelky Roušavé nám krásně zahrály, zazpívaly a
popřály do nového roku 2011.
Od počátku kalendářního roku nepravidelně, většinou jedenkrát týdně, jsou děti
předškolního věku soustředěny ve třídě Broučků, kde pod vedením paní učitelky
Šourkové nebo paní učitelky Broţové mají tzv. „školácké dny“ a plní „školácké
úkoly“. Jednou měsíčně společně docházejí do ZŠ, kde sledují starší kamarády, jak se
ve škole učí, co všechno dělají, jak se ve škole chovají. Vţdy se do různých činností
zapojují a jsou aktivní – např. při tělesné, hudební a výtvarné výchově.
Jak známo, pohádky mají děti rády, a kdyţ je to divadelní pohádka, ta je u dětí
obzvlášť oblíbená. Proto jsme na 22.2. objednali divadlo s pohádkou“ Máša a
medvěd“. Toto divadlo k nám jezdí často a ani teď nezklamalo. Splnilo očekávání, pro
děti to byl krásný kulturní záţitek.
Na úterý 8. března jsme naplánovali Maškarní karneval. Tentokrát proběhl
v prostorách MŠ. Děti se hned ráno převlékly do masek, od rána hrála hudba k tanci i
k poslechu. Hráli jsme různé soutěţivé hry např. „Kloboukovou“, „Ţidličkovou“,
tančili jsme podle hudby atp. Akce se zdařila, děti odcházely domů spokojeny.
Dne 10.3. nás navštívilo zase jiné divadlo, tentokrát s pohádkou „Kocourek
Modroočko.“ Bylo to velice zdařilé divadlo, obohacené ţivou hudbou – hrou na
kytaru. Netradiční byl i muzikál v MŠ, opět ţivá hudba - hra písniček z pohádek na
klávesy, zpěv do mikrofonu. Pro děti to bylo něco docela nového a zajímavého. Měly
moţnost si i samy zazpívat do mikrofonu, dokonce jsme si i všichni zatančili, nálada
byla perfektní.
I středa 30. 3. byla pro děti dnem výjimečným. Bylo uţ přece jaro a my jsme
ještě nevynesli Morenu, symbol zimy. Hned jak ráno děti přišly, chlapci v koutku
„Dílny“ vyrobili dřevěný kříţ a začala společná výroba a výzdoba Moreny
z krepového papíru se všemi dětmi. Po svačině jsme za doprovodu říkadel, např.
„Zimo,zimo táhni pryč“, „Přišlo jaro do vsi“, atp. vynesli Morenu a vhodili jí do řeky
Bělé.
Nyní se v mateřské škole připravujeme na svátky jara – Velikonoce. Máme plné
ruce práce se zdobením vajíček, přípravou velikonoční výzdoby mateřské školy,
velikonočních aranţmá atp.
Pro veřejnost a hlavně rodiče a děti, které se chystají v budoucnu navštěvovat
naší mateřskou školu plánujeme na 27.4.2011 „Kuk do školky“ a to od 15,00 do
17,00. Kdo má zájem a chce se do MŠ přijít podívat.
Zápis nových dětí do MŠ se uskuteční dne 26.5.2 011 od 15.00 - 17.00 hod.
/Přineste s sebou rodný list dítěte a očkovací průkaz – modrý list /.
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Budova mateřské školy i školní zahrada volají po rekonstrukci a vyţadují stále
větší údrţbu. Hledáme pro mateřskou školu domovníka –„všeuměla“ na zkrácený
úvazek, který by zastal práce údrţbářské i zahradnické spojené s údrţbou zahrady.
Případní zájemci hlaste se na telefonním čísle 494 598 182, 7739 593 107.
Pro tentokrát je to ze „Sluníčka“ všechno. Děti a zaměstnanci MŠ přejí všem
spoluobčanům krásné proţití Velikonoc, bohatou pomlázku a plno krásných jarních
slunečných dní.
Za MŠ Sluníčko Jitka Sienczaková

***

Společenské dění v obci v době zimních měsíců
Závěr roku 2010 a předvánoční čas obohatil svými záţitky z cest Jiří
Preclík. Jako dárek svým příznivcům připravil příjemné překvapení – vydání své
první knihy „Cestou necestou po Asii“. Večer plný zajímavého a poutavého
vyprávění proběhl v příjemné atmosféře za hojné účasti návštěvníků místních i
přespolních.
Začátkem letošního roku byl sál Společenského centra vyuţíván
k soukromým oslavám a místními organizace zde uspořádaly své výroční
schůze. Velmi úspěšným a vydařeným můţeme označit jiţ tradiční „Školní
ples“. S dobrým ohlasem se setkal i ples skuhrovských hasičů, který byl
uspořádán po několikaleté odmlce. Vzhledem ke značnému úspěchu by se i on
mohl opět stát tradicí zimní společenské sezóny v obci.
V únoru jsme určitě potěšili všechny naše labuţníky „Vepřovými hody“.
Rychlost prodeje všech pochutin svědčila o úspěchu této akce. Začátkem března
jsme udělali radost našim nejmenším v podobě „Dětského maškarního plesu“.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem sponzorům za příspěvky, neboť díky
nim byla tombola i odměňování soutěţících opravdu bohaté a všechny
zúčastněné dětičky byly spokojené. Radost jsme měli i my - dospěláci, protoţe
radost dětí je potěšením i pro nás.
Závěrem upozornění na příští plánované akce. Velikonoční jarmark bude
uţ tento víkend a s vydáním zpravodaje se mine, ale srdečně zveme na oslavy
Svátku matek, které připravuje na 10.5.2011 základní škola. Na pouťové zábavě
bude ve Společenském centru hrát skupina COMBI, která bude svým hudebním
doprovodem zpříjemňovat i srpnové Mutinovy slavnosti.
Jménem všech spolupracovníků přeji našim spoluobčanům pěkné
Velikonoce a jaro plné sluníčka a pohody.
Marcela Zounarová
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Skuhrovské figurky
Miloš Kops pokračuje ve svých vzpomínkách
Je celá řada příběhů a vyprávění událostí, které charakterizují minulost a s
odstupem času získávají na zajímavosti a intenzitě. Uvědomuji si to pokaţdé, kdyţ tak
procházím dnešním Skuhrovem a jeho okolím a znovu ve vzpomínkách vidím ty uţ
dávno neexistující chalupy a lidi s nimi spjaté. Prostředí v obcích a pojetí ţivota
doznalo od dob našich dědů zásadních změn. Jsme svědky toho, jak se vzdálenosti
zkracují, doba je překotná. S tím se ale paradoxně zvětšují vzdálenosti mezi lidmi mezi
lidmi, aniţ v tom spatřujeme něco neblahého, aniţ bychom si to vůbec uvědomovali.
Pokládáme to za normální. Jak to přijde, ţe rychlými auty, letadly, internetem
získáváme tolik času a přesto ho máme stále méně a méně k osobní komunikaci. Jaké
vzpomínky a na co budou mít následující generace aţ překročí šedesátku či
sedmdesátku?
Před půlstoletím bylo údolí naší podhorské řeky hodně romantické a malebné.
Silnici v celé délce lemovaly nabílené patníky, přilehlé zelené plochy byly pravidelně
pečlivě osečené. Projíţdějící auto bylo raritou, ţádný spěch. Naše generace chodila do
školy pěšky i ze vzdálených míst, Kdyţ začal později jezdit autobus, stála měsíční
ţákovská jízdenka od Růţeniny huti do obce 5 korun. Touţili jsme jako kluci po
záţitku z jízdy takovou technikou více neţ, ţe ušetříme nějaký krok. Jenomţe doma
nám bylo důrazně vysvětleno, ţe koupí jízdenky by se jednalo o vyhazování peněz...
A tak kaţdodenní cesta do školy vedla kolem slévárny a „kvartýru“ - domku s
letitou historií. Vţdycky v něm bydlelo několik rodin. Před nedávnem jsem se sešel s
Pepíkem Matyášem, který tady před sedmdesáti lety s rodiči bydlel.Potvrdil mi, ţe
dům měl tehdy sedm místností bez příslušenství a v kaţdé z nich bydlela jedna rodina.
Dnes nepředstavitelná záleţitost...
Naproti – za řekou stával pro nás kluky jedinečný objekt – plovárna. Přízemní
dřevěná členitá budova zvýrazněná ţluto-červenou barvou. I dnes musí pamětníci
ocenit důmyslnost tehdejšího řešení objektu. Vţdyť zařízení poskytovalo obyvatelům
v té době ne zcela běţné moţnosti vyuţití volného času. Šatny, taneční parket, prodej
občerstvení, sociální zařízení, vše ideálně sladěné. Areál byl doplněn třemi
volejbalovými kurty, kde se konaly pravidelné pouťové turnaje. Bývalo zde plno,
protoţe v okolí ţádné podobné zařízení neexistovalo. K dispozici byl skokanský
můstek, kolotoč, velká dřevěná houpačka, okolo bazénu na travnaté ploše lehátka, na
hladině velký dřevěný kruh a kláda. Nad tím vším drţel dozor pan František Kouřím,
který bydlel u mostu, a tak mu plovárna tak nějak místně příslušela. Pro nás byl velkou
autoritou a při lotrovinách i postrachem. V davu lidí jsme hned zaregistrovali bílou
placatou čepici , kdyţ s k nám rázným krokem blíţil, protoţe jsme se nechovali zrovna
způsobně... To uţ jsme věděli, ţe je zle. V první chvíli vţdy kýval svým ukazovákem
ze strany na stranu a toto gesto doprovázel svým typickým rčením: „Hoši, hoši, ţádný
rámus!“ Tenhle jeho častý výrok se stal základem pro přezdívku „Franta Rámus“.
Samotný objekt plovárny nás lákal natolik, ţe mnohá cesta ze školy domů vedla
právě tudy, i kdyţ cílem nebylo zrovna koupání. A tak jsme i mimo sezónu přelézali
plot a snaţili se dostat dovnitř. Často tudy ale taky chodil s kozou na pastvu právě pan
Kouřím, neboť za plovárnou bývala pěkná louka. Nám tak hrozilo, ţe budeme
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přistiţeni přímo uvnitř objektu. Při jednom takovém odpoledni jsme dováděli uvnitř,
kdyţ jeden z nás zpozoroval skrz dřevěné mříţoví v čelní stěně kráčející dozor s
domácím zvířetem. Ozval se varovný výkřik: „Franta Rámus!“ V nastalém zmatku
jsme zmateně pobíhali sem tam se snahou jakýmkoliv způsobem se zachránit před
dopadením. Někdo se ukryl uvnitř, někdo uprchl do lesa. Dopadenému nevyhnutelně
hrozilo okamţité řešení na místě nebo druhý den doma od rodičů. Většinou však obojí.
Správce nás ihned zaregistroval a bez váhání se jal konat. Přímým účastníkem se stala
i koza, kterou musel kvapem uvázat ke plotu. Sám vtrhnul dovnitř. A v tom došlo k
nečekané zápletce. Jeden z odváţlivců oběhl budovu, aby se schoval v lese. Kdyţ si
všiml osamoceného zvířete, odvázal řetízek a zmizel v houští. Zatímco v
plovárenských šatnách padala nejen ostrá slova, ale i pádnější argumenty, koza hned
pochopila, jak naloţit s nečekaně získanou svobodou a vydala se směrem k domovu.
Za stálého škubání šťavnatého lupení dorazila aţ k volejbalovému hřišti. Pokračování
jsme se dozvěděli aţ později z vyprávění volejbalistů, kteří právě v tu dobu dorazili na
trénink. Spatřili, jak se zvíře bez dozoru prochází po hřišti a za sebou vleče řetízek.
Rozhodli se, ţe ho odchytí. Koza však měla hned zpočátku navrch a šikovnými
manévry se jí dařilo svoji svobodu uhájit. Přímí aktéři tvrdili, ţe od smečařů se úspěch
moc nečekal, a tak museli zabrat polaři a nahrávač (tenkrát ještě pojmy jako libero a
univerzál neexistovaly). Po zjednání pořádku v objektu plovárny chovatel s hrůzou
zjistil, ţe koza je pryč. U hřiště spatřil marnou snahu volejbalistů. Aniţ by se sám
aktivně zapojil do odchytu, začal ihned sportovce dirigovat, ţivě gestikulovat,
povzbuzovat a udílet jim taktické pokyny. Dnes bychom řekli, ţe je při jejich boji
koučoval... Nakonec se přece jen podařilo kozu zpacifikovat a předat majiteli. Dlouho
se potom v místních sportovních kruzích tradovalo, ţe takhle vehementně Franta
Rámus nefandil ani při rozhodujícím zápase skuhrovských volejbalistů o postup do
krajského přeboru...
Hodně vody proteklo od té doby řekou Bělou. Vţdy kdyţ kráčím okolo
„kvartýru“, nedá mi to, abych se nezahleděl oním směrem za řeku, přestoţe vím, ţe ta
dřevěná plovárenská budova je nenávratně pryč a ţe tu bílou placatou čepici uţ tam
taky nikdy nezahlédnu…
Přicházím k ruině opuštěné slévárny, k místu s téměř dvousetletou tradicí
ţelezářské výroby. Průmyslový objekt zaţil šťastné doby prosperity i řadu období
těţkých aţ k dnešnímu smutnému konci. Vţdyť toto místo je spojeno s osudy desítek
rodin, jejichţ ţivitelé tu ve sloţitých podmínkách prokazovali svůj um, důvtip,
pracovitost i fortel. I můj děda tady pracoval jako slévač více neţ čtyřicet let. Tak mi
běţí hlavou, jak by on a jeho vrstevníci na dnešní stav reagovali. Z vypravování vím,
ţe zdejší fabriku brali místní jako něco víc neţ jen pouhý zdroj obţivy. Patřili totiţ
k ní a ona k nim…
Kupodivu se však zachovala jednopatrová budova naproti slévárně. Dřív neţ ji
obývalo pět aţ šest rodin, které ještě dobře pamatuji, tu byly kanceláře. V přízemí
bydleli Vilímkovi, oba manţelé byli členy Červeného kříţe. U nich jsem býval častým
hostem vinou četných úrazů a ran utrţených v dětství v řece, v lese či při hrách u
slévárny. Pan Vilímek, vysoký rozváţný chlapík, který vţdy nezištně vyřešil takovou
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patálii. S pečlivostí si rozloţil v kuchyni na otoman potřebné zdravotnické nádobíčko,
někdy přizval na pomoc i svou manţelku. Kaţdý svůj zdravotnický úkon přitom
podrobně popisoval a zdůvodňoval, proč postupuje právě tímto způsobem. Připadal
jsem si u nich jako v ambulanci. V takové pohodové atmosféře jsem se cítil přece jen o
něco lépe a zranění uţ ani nebolelo. V paměti mi utkvěla leptanými matnými vzory
zdobená skla ve dveřích z chodby do kuchyně. Vůbec celý jejich byt byl přes skromné
vybavení velmi útulný. A ţili v něm skvělí lidé.
Tenkrát si všichni sousedé navzájem hodně vypomáhali, kaţdý tím, co uměl.
Tak se udrţovaly dobré mezilidské vztahy.

SKUHROVŠTÍ SPORTOVCI HLÁSÍ
Tradiční kuţelkářské klání v netradičním termínu
V sobotu 9. 4. 2011 se v solnické kuželně uskutečnilo další z řady tradičních
zápolení amatérských kuželkářů naší obce. V rámci slunného sobotního dne se
do kuželny nakonec sjelo 7 dvojic, které se utkaly ve čtyřkolovém turnaji, kdy se
každý účastník postupně postavil ke 40 hodům tzv. „do plných“. Každý
z kuželkářů přistoupil k turnaji s naprostou vážností, a
tomu také odpovídaly skvělé výkony všech hráčů. I
poslední ze všech dvojic hravě překonala hranici 300
dosažených bodů. Po skončení kuželkářských půtek se
nakonec všichni startující sešli k nezbytnému
závěrečnému „hodnocení“, kde si tito nadšení sportovci
celý turnaj vzorně zanalyzovali a povzbudili se
k příštím, ještě vylepšeným výkonům.
Příští tradiční kuželkářský turnaj Skuhrováků v roce 2012 se opět uskuteční
v tradičním, tedy lednovém termínu.
Z výsledků:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Špringr Rudolf – Špringr Petr
Špringr Rudolf Jr. – Liška Jaroslav
Hanušová Iva – Hanuš Zdeněk
Vacek Daniel – Vacek Dominik
Košíková Veronika – Peterková Pavlína
Košík Dušan – Košíková Aneta
Dušánek Jiří – Dušánková Jarmila

Nejlepší hráči: žena – Pavlína Peterková
muž - Petr Špringr

401 bodů
392 bodů
349 bodů
348 bodů
343 bodů
339 bodů
323 bodů

180 bodů
240 bodů
Za kulturní komisi O. Málek
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Sluneční jóga opět ve Skuhrově
Pod vedením zakladatele sluneční jógy pana Michela Doffe z Francie se ve
dnech 18. 2. - 20. 2. 2011 uskutečnil v tělocvičně Základní školy ve Skuhrově nad
Bělou již III.ročník setkání zájemců o tento druh jógy, která je fyzicky méně náročná
než klasická hathajóga či powerjóga, ale přináší lidem radost, uklidnění a novou
energii. Cvičení je vhodné pro všechny věkové skupiny a těšilo se značnému zájmu
vyznavačů jógy z blízkého i vzdálenějšího okolí.
Libuše Nedomlelová

Lyžařská sezóna 2011
Tak skončila zima. Máme za sebou poslední závody
sezóny a nastává nám období volna a odpočinku. To si
začátkem dubna řekne většina lyţařů oddílu SKI Skuhrov.
Pro většinu z nás právě nastává období, na které se celou
zimu těšíme: začíná práce na zahrádkách, skalkách,
vyráţíme do přírody, na kola, no prostě všichni jsme nedočkaví a těšíme se na pohyb.
Po té dlouhé zimě si dáme trochu do těla. Lyţaři to mají naopak. Je čeká zaslouţený
odpočinek. Však toho také mají za sebou!
Na start prvních závodů letošní sezóny se naši závodníci postavili během
vánočních svátků a to 27.12.2010 ve Vysokém nad Jizerou. Nový rok přivítali
49.ročníkem závodu Orlického poháru, který se jiţ tradičně pořádá na domácích
tratích v Deštném. Dorostenci se první lednový víkend zúčastnili mezinárodních
závodů v Oberwisenthalu. A pak se jiţ závodilo téměř kaţdý víkend. Nejvíce závodů
mají za sebou právě dorostenci, kteří nás reprezentovali velice dobře. Ze všech závodů
přiváţeli cenné kovy a tituly Mistrů ČR.
Mezi nejúspěšnější závodníky letošní sezóny patří Karel Píč, který se zúčastnil
ve dnech 14.2.-18.2.2011 Mezinárodní olympiády mládeţe – EYOWF v Liberci. Karel
získal kromě jiných výborných umístění i jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile
v závodech Českého poháru. Z Mistrovství ČR
v závodě Pursuit –
(převlíkáč=přezouvání lyţí) na Boţím Daru přivezl bronz. Petr Remeš se stal ve své
kategorii vítězem letošní Jilemnické padesátky na 25 km trati. V závodech Českého
poháru získal zlato a bronz v závodech klasickou technikou. Z mistrovských závodů si
přivezl stříbro a bronz. Pepa Šabata si přivezl z Jilemnické padesátky (25 km)
neoblíbenou bramborovou medaili. Ale pak získal bronz na přeboru Libereckého kraje
na Benecku. Z Českého poháru si přivezl stříbro ze závodu ve sprintech. Dorostencům
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se podařilo v jejich závodnické kariéře získat jiţ potřetí medaili ze štafet. Tentokrát
stříbrnou na závodech Mistrovství ČR na Boţím Daru.
Neděle 13.března byla pro naše barvy datem více jak šťastným. Na
republikových závodech se i velkým oddílům dosti těţko dávají dohromady klubové
štafety. O to větší úspěch je to pro malý oddíl. Naši kluci Karel Píč, Josef Šabata a Petr
Remeš v tomto sloţení získali medaile na mistrovských závodech jiţ potřetí. Poprvé to
byly zlaté medaile na MČR ţactva na domácích tratích v Deštném v roce 2007 ještě
v kategorii starších ţáků, podruhé na MČR mladšího dorostu v Novém Městě na
Moravě v r. 2009, kdy zlaté medaile obhájili. Letos se jim sice zlato obhájit
nepodařilo, ale i tak je to vynikající úspěch a kluci byli moc rádi, ţe to silné
konkurenci dokázali. Všichni tři také získali medailová umístění na domácích
závodech – Orlickém poháru i Kritériu posledního sněhu.
Z děvčat si v letošní sezóně vedla výborně Šárka Jirásková (přišla k nám
z Police nad Metují). Stala se třikrát vítězkou Českého poháru a na Mistrovství ČR
získala zlatou i stříbrnou medaili. Spolu s Kristýnou Holíkovou se staly vítězkami
štafet na MČR na Boţím Daru. Kristýna si kromě jiných cenných umístění přivezla
bronz ze závodu ČP v klasice. Mezi nejcennější medaile Hanky Remešové patří
stříbro ze štafet na MČR na Boţím Daru. Odtud si naši dorostenci přivezli celkem 10
medailí.
V ostatních kategoriích více zabodovali pouze mladší ţákyně Zuzka Holíková
a Jitka Štefková a v kat. mladších ţáků Ondra Martinec.
Je třeba konstatovat, ţe v minulých sezónách to bývalo podstatně lepší. Snad
nadcházející letní příprava napomůţe ke zlepšení v příští sezóně. Na druhou stranu
platí, ţe nemusí být všichni nejlepší. Hlavně kdyţ mají pohyb, dobrou partu a ony i ty
medaile přijdou. A kdyţ třeba ne, tak dovednosti a zkušenosti, které získají na
trénincích, na soustředěních a pobytem v oddíle, jistě zúročí ve svém dalším ţivotě…
Závěrem trochu statistiky: První závod sezóny byl 27.12.2010, poslední závod sezóny
se konal 8.4.-9.4.2011 v Harrachově. Lyţaři tedy mají v nohách tři a půl měsíce dřiny.
Přehled odjetých závodů:
Josef Šabata
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Karel Píč

18

Petr Remeš

17

Kristýna Holíková

14

25

Šárka Jirásková

13

Hana Remešová

12

Jitka Štefková

10

Ondřej Martinec

10

Martin Štefek

10

Získané medaile:
celkem zlatých stříbrných bronzových
Šárka Jirásková

15

10

4

1

Karel Píč

11

1

6

4

Petr Remeš

10

4

4

2

Hana Remešová

7

1

4

2

Ondřej Martinec

6

4

1

1

Josef Šabata

6

0

3

3

Kristýna Holíková

5

1

3

1

Jitka Štefková

5

0

1

4

Alena Henclová

3

0

2

1

Martin Štefek

3

0

3

0

Zuzka Holíková

2

0

2

0

Jan Vašátko

1

0

1

0

Za SKI Skuhrov zpracovala M. Šabatová
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ZUMBA dorazila i k nám
Za exotickým názvem ZUMBA se skrývá poslední dobou velice vyhledávané
cvičení za doprovodu jihoamerických hudebních rytmů. Tato módní vlna zachvátila
všechna fitnesscentra v republice a začátkem dubna dorazila i k nám. Každou neděli
od 18.00 hodin je školní tělocvična zaplněna ženami nejrůznějšího věku z místa i
okolí. Pod vedením instruktorky Petry Holáskové se hodinu intenzivně věnují pohybu,
který jim přináší radost a jako bonus i nějaká ta „ kilča“ dolů…
J.Nedomlel

Trialoví jezdci v zimě nezahálí
Martin Křoustek, reprezentant ČR v trialu, je znám
rovněţ jako častý účastník závodu v běhu na lyţích.
Jaká byla jeho letošní zimní příprava, to byla jedna
z otázek, které mu byly poloţeny.
Příprava na další trialovou sezónu vždy plynule
navazuje na předchozí závodní období. Poslední závody
roku 2010 se jely na konci září. Pak ale nenásledovala žádná odpočinková pauza, ale
pokračoval trénink na motorce, dokud nenapadl první sníh, který loni přišel na konci
listopadu. Trialový trénink pak plynule přešel v ten zimní, kdy jsem začal sbírat první
desítky kilometrů naběhané na lyžích.
Jak se ti dařilo v běţecké stopě?
Do konce prosince se mi podařilo na lyžích naběhat solidních 400 km, které
byly dobrým základem pro první lyžařský maratón, tedy Jizerskou 50, konanou 9.
ledna 2011. Tam se mi, bohužel, nepodařilo dobře namazat lyže na stoupání, a tak
jsem skončil až na neuspokojivém 267. místě. Podobně jsem dopadl i na Jilemnické 50,
kde jsem obsadil 52. místo. Problém s mazáním byl způsoben špatně vymezenou
mazací komorou lyží. Na domácí závod Orlický maratón už jsem byl připraven lépe a
bylo to znát i na výsledcích. Na bruslařské 20 km dlouhé trati jsem byl 6. celkově a 2.
ve své věkové kategorii. Při nedělním dlouhém klasickém běhu jsem byl celkově 11.,
což mi zajistilo i pěkné umístění v pořadí závodů Ski Tour, kde jsem skončil celkově
18. a ve své kategorii na 11. místě. Pak jsem ještě absolvoval Šumavský maratón na
konci února a tečkou za zimní sezónou byla účast na Krkonošské 70, kde jsme
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s družstvem FEL ČVUT Praha dojeli na pěkném 10. místě. V té době už se dalo díky
teplému březnovému počasí jezdit na motorce.
Motorka zahálela celou tu dobu v garáţi? Koná se přece celá řada trialových
závodů v hale.
Kvůli naplněné lyžařské sezóně zimní trénink trialu neproběhl v hale na
umělých překážkách, ale přešel rovnou do přírodních terénů. Zimní přípravu jsem
doplňoval ještě plaváním a hraním tenisu.
Na které závody se chystáš v nejbliţší době?
Prvními letošními závody v trialu bude mistrovství Evropy v Itálii poblíž Říma
ve dnech 23. a 24. dubna. České mistrovství zahájí Kramolínské šlapačky, které se
jedou druhý víkend v květnu.
Děkujeme za rozhovor a přejeme do nové sezóny hodně úspěchů.
Další informace naleznete na internetových stránkách: www.kroustek.sweb.cz
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