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Slovo starosty
Po zimě, která nám předvedla celou škálu svých extrémů,
nastává čas jarního velikonočního období plného sluníčka a další práce.
Musíme se však vyrovnat s následky uplynulé zimy v podobě poškozených
komunikací, znečištěných veřejných prostranství, chodníků a jiných nepořádků, které dosud
ukrýval sníh. Jarní činnost jsme zahájili částečnou údržbou veřejné zeleně a to prořezem
suchých nebezpečných větví, větví rostoucích do elektrického vedení a odstraněny byly i
některé nebezpečné stromy a keře. Souběžně s touto činností probíhá i plánovaná těžba a
údržba v obecních lesích. Je škoda, že průtahy kolem přislíbené dotace Mikroregionu Bělá na
plánovanou celkovou údržbu a ošetření zeleně záležitost stále oddalují.
V letošním roce se náš zájem soustředí hlavně na pokračování prací pro zvelebování
naší mateřské školky. Chceme dokončit výměnu oken, kompletně zrekonstruovat
vodoinstalaci ve druhém patře, vyměnit podlahové krytiny a dokončit venkovní úpravy,
směrem k lesu do bývalého parku. Tento prostor chceme obnovit a omladit. Na celou akci se
zpracovává projekt a měla by nám k tomu pomoci již schválená dotace z fondů ČEZ a
sponzorská pomoc místních podnikatelů. Projekt nese název „Obnova parkové úpravy z 30.
let“. Touto úpravou se značně rozšíří přírodní prostor pro naše nejmenší. Dalším přírodním
lákadlem je vybudování naučné stezky s názvem „K Debřeckým rybníkům“, která bude
těsně navazovat na park a pokračovat údolím potoka, přírodou směrem do Debřec
k rybníkům, kde bude zbudováno molo a altán. Projekt vznikne částečně z evropských peněz,
z česko–finské spolupráce za spoluúčasti sdružení Splav a místních rybářů. Trasa druhé
naučné stezky je naplánovaná přes hrad, kostel, faru, kde vzniká nový podnikatelský záměr,
Hraštický kopec a historický vodojem „Vápenka“ v Rybníčkách zpět do středu Skuhrova.
Místní i turisté tak získají příležitost k poučným vycházkám po okolí obce.
V letošním roce se chystáme (bez ohledu na výsledek podzimního dotačního titulu)
zainvestovat do zbudování hasičské zbrojnice v Brocné v části č.p. 23. Na celou přestavbu
této budovy je vypracována snad již konečná varianta projektu, rozdělená do samostatně
zkolaudovatelných částí.
Naopak - na kladný výsledek dotační žádosti je vázaný projekt „Dokončení výměny
oken v obecních budovách“, který se týká zbytku Mateřské školy – hospodářská část,
hasičské zbrojnice ve Skuhrově a společenské místnosti ve Svinné. Společenské centrum ve
Skuhrově kromě údržby a drobných oprav musí na svou finanční investici ještě počkat.
Koncem lopského roku se nám naskytla možnost pořízení nového pomocníka pro
údržbu obce. Byl zakoupen komunální malotraktor „Belarius“, který nás přesvědčil o svých
kvalitách a přednostech již během uplynulé zimy. Postupným pořízením dalších nástaveb pro
tento multifunkční stroj usnadníme, zkvalitníme a zrychlíme údržbu obecních komunikací a
tím přispějeme k jejímu lepšímu vzhledu. To souvisí i s tím, že se v letošním roce opět
pokusíme zabodovat v soutěži „Vesnice roku 2012“, kam jsme se již přihlásili.
Doufám, že se nám podaří všechny nebo alespop většinu plánů pro letošní rok
zrealizovat a pokročit tak v trvalém úsilí o zvelebování naší obce.
Milan Bárta - starosta
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Mutina Skuhrovský
děkuje – panu Jaroslavu Ehlovi za dar, který věnoval
Místní lidové knihovně. Jedná se o kompletní
soubor všech doposud vydaných čísel Skuhrovského zpravodaje…
chválí – občany, kteří zahájili jarní úklid na svých zahradách a v okolí domů…
varuje - v souvislosti s jarním úklidem před vypalováním staré trávy…
kárá - místní děti a mládež za chování na autobusových zastávkách a na veřejnosti

Zima ve Společenském centru
Letošní zima se zprvu zdála být mírná a laskavá, ale únorovými mrazy nám ukázala
svou sílu a nadělala mnoho škod. I ve Společenském centru zamrzlá voda na chvíli
zkomplikovala dění (byl ohrožen školní ples). Nakonec vše dobře dopadlo a již zmíněný ples
se velmi vydařil, stejně jako o měsíc později ples hasičů. Bez problémů proběhlo i několik
soukromých oslav a výroční schůze našich rybářů a hasičů.
Nyní s příchodem jara chystáme tradičně velikonoční jarmark a věříme, že si návštěvníci
najdou nějakou maličkost pro radost. Velikonoční sobotní odpoledne Vám chceme
zpříjemnit a tímto Vás i srdečně pozvat na módní přehlídku paní Zdepky Zachariášové
(pozvánku najdete uvnitř zpravodaje). Sváteční odpoledne začne již ve 12.00 hod. posezením
se zabijačkovými dobrotami, potrvá následně celé odpoledne a od 19.30 hod. bude
doplněno hudebním doprovodem (podrobnější informace uvedeme na plakátcích).
Pěkné jaro plné sluníčka a dobré nálady přeje jménem všech spolupracovníků
Marcela Zounarová

Výstava obrazů Ladislava Šulce

Ve výstavní síni budovy Obecního úřadu Skuhrov nad Bělou byla v únoru instalována
výstava obrazů a řezbářských děl místního občana pana Ladislava Šulce. Jedná se již o druhou
jeho výstavu v naší obci. Ta první se uskutečnila před několika lety ve Společenském centru.
Pan Šulc se ve svých dílech zaměřuje především na oblast Orlických hor a podhůří. Zachycuje
místa, která důvěrně zná, kde vyrůstal, trávil své dětství a kam se v důchodovém věku opět
vrátil. Přibližuje nám nádherná zákoutí, chalupy i zdánlivě obyčejné přírodní scenérie, které
však mají své neopakovatelné kouzlo. Ve své nejnovější sérii obrazů se zaměřil na místní
vodní toky, jejich malebnost i tajemnost. Škoda, že zatím tato výstava zůstala trochu stranou
zájmu místních občanů. Její zhlédnutí můžeme každému jen vřele doporučit. Výstavu vám
umožní navštívit pracovnice Obecního úřadu ve Skuhrově.
Kulturní komise
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SPOLEČENSKÁ

KRONIKA

Významného životního jubilea se ve druhém čtvrtletí roku 2012 dožívají
tito naši spoluobčané :
RÝZNAROVÁ Lidmila ze Skuhrova
MACHÁŇ Josef z Brocné
TOBIŠKOVÁ Jiřina ze Skuhrova
ŠINDELÁŘOVÁ Inge ze Skuhrova
EHL Jaroslav ze Skuhrova
CEJNAROVÁ Marie z Hraštice
NOSEK Josef z Brocné
KOPECKÁ Marie z Brocné
RYDYGROVÁ Ludmila z Brocné
KOUŘÍM Zdeněk ze Skuhrova

85 let
70 let
75 let
70 let
91 let
70 let
75 let
75 let
80 let
80 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:
HLAVSOVÁ Tereza z Brocné
ŠABATOVÁ Amálie z Brocné
HARTMANOVÁ Aneta ze Skuhrova
Vážení rodiče, vítáme narození Vašeho děťátka a přejeme Vám i jemu , aby
vyrůstalo ve zdraví, lásce a klidu.
V měsíci březnu oslavili zlatou svatbu, tedy 50 let společného
života manželé Jaroslav a Drahomíra ŠABATOVI z Hraštice.
Do dalších společných let jim přejeme hodně zdraví, spokojenosti a stálou
životní pohodu.
Loučíme se s našimi zemřelými spoluobčany:
KOUŘÍM Miloslav ze Skuhrova
PAJDA Michal ze Skuhrova
ŠUGL Jan ze Skuhrova
KOUKOLOVÁ Helena z Brocné

(nar. 1928)
(nar. 1949)
(nar.1926)
(nar.1950)

Čest jejich památce!
Ludmila Popová
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Velikonoční slovo
O Velikonocích se naše myšlenky soustředí na osobu Ježíše Krista. Pro člověka věřícího
je to Bůh, Spasitel a Mesiáš, který se stal také člověkem, s člověkem se ztotožňuje, je
člověku podobný, kromě hříchu, a tak bezpodmínečně miluje člověka, že dává za něj
svůj život na kříži, proto, aby ta lidská bytost se mohla radovat z přítomnosti Boha Ježíše, na druhé straně života, po smrti, ale také během života pozemského. Někdo by
mohl položit dotaz, proč to Ježíš Kristus udělal. Protože Jeho láska k člověku je
neomezená. A když někdo alespoň částečně má rad jako On, tak je schopný udělat
věci nepochopitelné, tak co teprve On-Bůh? Mezi životem člověka a životem Boha člověka jsou velmi silné analogie, Bůh - Ježíš Kristus jde Křížovou cestou, cestou
utrpení na Golgotu, tam dá oběť Svého života za záchranu lidství. My, lidé jdeme
životem, který je občas plný trápení, utrpení a bolesti a také se obětujeme druhým.
Bůh to všechno udělal z lásky k člověku, ale také proto, že člověk by mohl povědět: co
Ty Bože o životě a bolesti víš? Zajímavé je, že ví opravdu doslova všechno. A každého
člověka akceptuje, samozřejmě však neakceptuje hříchy člověka, proto by každý měl
na sobě pracovat. Ježíš Kristus zemřel, ale jako první z mrtvých vstal a slíbil nám život
věčný a také zmrtvýchvstání. Právě proto jsou Velikonoce, jinak řečeno - Svátky
Zmrtvýchvstání - nejdůležitější pro člověka věřícího v Ježíše. Jsou to svátky radosti a
pocitu blízkosti živého Boha. Na závěr je třeba také si položit dotaz, co by mohl z
pramene, který se jmenuje Ježíš Kristus, čerpat člověk nevěřící nebo hledající ? Svět
to není jen barva bílá a černá. Život a lidé, to jsou různé barvy a odstíny, odlišné
názory a pohledy na svět. On - Bůh dal život za každého a všechny má rad, je Bohem
lásky. On je univerzálním vzorem pro všechny, abychom se v životě soustředili
mnohem víc na druhé a ne jen na sebe. Když všichni přijmeme takovou logiku, bude
ten náš svět opravdu mnohem lepší než je. Veselé Velikonoce pro všechny!

Th.Mgr.P. Artur Kamil Różaoski
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Informace ze ZŠ
Do nového roku jsme vstoupili s několika změnami. Od 1.ledna 2012
vzešlo v platnost rozhodnutí obecního zastupitelstva o sloučení Základní školy
Skuhrov nad Bělou a MŠ Sluníčko Skuhrov nad Bělou do jednoho subjektu.
Dne 9.1.2012 se ve školní jídelně konalo společné zasedání všech zaměstnanců ZŠ a
MŠ za účasti starosty obce pana Milana Bárty. Ředitelka nově vzniklé organizace paní
Mgr.Hana Brandejsová seznámila přítomné s úkoly, které budou nový subjekt čekat.
Zaměstnance pozdravil a popřál jim hodně úspěchů ve společné práci i pan starosta.
Kuchyň základní školy od té doby vaří pro nové strávníky – děti z mateřské školy.
Školní jídelna v mateřské škole se stala výdejnou obědů přiváţených ze školní kuchyně. Díky
pochopení a ochotě všech pracovnic školní kuchyně a výdejny MŠ se podařilo tuto změnu
rychle a bez problémů zvládnout. Novinkou je, ţe školní kuchyň bude moci vařit i o
vedlejších a hlavních prázdninách. Podmínkou však je, aby celkem bylo přihlášeno
minimálně 50 strávníků.
První letošní akcí, na níţ se kaţdý rok podílí ZŠ společně s MŠ, byl zápis do 1.třídy,
který se konal 1.února. Do třídy přeměněné na tři pohádková stanoviště se dostavilo celkem
13 dětí, coţ je nejmenší počet za poslední léta. Nízký počet dětí jistě není příznivý, ale má
také několik výhod, mezi které patří například větší prostor pro individuální přístup ke
kaţdému ţákovi. Novela školského zákona od letošního roku trochu zpřísnila podmínky pro
případný odklad školní docházky. Nově se k němu musí vyjádřit dětský lékař a pracovníci
pedagogicko psychologické poradny. Cílem je omezit často neodůvodněné odklady školní
docházky. Proto věříme, ţe 1.září všech 13 dětí do školy skutečně nastoupí. V současné době
pokračuje projekt Začínáme spolu. Děti z MŠ navštěvují pravidelně 1 x za měsíc základní
školu, kde se účastní jedné vyučovací hodiny. Program pro děti připravují jednotliví učitelé 1.
stupně ZŠ.
Novela školského zákona přinesla změny i pro vycházející ţáky 9.ročníku. Ti si
mohou od letošního roku podat pouze 2 přihlášky ke studiu na střední škole. V současné době
se deváťáci připravují na přijímací zkoušky, které je čekají v dubnu.
Ţáci naší školy mají moţnost se pravidelně účastnit soutěţí v naukových předmětech.
Vítězové školních kol se potom mohou porovnávat se ţáky z ostatních škol v okresních
kolech. A tak v okresním kole Dějepisné olympiády reprezentovali naši školu Miloš
Gruškovský z 9. třídy a Pavlína Dusilová z 8. třídy. Matematickou Pythagoriádu výborně
zvládl Jakub Nosek z 5. třídy, který obsadil v okresním kole 2. místo. V okresním kole
Olympiády v českém jazyce nás zastupovali Tereza Šlitrová z 8. ročníku a Petr Zahradník
z 9.roč. Do okresního kola Olympiády v angličtině postoupil Petr Zahradník a Marek
Gruškovský, oba z 9. třídy. V Biologické olympiádě nás zastupovala Tereza Šlitrová a
Pavlína Dusilová. Do okresního kola Biologické olympiády postoupila i děvčata ze 6. třídy –
Klára Špringrová, M.Seidlová, Kateřina Pecková a Kateřina Petrová. Tereza
Dohnálková vybojovala 2. místo v okresním kole soutěţe v sólovém zpěvu. Zvláštní místo
zaujaly letos soutěţe v chemii, kde dosáhl významného úspěchu ţák Petr Zahradník z 9.
třídy. O jeho úspěších pojednává samostatný článek.
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Pro děti, které mají rády literaturu a zvláště poezii, je kaţdoročně připravena
školní soutěţ v recitaci. Ţáci I. stupně se sešli v sále místního Společenského centra, které
dodalo soutěţi sváteční atmosféru. A předvedené výkony stály opravdu za to. V jednotlivých
kategoriích zvítězily tyto děti: Jan Hlavsa, Daniel Herout, Lenka Jirušková a Marie
Popová. Recitační soutěţ ţáků 6.-7. třídy ovládla děvčata: zvítězila Zuzka Holíková, druhá
byla Tereza Dohnálková a třetí skončila Tereza Seidlová. Stranou nezůstal ani sport.
V okresním kole v běhu na lyţích ve svých kategoriích zvítězili: Jana Dohnálková, Zuzka
Holíková a Ondra Martinec. Druhá místa vybojovali David Chocholouš, Katka
Frydrychová, Tereza Lukavská a Vojta Šabata. Třetí místo přidala ještě Kristýna
Kulhánková.
Kromě soutěţí se uskutečnily i další akce, které jsou součástí ţivota školy. V rámci
estetické výchovy navštívili ţáci II. stupně výstavu obrazů pana Ladislava Šulce v místní
výstavní síni. Průběţně pokračují zájezdy ţáků do Klicperova divadla v Hradci Králové. Pro
ţáky 9. ročníku byly připraveny besedy o meteorologii a jaderné energii.
Pro veřejnost připravili organizátoři ze ZŠ a MŠ ve spolupráci s výborem SRPŠ jiţ VI.
školní ples, který se po všech stránkách vydařil. Zde patří velký dík všem sponzorům,
pořadatelům a dalším obětavým lidem, bez nichţ by se tato akce nemohla konat.
Velmi diskutovanou změnou, ke které došlo na začátku II. pololetí letošního školního
roku, se stala úprava klasifikačního řádu v kapitole chování ţáků. V důsledku uvolňující se
kázně a mnoţících se drobných i váţnějších přestupků proti školnímu řádu byl zaveden
jednotný systém, v němţ jsou jednotlivé přestupky ohodnoceny určitým počtem bodů, které
jsou evidovány v kázeňských sešitech tříd. Podle počtu dosaţených bodů je pak dotyčný ţák
potrestán napomenutím, třídní nebo ředitelskou důtkou a případně i sníţeným stupněm
z chování. S touto změnou byli seznámeni ţáci, na třídních schůzkách i rodiče a na svém
jarním zasedání věc projednala školská rada. Nová úprava je k nahlédnutí na internetových
stránkách školy www.zsskuhrov.cz, kde jsou v oddíle „Foto na rajče.net“ i snímky ze ţivota
školy.

Úspěšný mladý chemik
Chtěli bychom se ještě zmínit o velkém úspěchu naší
školy. Na počátku 2.pololetí letošního školního roku
proběhly dvě významné soutěže v oboru chemie a
obou se zúčastnili žáci Základní a Mateřské školy
Skuhrov nad Bělou.
Nejprve jsme se přihlásili do soutěže Hledáme mladého chemika, kterou
vyhlásila SPŠCH v Pardubicích s cílem najít mladé talenty z Královéhradeckého a
Pardubického kraje. Celkem bylo testováno 67 škol, naši žáci devátého ročníku se
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umístili na skvělém 22. místě! Do druhého kola

postoupilo

pouze

38

žáků

z celkového počtu 1 526 testovaných. Náš žák Petr Zahradník postoupil do finále,
které se konalo 31.1.2012 v prostorách Střední průmyslové školy chemické
v Pardubicích. Petr musel nejprve zvládnout vědomostní test a potom laboratorní
práci, kde porotci hodnotili jeho zručnost při práci s chemickými látkami. Petr se
celkově probojoval na 7. místo z celkového počtu 1 526 žáků! Vyhodnocení proběhlo
s velkou slávou a bylo doprovázeno

tanečními, barmanskými a ohpostrojovými

ukázkami. Ceny byly díky bohatým sponzorům vskutku hodnotné.
Bylo jasné, že se Petr zúčastní i okresního kola Chemické olympiády v Rychnově
nad Kněžnou, kam ho doprovodili další žáci z naší školy - Miloš Gruškovský a Michal
Daníček. Petr Zahradník okresní kolo chemické olympiády vyhrál a postoupil do
krajského kola, které se bude konat 14.4.2012 na Univerzitě Hradec Králové. Přejeme
mu hodně štěstí a mnoho dalších úspěchů v jeho dalších soutěžích i studiu.

Ekohodina
Naše škola je zapojena v projektu ekologické hry Recyklohraní, ve které
firmy zabývající se ekologií připravují pro ţáky různé aktivity, za které po splnění
dostanu body a ceny. Součástí hry je mimo jiné i sběr elektrospotřebičů, který ve škole
průběţně probíhá.
Na jarní období připravila firma Ecobat náměty na ekologické hodiny pro 1.
aţ 9. stupeň ZŠ. Rozhodli jsme se s ţáky osmé třídy připravit pro kaţdou třídu 1.
stupně ekologickou hodinu se ţabákem Batem, který děti učí, jak zacházet s vybitými
bateriemi. Děti si zároveň prohloubí své znalosti z této problematiky.
Dne 28.3.2012 se osmáci po čtveřicích rozdělili do tříd, kde provedli s dětmi
různé aktivity a hry. Vyzdvihnout je třeba skvělou domácí přípravu (kartičky, obrázky,
atd...) a vedení celé hodiny, kterou měla skupina na starost sama, tudíţ bez pedagoga,
který zde měl pouze funkci kontrolóra. Ţáci osmé třídy přišli z hodiny nadšeni a sami
uznali, ţe práci učitele není snadná, ţe by ji dělat nechtěli, protoţe je náročná. Ţákům
I. stupně se připravené aktivity líbily. Ekohodina se zkrátka velice povedla a osmákům
patří poděkování za nadšení pro věc.
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Při hodině českého jazyka zadala paní učitelka Anna Kutilová žákům tvořivý úkol. Měli
složit krátkou básničku o jaru, která by obsahovala slova zahrada, kos, kytička. Dětská
fantazie nezná mezí, a tak vznikla dílka, která mají nápad i vtip. Posuďte sami:
Jarní báseň

Jarní báseň

Vašek Nosek, 6.tř.

Káťa Pecková, 6.tř.

Naše krásná zahrada

Vyhledávám kosy,

vypadá jak ohrada.

ty, co chodí bosi.

Máme modré kytičky

Jedna velká zahrada

a zašpiněné botičky.

bude jako ohrada.

Já jsem běhal bos

Hle, slunce mě hladí

jak přejetý kos.

a hřeje mě mládí.

Na louce běhal vůl,

Nasadím si střevíčky,

který vypil red bull.

nepošlapej kytičky!

Jarní
Terka Dohnálková, 7.tř.

Jarní zahrada – pro zasmání
Vojta Šabata, 7.tř.

Venku byla zahrada
a kolem ní ohrada.
Když v ní kvetly kytičky,
dívky si vzaly střevíčky.

Naše jarní zahrada
vypadá dost divně,
Je tam zubní náhrada
po má tetě Lindě.

V té zahradě zpívají kosi,
tam chlapci chodí bosi.
Tráva je pěkně hladí,
všichni jsou ještě mladí.

***
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Na textu Informace ze ZŠ se podíleli: Mgr. Hana Brandejsová, Mgr.Jiří Nedomlel, Petra
Holásková, Mgr.Jana Dusilová a ţáci 6. a 7. třídy naší školy
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PAPRSKY ZE SLUNÍČKA
V listopadu jsme uspali Čmeldu a Brumdu - ale i ostatní broučky. A
pak uţ jsme se mohli vydat společně se strašidýlky na cestu „Od podzimu do
zimy“. Věřte nebo ne, ale zima pak opravdu nastala! Broučci ji celou prospali,
zato děti ze školky, ty vůbec nelenily. Stihly toho za tu zimu opravdu moc.
Kdyţ Brumdu a Čmeldu před pár dny vzbudilo teplým pohlazením sluníčko, hned se
čmeláčci přiletěli podívat za dětmi. A to byste viděli, jak kulili očka, kdyţ slyšeli, co všechno v
zimě děti zaţily. Seděli na parapetu okna, nahřívali se a tiše poslouchali.....Děti vyprávěly, jak
pomohly čertíkovi Bertíkovi, jak přijelo divadlo s pohádkou, jak slavily narozeniny a svátky kluků
a holčiček, jak si to ve školce krásně vyzdobily, napekly cukroví a jaké byly Vánoce. Co přinesl
Jeţíšek a ţe přišli i Tři králové. Nezapomněly na to, ţe předškoláci se byli podívat na své kamarády
ve škole v 1.třídě, ţe přišel nový kamarád Vojtík a pak taky Matýsek. Vyprávěly, jak pomáhaly
v zimě ptáčkům, jak sáňkovaly a stavěly sněhuláky, ţe viděly Princeznu se zlatou hvězdou, ţe se
naučily vyhýbat se bacilům, ţe měly karneval a diskotéku, ţe si uţily spoustu zábavy a legrace,
zpívaly, hrály si na pejsky a měly závody psích spřeţení, ţe si dělaly šípkový čaj i různé pokusy, ţe
pomohly, kdyţ straka Pepina sebrala klíč od jara, a další a další… Děti vyprávěly a vyprávěly,
záţitků bylo opravdu mnoho. Sice se to někdy neobešlo bez nesnází, ale jak je známo, vše zlé je
nakonec k něčemu dobré a u nás se to také potvrdilo.
Na oplátku pak Čmelda s Brumdou ukázali dětem co všechno je venku na jaře nového. A
bylo se také na co dívat. Však se dětí zeptejte, vědí toho kolikrát víc, neţ by třeba někdo z Vás
čekal. Vtom se ozvalo krátké zatroubení a děti uţ mávaly na známé auto, ve kterém paní Rohrová
přiváţí oběd. A teď si i čmeláčci uvědomili, jak jim kručí v hladovém bříšku, a letěli hledat
dobrůtku z prvních jarních květů. A opravdu našli, protoţe děti moc dobře vědí, ţe mamince udělá
radost jedna malá kytička a ostatní musí zůstat na louce pro včelky a pro čmeláčky.
Sluníčko všechno slyšelo, dívalo se dolů, příjemně hřálo a usmívalo se. Ale pak mu něco
začalo vrtat hlavou. Přemýšlelo a přemýšlelo. “Copak asi je ta školka? A proč je vlastně na světě?
A proč tam děti chodí?“ A kdyţ uţ se děti po obědě převlékaly na lehátko, protáhlo paprsek oknem
a zeptalo se těch upřímných tvorečků. A slyšelo takovéto odpovědi:
Anička: „Kdyby nebyla školka, tak by na nás pršelo.“
Matýsek: „Děti chodí do školky, aby se všechno naučily a taky ve školce je víc hraček neţ doma.“
Viktorka: „ Školka je proto, aby se děti naučily uklízet hračky“.
Lucinka: „...aby děti věděly, ţe existuje vzduch, stromy a kytky a kočky a taky písničky a
koloběţky a sluníčko. A ţe jsou třeba auta a hračky a aby nám bylo dobře.“
Ondra: „Aby děti uklízely a zpívaly a aby se všechno naučily“
Vojtík: „Aby děti věděly, ţe bude oběd a uměly si samy nalít polívku a přinést čaj.“
Eliška: „Všichni jsou ve školce, aby znali pravidla, kdyţ jezdíme na koloběţkách.“
Karolínka: „Kdyby školka nebyla, nevěděly by děti, co a jak mají dělat.“
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Vojtík: „Abysme mohli chodit domů po O“
Pavlínka: „Aby máma měla klid a mohla si udělat svoji práci, tak si děti hrají ve školce. Protoţe
kdyţ je i táta v práci, byli bysme doma sami.“
Tomášek: „Školka je proto, aby děti neříkaly sprostý slova.“
„A co se Vám nejvíc ve školce líbí?“ pokračovalo sluníčko.
Tom: „Líbí se mi, ţe kamarádím s Matýskem a Honzíkem.“
Viktorka: „Kdyţ je všechno pěkný, ...kdyţ spolu kamarádíme,...
kdyţ si hrajeme, kdyţ se mají všichni rádi, a taky ţe uţ se vrátila paní učitelka Drahuška.“
„Co to znamená, že se mají všichni rádi?“ zvědavě se ptalo sluníčko.
Vojta: „Kdyţ někdo někoho miluje, třeba mamka mě, nebo já mamku a brášku.“
Ondra: „Kdyţ princ miluje princeznu a pak se vezmou.“
Lucka: „Kdyţ jsem pořád s mamkou, Tomem a taťkou.“
Karolínka: „Kdyţ mě mají všichni rádi.“
„Nakonec by mě zajímalo“, řeklo sluníčko, „co byste chtěli změnit, kdybyste uměli čarovat.“
Vikča: „ Aby bylo uţ léto a paní učitelka by nás kropila na zahradě kropičkou.“
Ondra: „Abych všechno uměl a nemusel chodit do školky ani do školy. Celý den bych byl doma,
jen tak bych si čaroval a k obědu bych měl jen samé bonbóny a dobroty a doma bych měl
zvířátko.“
Karolínka: „Proměnila bych se v motýla.“
Vojta: „Aby bylo léto a koupal bych se v bazénu.“
Lucka:„Bydlela bych na zámku a pořád tancovala v princeznovských šatech.“

Ale pak uţ byl čas na zaslouţený odpočinek. Děti si poloţily hlavičky na polštářek, sluníčko
je zlehýnka pohladilo paprskem po vláskách a uţ se ozývala pohádka a taky spokojené
oddychování.
Kdo chce spolu s námi zaţívat legraci, komunikovat, hrát si, dělat pokusy, občas i trochu lumpačit,
zpívat, tančit, malovat, cvičit, řešit události kolem, můţe přijít dne 22.5.2012 ve 14.30 k nám do
školky k zápisu, nebo alespoň na Den otevřených dveří.

Těší se na Vás všichni ze Sluníčka

12
P.S.
Naše mateřská škola získala dotaci od Královéhradeckého kraje v částce 12 000,- na inovaci
vzdělávacích metod s názvem "Začínáme spolu vytvářet vlastní porozumění okolnímu světu". Z
těchto peněz a doplatku školného (cca 6000,-) jsme zajistili 2 nové pracovní stoly s nářadím pro
„Centrum dílna“, a 2 stoly pro moţnost her s pískem a vodou i v zimním období pro „Centrum
písek a voda“. Tato centra jsou smysluplná, dětmi velmi vyuţívaná a přináší jim soustu moţností a
objevů.
Touto cestou Královéhradeckému kraji děkujeme.

Rádi bychom touto cestou poděkovali i všem pánům, kteří ochotně pomohli s odklízením přívalu
sněhu ze střechy mateřské školy dne 1.3.2012. Podařilo se tak předejít velkým škodám, které mohly
následně vzniknout. Dík dětí i personálu MŠ si zaslouţí pánové Libor Paleček, Jiří Fišer,
Jaroslav Nosek, Martin Šabata, Miroslav Fišer, Luboš Koukola, Martin Drbula, Kamil
Bartoš, Ondřej Hůlka a Patrik Hamerský.
Mgr.Hana Brandejsová, ředitelka
ZŠ a MŠ Skuhrov nad Bělou
******

Významná výročí skuhrovské školy 1812-1912-2012

V letošním roce uplyne 200 let od postavení
první školní budovy v naší obci. V roce, kdy
se celá Evropa zmítala v napoleonských
válkách a císař Napoleon učinil své osudově
chybné rozhodnutí tažením do Ruska - tedy
roku 1812, byla ve Skuhrově naproti kostelu
sv. Jakuba postavena první školní budova.
Před tím se vyučovalo v malé dřevěné chaloupce, kam se děti již těžko vešly.
Nová přízemní škola krytá šindelem se prý velmi vyjímala mezi tehdejšími dřevěnými
skuhrovskými chalupami. Noviny Posel z Podhůří přinesly v roce 1937 u příležitosti 125. výročí
školní budovy článek, ze kterého vybíráme: „Škola byla obehnána zahrádkou. Do školy byl přístup
jakousi uličkou. Dveřmi se vešlo do předsíňky. Učebna byla chudá místnost se čtyřmi okny,
rozdělená dvěma řadami lavic, v nichž vpředu sedali hoši, vzadu dívky. Nutný inventář doplňovala
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nízká kamna se zápecím, tabule a stolek se židlí pro učitele. Do skuhrovské školy tehdy také
docházely děti z Brocné, Svinné, části Hlinného a Kvasin a také z několika chalup z Pičberka.“
Po dalších 100 letech – roku 1912 rozhodlo zastupitelstvo obce o nutnosti postavit novou
školní budovu. Nastaly však spory mezi občany Skuhrova a okolních obcí o místo, kde má nová
budova stát. Skuhrovští prosazovali místo uprostřed obce, mimoskuhrovští trvali na původním místě
u kostela, kam by to měly děti z těchto obcí blíž. Spor vyřešilo tehdejší skuhrovské zastupitelstvo
docela šalamounsky. Místo školní budovy oficiálně zahájilo dole ve Skuhrově při hlavní silnici
stavbu tzv. obecního domu. To bylo vlastně přízemí dnešní hlavní školní budovy. Po dokončení
stavby změnili skuhrovští zastupitelé její účel a z obecního domu se rázem stala nová škola. K ní
bylo v roce 1926 přistavěno první patro a byt.
V roce 1933 za finanční podpory rodiny Porkertů byla přistavěna tělocvična a v letech
1938-39 budova dnešního I. stupně. V dalších letech se škola dále rozšiřovala a v roce 2002 byla
dokončena její
rozsáhlá rekonstrukce a přístavba nové tělocvičny. V roce
2007 byla
rekonstruována i budova školní kuchyně, jídelny, družiny a přistavěno venkovní hřiště. Dnes tak
tvoří škola ucelený areál, který nám všichni návštěvníci závidí.
Zdá se, že dvanáctka na konci letopočtu znamená vždy po 100 letech významné změny ve
skuhrovské škole. Vždyť i rok 2012 vstoupil do historie skuhrovského školství. Od 1.ledna letošního
roku totiž došlo rozhodnutím zastupitelstva obce ke sloučení Základní školy Skuhrov nad Bělou
s Mateřskou školou Skuhrov n.B. do jednoho právního subjektu.
Jiří Nedomlel

Figurky

Minule jsme se ve vzpomínkách na některé ze skuhrovských postav zastavili u Červinků v hospodě
Pod Hradem a připomenuli si dávná školní léta. Ohlas čtenářů potvrdil, že často a rádi
zavzpomínáme na tehdejší dobu a její místní protagonisty.
Nyní odbočím ze svých vzpomínek do historických záznamů mého otce. Několika větami bych
se totiž chtěl zmínit o významné osobnosti místního školství devatenáctého století, řídícím učiteli
Josef Holečkovi. O jeho výjimečnosti svědčí řada zápisů a pamětí dochovaných z té doby. Josef
Holeček pocházel z Jestřebí u Nového Města nad Metují. Nejen jako učitel, ale i jako hudebník byl
znám v celém okolí. Ve skuhrovské škole působil od roku 1838 do roku 1881, tedy 43 let. Pro své
charakterové vlastnosti byl uznávanou osobností jak mezi rodiči, tak mezi žáky.Všechny zmínky o
jeho učitelské práci v naší obci potvrzují jeho velkou oblibu. Sám se podílel na zvelebování školy a
jeho iniciativou bylo v roce 1870 nákladem pěti tisíc zlatých.vystavěno poschodí školní budovy u
kostela. Tím se velmi zlepšily podmínky pro výuku, zvláště, když došlo k přiškolení dětí z Brocné a
horních Kvasin. Pozoruhodné je i to, že sám financoval několika sty zlatých vykopání studny u
školy. Za své dlouholeté vzorné služby byl vyznamenán zlatým záslužným křížem. Jeho odchod do
výslužby byl ověnčen několika akademiemi uspořádanými jeho bývalým žáky za účasti velkého
počtu obyvatel. Na penzi bydlel ve své usedlosti v Hraštici, kterou po jeho smrti zdědil příbuzný
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jeho manželky pan Hájek. V příštím čísle se prostřednictvím vzpomínek k této osobnosti vrátíme
podrobněji.
O složitosti tehdejší doby se dochovala řada dokumentů, ale přece ne vše se dostalo na
papír. Příběhy a události si lidé vyprávěli při nejrůznějších setkáních. Vyprávělo se i v rodinách po
večerech. Různé životní zkušenosti přecházely z generace na generaci. Vzpomínám na mnohá
vyprávění mého otce o jeho dětství a o náročném životě a práci jeho rodičů. Můj děda strávil přes
čtyřicet let života ve slévárně jako slévač. V tehdejších podmínkách, bez techniky, kterou známe
dnes, si museli poradit se všemi složitostmi výroby odlitků. Po těžké práci v továrně následovala
každodenní činnost související s bydlením, chovem domácího zvířectva, ale třeba i se zajištěním
dřeva na topení. Právě se dřevem bývaly problémy. Kulatina se pro cenovou nedostupnost
používala na topení minimálně, a tak se topilo větvemi, pilinami a často se dobývaly i pařezy.
Kopání pařezů byla práce fyzicky hodně náročná a záleželo i na šikovnosti, jak si kdo uměl poradit.
Následovalo naložení na vůz a pak doma rozštípání. Tato činnost se odehrávala vždy v létě, když
byla v továrně dovolená. Časně ráno se děda vydával pěšky na
Uhřínov nebo paseky u Pádolí. Vybaven býval nejrůznějším nářadím,
které k práci potřeboval. Můj otec, coby školák, prostřední ze
sourozenců, měl povinnost každý den zhruba hodinu před polednem
vzít na záda batoh a vydat se s obědem za dědou do lesa. Když jsem
se zvědavě ptal, jestli skutečně chodil každý den pěšky tam a zpět, a co když se mu třeba nechtělo,
nechápal vůbec moji otázku. Byla to přece jeho povinnost. Hned se mi vybavila dědova tvrdá
nátura, která snad souvisela s jeho slévačskou profesí. Protože si otec všiml, že tahle debata ve mně
vyvolala rozpaky, dal hned k lepšímu historku z jedné takové výpravy:
Když zase jednoho dne dorazil na Pádolí, zvědavě procházel velkou mýtinou a typoval,
který z bukových pařezů by stál za námahu. U jednoho obra se zastavil a dlaní na něj plácnul:
„Tohle je panečku kus!“ A v tom zpod pařezu vykoukla hlava a ozvalo se: „Však taky jo!“ Soused
Rýznar, řečený Pavouček, už měl pařez pod kontrolou a odhrabával poslední kořeny. Jeho
vítězoslavný pohled prozrazoval uspokojení z toho, že byl na místě první. Vzájemně si ale
vypomáhali, jinak to tenkrát ani nešlo. Když bylo množství vykopaných pařezů tak na fůru, bylo
potřeba zjednat kočího s povozem, většinou na neděli, protože ve všední den měli formani dost své
práce. Na příkré vozové cestě z hor bylo třeba plně naložený vůz dovedně přibrzďovat. U Jakubcovy
hájenky v Klečkově cesta naopak strmě stoupala, a tak se jezdilo podél řeky přes zadní a dolní luka
(skutečně se říkalo dolní luka, ne přední luka). Mezi oběma loukami, vždy vzorně posečenými,
protože se zde konaly různé slavnosti u příležitostí výročí skuhrovské fabriky, byl přes řeku brod.
Při jedné takové přepravě vjel vozka s vozem do řeky, kolo narazilo na kámen a vylomilo se. Plně
naložená fůra tak zůstala trčet uprostřed řeky. Kočímu i dědovi bylo jasné, že je zle. Nedělní
poledne a představa, že bude nutné celý náklad složit, vyvolávaly chmurné pocity.Děda vyšel na
břeh a mimoděk říká kočímu: „Dva na to nestačíme. Zachránit by nás mohl alespoň jeden silák, to
bychom si poradili.“ Jak tak nahlas přemýšlí otočen k lesu, zahlédl mezi stromy přicházet postavu.
A už na břehu řeky stojí hajný Rozínek. „Tebe nám seslalo samo nebe“, zvolal nadšeně i s údivem
děda. „No ba, to jste si na koupání vybrali špatný čas“, odvětil hajný. Oblíbené „tož“
prozrazovalo jeho moravský původ, přestože už léta žil ve Skuhrově. Široký knír, na hlavě
myslivecký klobouk se štětkou. Byl typickou skuhrovskou postavou té doby. Vždy oplýval humorem,
s každým se dal do řeči a hlavně měl dokonalý přehled o okolních lesích. „Tak jak nato? Chce to
pořádnou lampou a zpevnit nábu“, usoudil po chvíli a hned se všichni dali do práce. Společnými
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silami nakonec vůz opravili natolik, že mohli celý náklad dopravit až do Skuhrova. „Poděkování tě
bude čekat u Ladouše v hospodě“, stačil ještě děda zavolat na zachránce, který jak se objevil, tak
taky zmizel v klečkovských lesích. U Ladouše byla míněna hospoda Ladislava Červinky, kde se
často podobné záležitosti vyrovnávaly.
Hajný Rozínek bydlel v patrovém domě za mostem do Debřec. Pamatuji si, jak chodíval přes
původní kamenný most, na něm se zastavil a rozmlouval s kolemjdoucími. Nerozlučně patřil ke
Skuhrovu a byl jeho další typickou figurkou. Po příchodu z Moravy, odkud přišel k Porkertům, aby
spravoval jejich lesní hospodářství, bydlel nejprve v klečkovské hájovně. Navázal na letitou tradici
zdejších hajných – Seiferta, Nuce, Poláka a dalších. Klasickou hájovnou byla vlastně jenom ta
v Klečkově. Po roce 1800 přebýval hajný třeba v roubené chalupě po hradem nebo v domku
Dvořákových u řeky. Na své profesi si hajní vždycky zakládali. A pořádek v lese byl jejich vizitkou.
Škoda mizejících tradic.
Miloš Kops

Sezóna lyžařů běžců SKI Skuhrov
I letošní zima, která se zpočátku nějak nemohla probudit, končí. Nedostatek sněhu
v prosinci lyţaře trochu potrápil při trénování a při organizaci prvních závodů sezóny 30.12.2011,
ale nakonec se zima vybarvila a nadělila sněhu, mrazu i sluníčka dostatek. I nějaké ty medaile ze
závodů byly.
Dorostenci stihli mezi vánočními svátky závody ve Vysokém nad Jizerou. První víkend
v novém roce odjeli téměř všichni závodníci na Benecko, odkud si přivezli velmi bohatou sbírku
medailí.
Své zkušenosti zhodnotili dosaţenými výsledky i v letošní sezóně naši dorostenci. Ti mají za
sebou nejvíce odvedené dřiny, kterou zúročili dosaţenými výsledky a získanými medailemi.
Závody Českého poháru dorostu se konaly ve Vysokém nad Jizerou (13.-15.1.2012), v Novém
Městě n.Mor. ( 4.2.-5.2.), v Novém Městě v Krušných horách ( 25.2.-26.2.) a MČR dorostu opět ve
Vysokém nad Jizerou (9.-.10.3.2012). Letos si náš nejúspěšnější starší dorostenec Petr Remeš z
Deštného ze závodů Českého poháru přivezl dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili a přidal i
zlatou z MČR. Celkově zatím letos získal 7zlatých, 3 stříbrné a 1 bronzovou medaili. Petrovi se
podařilo obhájit prvenství ve své kategorii na 25 km trati Jilemnické 50. Naší nejúspěšnější starší
dorostenkou je Šárka Jirásková, která k nám dojíţdí aţ z Police nad Metují. V závodech ČP získala
dvě zlaté a po jedné stříbrné a bronzové medaili. Z MČR přivezla zlato a stříbro. Celkově má zatím
Šárka na kontě 5 zlatých, 3 stříbrné a 1 bronzovou medaili.
Nejúspěšnější mladší dorostenkou je Kristýna Holíková z Kvasin. Ta si ze závodů ČP
přivezla jednu zlatou medaili a na MČR se jí podařilo získat zlato i stříbro. Celkově má zatím 7
zlatých a 2 stříbrné medaile.
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Naši úspěšní loňští dorostenci Karel Píč a Josef Šabata jiţ letos patří do silné kategorie muţů
a juniorů. Ale ani zde se ve startovním poli neztrácejí. Zvláště Karel, který je zařazen do
reprezentačního výběru juniorů a na mnohých závodech stojí ve startovním poli s naší reprezentací.
Mezi letos nejlepší umístění Josefa Šabaty patří 3.místo na 20 km trati Orlického maratónu,
8. příčka v Jilemnické 25 a společně s Karlem se jim podařilo získat stříbro ze závodů štafet dvojic
na přeboru Královehradeckého kraje na Mísečkách.
Starší ţactvo má za sebou kromě okresních a krajských závodů i závody Českého poháru ve
dnech 14.-15.1.2012 na Zadově a závody MČR v Jablonci n. Nisou (17.2.-19.2.). Odtud si přivezla
Zuzka Holíková ze závodů volnou technikou bronzovou medaili. Zuzka se zúčastnila i Pátých
Olympijských her dětí a mládeţe v Beskydech na Pustevnách, kde se jí podařilo se štafetou
Královehradeckého kraje získat bronzovou medaili.
I kdyţ jsem zatím vyjmenovala pouze závodníky, kteří si letos přivezli cenné kovy
z mistrovských závodů, musím pochválit i ty ostatní, kteří pilně trénují, účastní se soustředění a
umísťují se na „bedně“ při závodech okresních a krajských na předních místech výsledkových
listin. Všichni si zaslouţí naše poděkování a uznání. Stejně tak patří poděkování jejich obětavým
trenérům. Petru Michlovi, který se věnuje dorostu, Joskovi Michlovi, na kterého se těší jeho ţáci, a
trenérce našich nejmenších benjamínků, paní Janě Štefkové. A samozřejmě děkujeme za spolupráci
všem obětavým rodičům.
Ještě bych trochu přiblíţila závody, které pořádal náš oddíl běţeckého lyţování SKI
Skuhrov. Tradičně mezi jedny z prvních závodů patří Orlický pohár. Letos se konal jiţ 50. ročník. I
kdyţ počasí nebylo nijak přívětivé, sněţilo a foukal dosti silný vítr, přijelo těsně před koncem roku
k nám do Orlických hor 182 natěšených lyţařů. Závody byly kvůli nedostatku sněhu na závodních
tratích v Deštném přesunuty na Luisino údolí.
Na organizaci nejnáročnějším podnikem je Orlický maratónu. Letošní 28. ročník maratónu a
10. ročník půlmaratónu se konal o jednom z nejchladnějších víkendů letošní zimy 4.- 5.2.2012.
V sobotu provázelo závodníky sluníčko, ale velmi silný mrazivý vítr. V neděli se trochu zatáhlo, a
tak byl mráz mírnější. Přesto se na start sobotního závodu na 20 km volnou technikou postavilo
205 závodníků. Start byl posunut na 11. hodinu, ale i tak teploměr ukazoval -17°C.
Na nedělní závod na 20 a 40 km klasicky nastoupilo celkem 457 závodníků. Většina z nich si po
dojezdu s ještě červenými tvářemi nebo omrzlými vousy, závod a hlavně pěkně upravenou trať
velmi pochvalovala. Jejich spokojenost podpořil i dobrý závodnický gulášek s troškou teplého čaje
nebo studeného piva. Toto vše se závodníkům podává ve školní jídelně ZŠ v Deštném.
Závěrečnými závody sezóny pořádanými naším oddílem je Kritérium posledního sněhu.
Tento závod se letos jel v neděli 18. března. A byla to jiţ opravdu jarní neděle. Sluníčko přilákalo
rekordní počet závodníků a velký počet fanoušků. Lyţaři si pochvalovali krásné počasí a opět
perfektně připravenou trať.

Za SKI Skuhrov M. Šabatová
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Rozhovor s Martinem Křoustkem, reprezentantem v trialu
1. Mohl bys, Martine, stručně zhodnotit loňskou domácí trialovou sezónu?
V loňské trialové sezóně se mi podařilo znovu vyhrát seriál mistrovství republiky. Byl to můj 10.
titul mistra ČR v klasickém trialu. Vítězství však nebylo tak jednoduché, jako v minulých sezónách.
Dobré výkony totiţ předváděl také Jiří Svoboda z Náchoda, který mi byl na lehčích přírodních
českých tratích velkým konkurentem. Mistrovství republiky na umělých překáţkách loni nebylo,
bohuţel, pořádáno.
2. Jak se ti dařilo v zahraničí a v seriálu mistrovství Evropy?
Mistrovství Evropy bylo šestidílné. Kvůli časové náročnosti jsem se nezúčastnil ME ve Španělsku.
V ostatních soutěţích jsem byl dvakrát 11. a dvakrát na 15. místě. Podle mých představ se mi
podařil aţ závěrečný podnik v Tanvaldu, kde jsem obsadil 4. m. Celkově jsem tak v silně
obsazeném evropském mistrovství skončil na 11. místě.
3. Je o tobě známo, že nezahálíš ani v zimním období, kdy vyměňuješ řidítka motocyklu za
běžecké lyže. Jak ti to šlo v bílé stopě?
V zimní sezóně jsem absolvoval tři závody maratónské Ski-tour. Nejlepším výsledkem bylo 13.
místo na Orlickém maratónu v Deštném. Celkově jsem v seriálu Ski-tour obsadil 15. místo.
Lyţařskou sezónu jsem zakončil na známém Vasově běhu ve Švédsku. Těch 90 km klasickou
technikou se mi podařilo zdolat v dobrém čase 4 hodiny 51 minut. Mezi 16 000 účastníky jsem
doběhl na 1 115. místě.
4. Jaké jsou tvé plány do nadcházející sezóny?
Letošní trialové ME začíná jiţ 8. dubna v Itálii. Další soutěţe budou ve Francii, Polsku, Holandsku
a u nás v Tanvaldu v Jizerských horách. Závěrečnou soutěţí je mistrovství světa druţstev ve
Švýcarsku, kde český tým bude obhajovat třetí místo z loňského trialu národů v Itálii.
Děkujeme za rozhovor
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Růženinu huť ve Skuhrově
zavřela asijská konkurence
Každý, kdo projíždí naší obcí směrem do hor, si
všimne zdevastovaného objektu bývalé slévárny.
Objekt, který býval „zlatým dolem“, je nyní smutným
památníkem zašlé slávy. S jeho zánikem je spojeno
tisíce otázek, na které nejsou vždy jednoznačné
odpovědi. Zajímavý článek se objevil na internetu. Vzhledem k tomu, že je v něm stručně
zachycena i celá historie firmy, otiskujeme text v plném znění:

V okolí Skuhrova nad Bělou nedaleko východočeské Solnice se dříve těţila ţelezná ruda. Na říčce
Bělé existoval jiţ roku 1521 ţelezný hamr, který zanikl během třicetileté války. Aţ po roce
1753 jsou zaznamenány ve Skuhrově menší ţelezárny. Byla to však jen dýmačka a dva menší
hamry. Aţ v letech 1817–1822 vybudoval František Antonín Kolovrat-Libštejnský největší
ţelezárnu v Orlických horách nazvanou Růţenina huť (Rosahütte) podle jeho manţelky.
Na konci 19. století slouţila Růţenina huť jako slévárna v majetku firmy Vilém a Eduard Porkert,
výroba kuchyňských strojků a litinových rámů pro klavíry. Předchůdce obou bratří Porkertů – Josef
Porkert – byl synem pekařského mistra v Abertamech a po dokončení báňské akademie přišel na
ţádost hraběte Hanuše Kolovrata – Libštejnského z Rychnova nad Kněţnou do obce Dobrá, kde
byla v roce 1817 zaloţena huť. Následník Hanušův Zdeněk Kolovrat těţil ţeleznou rudu v Dobré a
v Lukavici a nechal ji tavit v Růţenině huti ve vysoké peci na dřevěném uhlí. Josef Porkert vedl obě
„kutací“ šachty několik let a v roce 1865 byl pověřen také správou Růţeniny huti ve Skuhrově
nad Bělou.
V huti se v té době vyráběly rošty a plotny pro kamna, náhrobní kříţe a různé další litinové
součástky, hlavně podstavce šicích strojů. Josef Porkert musel zdolávat řadu problémů, mimo jiné
obtíţnou dopravu v horských údolích. Malý byl také obsah ţeleza ve zdejší rudě při rozšiřování
kapacit výroby. Prosperita ţelezárny se stále sniţovala po zaloţení řady dalších sléváren a válcoven.
Stávaly zde také hamry na kované ráfy a podkovy. Nájemcům se přestalo dařit, a tak huť i hamry
přerušily práci. Josef Porkert se však nevzdává. Stal se hlavním nájemcem vysoké pece a 1. února
1882 se stal jeho společníkem teprve dvanáctiletý syn Vilém a posléze jeho mladší bratr Eduard.
Josef Porkert zemřel náhle 27. dubna 1895.
Obnovou postupně prošly všechny budovy
Roku 1897 koupili Růţeninu huť bratři Porkertové od hraběnky Olgy Kolovratové. Ihned se pustili
do rekonstrukce a nejnutnějších oprav. Tehdy pracovalo v závodě kolem 40 dělníků. Byla
přestavěna strojírna, zrušeny hamry a v letech 1911 aţ 1912 zřízena vodní elektrárna. Bratři
pozvolna přestavovali a obnovovali všechny budovy, zejména slévárnu. Větší počet formovacích
strojů umoţnil hromadnou výrobu odlitků, coţ bylo tehdy novinkou. Jiţ za ţivota Josefa Porkerta se
začínalo s výrobou pianových desek z litiny, které se aţ do té doby dělaly z taţeného ţeleza. Tyto
lité desky dodávala firma Porkert vídeňské továrně na piana Bösendorfer, firmě Petrof v Hradci
Králové a dalším na území celého Rakouska.
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Zároveň byla zahájena výroba součástí strojů; mlynářské stolice, buchary, rámové pily, odlitky pro
kamna a ústřední topení. Počet dělníků se zvýšil na dvojnásobek. Osmnáctého ledna 1901 vyhořela
část slévárny a modelárny. Brzy to však bylo napraveno a výroba rozšířena. Roku 1906 koupili
Porkertové celou továrnu ve Skuhrově. Vilém Porkert k tomu uvádí: „Čas plynul při plné práci a
stálém rozšiřování závodů různými stavbami, aţ jsme začátkem roku
1906 převzali majetek mé tchyně, bývalou První aparátní barvírnu pánů
Seykorů ve Skuhrově nad Bělou. Tuto továrnu jsme zařídili pro výrobu
několika druhů tehdy uţívaných kuchyňských strojků a jiţ 1. října
1906 jsme v ní zahájili provoz pod firmou Porkert a spol. speciální továrna
strojků pro domácnost se známkou IDEAL P&C.
Byla to v tehdejší době jediná továrna tohoto druhu v oblasti nynější naší republiky a zpracovávali
jsme v ní hrubé odlitky dodávané dříve naší slévárnou do Rakous, na hotové strojky, tj. na
pocínované amer. řezačky System Enterprise na maso a na lakované nebo niklované jiné kuchyňské
strojky. Velmi záhy dobyli jsme si prvotřídními těmito strojky velikou součást rozsáhlého domácího
trhu. Strojky se těšily velké oblibě v celém rakousko-uherském mocnářství, čehoţ nejlepším
důkazem jest, ţe v roce 1911 jsme vyráběli jiţ kolem 100 000 kusů těchto strojků ročně.“
Další požár zničil továrnu na strojky
Na konci listopadu 1912 továrna na strojky vyhořela. Opět se vzpamatovala a vyráběla uţ 200 tisíc
kusů mlýnků ročně. Za války většina dělníků musela narukovat. Vilém Porkert však nemusel,
protoţe byl zdejším starostou. Růţenina huť a továrna na kuchyňské strojky zůstaly tedy v provozu.
Po válce se strojky začaly vyváţet do ciziny. Tam také poslal Vilém své dva syny. V roce
1924 odjel starší syn Vilém na zkušenou do Vídně, Hamburku, Anglie, Spojených států, a kdyţ se
v roce 1928 vrátil, převzal továrnu na domácí strojky. Vyráběla 400 tisíc strojků a 75 procent jich
šlo na vývoz. V roce 1921 zaloţil Vilém se svými společníky ještě Fotochemu v Hradci Králové a
stal se jejím největším podílníkem. Druhý syn Josef vystudoval praţskou techniku a zapracoval se
v Porýní.
Byla přikoupena slévárna a strojírna v Náchodě, která produkovala radiátory pro ústřední topení.
Roku 1929 byla modernizována a rozšířena slévárna v Růţenině huti. Nejslavnější období proţívala
Porkertova továrna za první republiky a pak do konce čtyřicátých let minulého století. Po
znárodnění v roce 1948 byli tehdejší majitelé ze svého podniku vyhnáni. Státní podnik Orlické
strojírny poté prošel spletitými cestami. Několikrát byl určen k likvidaci a několikrát zase obnoven.
Rodina Porkertů, respektive její čtvrtá generace, získala továrnu v restituci.
Celkem pět dětí původních majitelů dostalo sice podnik zpět s fungující výrobou mlýnků a
pianových rámů. V 21. století však přišla krize. Povodeň, posílení kurzu koruny vůči euru a dolaru
nepřály exportu. Firma zaznamenala ztráty a začala propouštět. Největším nepřítelem však byla
konkurence. Do obchodů se začaly dodávat okopírované skuhrovské mlýnky čínské výroby
v originálních krabicích značky Porkert. S niţší cenou, ale i kvalitou. Porkertovi se snaţili řešit
záleţitost dohodou se zahraničními prodejci a snaţili se o staţení podvodného výrobku nebo
dosáhnout nápravy soudní cestou. Nakonec J. Porkert zkrachoval.

***
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Společenské centrum Skuhrov nad Bělou
Vás srdečně zve na

***

Všem občanům Skuhrova nad Bělou, příznivcům obce i jejím svátečním
návštěvníkům přejeme hezké Velikonoce, pánům hodně vykoledovaných
vajíček (jsou nyní drahá), dámám a dívkám trpělivost s koledníky a každému
pevné zdraví a radost z nadcházejícího jara.
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Rady našich babiček:
tentokrát při podráždění žaludku alkoholem…
Co pomůže?
Kuřecí vývar – musí ale být čistý, bez zeleniny, nudlí a masa. Dodá
tekutiny a minerály. Je balzámem na podrážděný žaludek.
Malá plzeň - přestože lékaři jsou proti „vyprošťovákům“, je vyzkoušeno, že pomohou. Ale musí jít
o plzeňskou dvanáctku – je zásaditá a překyselenému žaludku pomůže. Pozor - opravdu jen
jednu!
Mátovo meduňkový čaj dodá tekutiny a máta navíc reguluje trávení.
Všechny rady je vhodné doplnit studenou sprchou a zdravotní vycházkou…

***

Aleš Šrom

.

tel 603 498 162, 495 535 411
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Sdružení Splav, o.s.
Vám představuje projekt s názvem „VZÁJEMNÁ POMOC“,
který byl podpořen v rámci Operačního programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“.

Projekt je určen pro uchazeče o zaměstnání starší 50 let (ženy i muže), kteří jsou v evidenci
Úřadu práce. Zahájení projektu je v červenci 2012.

Účastníkům doporučeným Úřadem práce nabízíme tyto aktivity:

1. Příprava a výběr uchazečů
Výběr uchazečů, posouzení jejich zdravotní a psychické způsobilosti pro další zaměstnání po
absolvování kurzu v oborech zahradník, pracovník s motorovou pilou a křovinořezem,
traktorista.

2. Rekvalifikační kurzy (3 měsíce)
a) Zahradník a sadař
Obsahem vyškolení bude získání dovedností v oblastech výsadba rostlin a květin, péče o zeleň
v obcích, chemické ošetřování, výsadba stromů a rostlin, využití nářadí nástrojů. Součástí je
rovněž dostatečná praktická část výuky.
b) Pracovník s motorovou pilou, křovinořezem a drtičem větví
Posluchači budou vyškoleni v obsluze přenosné motorové pily, v těžbě dřeva, práci
s křovinořezem, a drtičem větví. Součástí školení je i rozsáhlá praktická část v obcích, celkový
rozsah je 150 hodin. Ženy budou školeny podle zájmu se zaměřením na práci s drtičem větví.
c) Traktorista
Absolventi kurzu získají oprávnění k řízení traktoru. Tato aktivita projektu je určena pro 10
zájemců většinou mužů. Součástí bude i absolvování praktické části.

3. Kurzy přípravy na zaměstnání (1 měsíc)
a) Pravidla silničního provozu
Obnovení znalostí zákona č. 133/2011 Sb. (silniční zákon).
b) Bezpečnost práce
Podání obecných informací se zaměřením na činnosti, které budou uchazeči o zaměstnání
vykonávat, používání osobních ochranných pomůcek.
c) První pomoc
Řešení a postupy při úrazech, které se mohou stát.
d) Zaměstnanec a podnikatel
Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, účetnictví a daně.
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e) Zpracování projektové žádosti
Formulace podnikatelského plánu, zpracování projektové žádosti do programu LEADER.

4. Zaměstnání (12 měsíců)
Vybraných 8 osob bude zaměstnáno Sdružením Splav na dobu 1 rok při údržbě zeleně a
dalších pracích v obcích v působnosti Sdružení Splav, o.s., osoby budou vybaveny potřebnými
nástroji a náčiním. Jejich pracovní směna může být přizpůsobena jejich pracovním možnostem a
schopnostem, mohou být zaměstnány na snížený pracovní úvazek.

Kontakty pro informace a dotazy:

Bc. Vladimír Bukovský – koordinátor projektu, vladimir@sdruzenisplav.cz , 737 933 642
Renata Horáková – finanční manažer projektu, renata@sdruzenisplav.cz, 733 772 076
Ing.arch. Kateřina Holmová – manažerka Sdružení Splav, o.s., katerina@sdruzenisplav.cz ,
732 578 889
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