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Prázdninové slovo starosty
Konečně nadešel dětmi tak toužebně očekávaný čas léta a prázdnin, na který jsme
se spolu s nimi těšili i my dospělí. Pro mnohé z nás je to čas dovolených a
zaslouženého odpočinku. Letošní prázdniny začaly opravdu letně ve znamení
vysokých teplot, které jsou ale bohužel střídané bouřkami a vydatnými dešti. Přesto
věřím, že nečekané zvraty počasí nikomu na „dovolenkové“ náladě neuberou.
Každým rokem je červenec pro Skuhrov časem pouti. Atrakce a pouťovou zábavu
doplní jako již tradičně Výstava chovatelů a Pouťová veselice s kapelou Combi.
Chybět nebude ani pravidelně pořádaný Volejbalový turnaj Skuhrováků a letošním
překvapením bude Výstava prací dětí z naší mateřské školy. V srpnu se pak můžeme
těšit na Rozloučení s létem, které budou doprovázet různé soutěže a taneční zábava
opět se skupinou Combi. Rád bych se zmínil, že při té příležitosti oslavíme
patnáctileté výročí znaku naší obce. Program letošního léta ve Skuhrově je opět
pestrý a mně nezbývá než popřát všem občanům příjemně strávené chvíle a také
příznivé počasí na těchto akcích.
Abych ale nemluvil pouze o zábavě a odpočinku, informoval bych rád i o dalších
pracovních plánech, které máme. Pokračovat budou práce podle projektu na oživení
parku v MŠ, již nyní jsou úpravy na zahradě MŠ znatelné a
přinesly výraznou změnu k lepšímu. Děti získaly větší a
bezpečnější prostor pro své hry, byla také vysázena nová zeleň.
Věřím, že jim tyto práce ještě více zpříjemní pobyt v mateřince.
Mateřské školy se týká také výměna vodoinstalace, která bude
probíhat během léta i v budově Obecního úřadu a pro kterou jsme získali dotaci.
Na závěr těchto několika řádků bych rád popřál všem čtenářům Skuhrovského
zpravodaje příjemné prožití dovolené a dětem krásné prázdniny.
Milan Bárta

Jaro ve Společenském centru zahájil tradiční Velikonoční jarmark a o
týden později velmi úspěšná Módní přehlídka Zdeňky Zachariášové. Kladné ohlasy a
velká návštěvnost vybízí nás a k našemu potěšení i samotnou autorku kostýmů
k opakovaní akce, příště s jinou tématikou. Původní návrh padl na podzimní měsíce,
tak snad se vše zdaří a budeme moci občany o další akci včas informovat.
V průběhu jara byly prostory SC využity ke schůzím a setkáním místních
spolků (obecní zastupitelstvo, rybáři, SKI Skuhrov), premiérově se zde uskutečnilo
setkání krajkářek. Škoda, že probíhalo jako soukromá akce a nebylo přístupné
veřejnosti, neboť jejich práce jsou opravdu nádherné a obdivuhodné. Věříme, že si u
nás v příštích letech krajkářky setkání zopakují.
Květen je vždy potěšením pro maminky a babičky. Děti z místní ZŠ a MŠ
každoročně připravují vystoupení ke Svátku matek. I tentokrát byla dětská vystoupení
velmi zdařilá.
Několik jarních víkendů využili naši občané Společenské centrum k akcím
soukromým. Koncem června se již také tradičně loučili v sále SC budoucí prvňáčci
s mateřskou školkou a žáci 9. třídy se základní školou. Vystoupení dětí včetně
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prezentací ze školního života byla opět velmi pěkná a působivá a všem dětem tímto
přejeme úspěšný vstup do nových prostředí.
Vstup do prázdninového a dovolenkového období je vydařený, slunečný a
doufáme, že příznivé počasí bude provázet i víkendy s plánovanými letními akcemi
(Pouťová veselice 21.7., Letní slavnosti 18.8.2012).
Závěrem ještě něco pro labužníky grilovaných pochoutek. Místní spolek hasičů
nás potěší svými kuchařskými dovednostmi koncem prázdnin.
Všem dětem přejeme hezké prázdniny a dospělákům dovolené, při kterých si
odpočinou a načerpají nové sily do příštích období.
M. Zounarová

Mutina Skuhrovský
-

sděluje, že v letošním roce se nebude osobně účastnit Letních slavností
18.srpna v obci, protože má neodkladná jednání s majiteli sousedních
panství; uvažuje o tom, že bude své poddané v budoucnu navštěvovat
zhruba jednou za 5 let při slavnostech u hradu…

-

oznamuje, že již zná jména výtečníků, kteří svoji „pronikavou“ inteligenci
dokazují ničením školního pozemku, obecního majetku a rušením nočního
klidu; další podobné případy budou řešeny Policií ČR

-

vítá znovuotevření pohostinství „Na Schůdkách“, mezi skuhrovskými
obyvateli známé dříve jako „U Kouřímů“

-

informuje o termínech dovolených lékařů v místním zdravotním středisku
Dovolená - MUDr. Kocábek, (zástup MUDr. Juza):
30.7. - 12.8.2012 a 3.9. - 9.9.2012
Dovolená - MUDr. Seidlová: 30.7. – 3.8.2012

-

-

chválí občany, kteří materiálně přispívají do pravidelných sbírek starého
ošacení apod., další sbírka se bude konat ve dnech 18., 20., 22.září 2012
vždy od 14.00 do 16.00 hod.
žádá občany, aby alespoň o nedělích dodržovali sváteční klid a nechali
sekačky, cirkulárky, křovinořezy a další hlučné stroje odpočívat…
přeje všem našim občanům a příznivcům obce co nejkrásnější prožití léta,
vydatný odpočinek o dovolených a načerpání nových sil…
***
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významného životního jubilea se ve třetím čtvrtletí roku 2012 dožívají tito
naši spoluobčané :
PAŠTA Josef ze Skuhrova

80 let

MORAVEC Ota ze Skuhrova

80 let

DIBELKA František ze Skuhrova

94 let

NOSKOVÁ Vlasta z Brocné

90 let

Vaše životní jubileum je pro nás příležitostí, abychom Vám do dalších let
upřímně popřáli pevné zdraví, osobní spokojenost a životní pohodu.
Vítáme nové občánky naší obce:
ŠKOPOVÁ Klára ze Skuhrova
VOLFOVÁ Eliška ze Svinné
Vážení rodiče, vítáme narození Vašeho děťátka
a přejeme Vám i jemu, aby vyrůstalo ve zdraví, lásce a klidu.
V měsíci červnu uzavřeli sňatek tito naši spoluobčané:
KOPSOVÁ Barbora ze Skuhrova a BARTYZAL Martin
LUKAVSKÁ Klára ze Svinné a RAŠÍN Pavel z Hradce Kr.
Novomanželům přejeme, aby jejich společný život byl založen na
vzájemném pochopení, lásce a úctě jednoho druhému.
V měsíci červenci oslavili významné výročí - 50 let společného života
manželé Jiří a Ludmila FIŠEROVI ze Skuhrova
Do dalších společných let jim přejeme hodně zdraví,
spokojenosti a stálou pohodu.

Loučíme se s našimi zemřelými spoluobčany:
NOVÁKOVÁ Marie
TOBIŠKA Jiří

ze Skuhrova

ze Skuhrova

(nar. 1931)
(nar. 1946)

Čest jejich památce!
Ludmila Popová
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Kam o pouti ?
pátek 20.7.2012 -

Zahájení provozu pouťových atrakcí
společnosti Dubský
Sousedské posezení s grilováním ve Svinné
začátek v 17.00 hod.

sobota 21.7.2012 -

Prohlídka Muzea železářské výroby
v přístavbě OÚ Skuhrov n.B.
otevřeno 9.00 – 16.00 hod.
Výstava drobného zvířectva
Areál chovatelů 9.00-16.00, občerstvení zajištěno
Výstava výtvarných prací dětí z MŠ Sluníčko
V přístavbě OÚ, otevřeno od 9.00 do 16.00 hod.
Pouťová zábava u Společenského centra
od 19.00 hod. s kapelou COMBI
Občerstvení zajištěno
XXVII. ročník Pouťového turnaje
Skuhrováků ve volejbale
-začátek v 8.30 hod. v areálu Pod Kvartýrem
-občerstvení po celý den
-podmínky účasti stejné jako v minulosti

neděle 22.7.2012 -

Mše svatá v kostele sv.Jakuba
začátek v 10.30 hod.
Prohlídka Muzea železářské výroby
otevřeno 9.00 – 16.00 hod.
Výstava drobného zvířectva
Areál chovatelů 9.00 – 14.00 hod.
Výstava výtvarných prací dětí z MŠ Sluníčko
V přístavbě OÚ, otevřeno od 9.00 do 16.00 hod.
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Školní rok 2011/2012 proběhl úspěšně
Byl to svým způsobem školní rok výjimečný, neboť v jeho
průběhu došlo k významné organizační změně. Jak už bylo
uvedeno v minulém časopise, Obecní zastupitelstvo v září 2011
rozhodlo, že od 1. ledna 2012 dojde ke sloučení Mateřské školy
Sluníčko se Základní školou Skuhrov nad Bělou. Tento krok bylo
nutno po všech stránkách dobře připravit a domyslet všechny
důsledky, které změna přinese. S odstupem času můžeme konstatovat, že se přes
počáteční pochopitelné problémy vše podařilo zvládnout a nový subjekt s názvem
Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou úspěšně vstoupil do života. Vše
se událo tak říkajíc „za pochodu“, neboť obě školská zařízení musela v době
slučování fungovat tak, aby jejich každodenní program nebyl nijak narušen. Změna
se dotkla především způsobu stravování. Protože by bylo velmi neekonomické, aby
jeden subjekt provozoval dvě kuchyně, bylo třeba provést potřebné kroky k tomu,
aby mohla školní jídelna ZŠ vařit obědy i pro mateřskou školu. K tomu bylo nutné
vyřešit řadu administrativních, organizačních i personálních otázek. Ve spolupráci
s panem starostou Milanem Bártou a díky pochopení všech zainteresovaných osob se
tyto záležitosti podařilo v krátké době zvládnout. Za to patří všem zaměstnancům
dnes již jediného subjektu poděkování. Po sloučení má ZŠ a MŠ Skuhrov nad Bělou
celkem 30 zaměstnanců. Podrobnější informace o provozu školní jídelny a mateřské
školy naleznete v další části tohoto textu.
Školní rok v ZŠ byl tradičně zakončen na slavnostním shromáždění žáků a
učitelů v tělocvičně, kde došlo ke zhodnocení práce žáků, představení těch, kteří si
zasloužili ocenění, a k předání odměn.

Hodnocení chování a prospěchu
Celkem prospělo s vyznamenáním:
na I. stupni 67 žáků, na II. stupni 31 žáků, celkem na škole 98 žáků ze 181 žáků,
na I.stupni má 34 žáků samé jedničky, na II. st. má 11 žáků samé jedničky.
Martin Gruškovský ze 4. ročníku dosáhl nejvýraznějšího zlepšení prospěchu
za 2. pololetí školního roku a získal tak diplom s čestným titulem „Skokan roku“.
Ale jsou tu, bohužel, i opačné případy. Celkem 3 žáci neprospěli, 2 z nich
budou na žádost rodičů ročník opakovat, jeden žák se bude připravovat o
prázdninách, aby zvládl opravné zkoušky a mohl postoupit do dalšího ročníku.
Na návrhy třídních učitelů bylo během II. pololetí letošního školního roku
uděleno celkem 60 pochval. Žáci, kteří se svým chováním, pílí či pěkným přístupem
k ostatním spolužákům stali určitými vzory pro ostatní, byli na slavnostním
shromáždění odměněni knížkou. Rádi jejich jména zveřejňujeme a přejeme si, aby
jich příště bylo ještě více: 1. třída: Jan Bárta, Tereza Berková. 2.třída: Štěpán
Drtík a Hana Rozínková, 3.třída: Jana Dohnálková a Daniel Herout, 4.třída:
Lenka Jirušková, Bára Špringrová, Adéla Křepelová, Anna Marie Hanušová a
Denisa Vernerová, 5. třída: Jan Wenzel, Jakub Nosek, 6. třída: Kateřina
Pecková, Kateřina Petrová, 7.třída: Kristýna Bártová, Kateřina Králová, 8.
třída: Pavlína Dusilová, Tereza Šlitrová, 9. třída: Kateřina Možnarová a Petr
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Zahradník.
Třídní učitelé však museli navrhnout i kázeňská opatření žákům, kteří nějakým
způsobem porušovali školní řád a nasbírali během II.pololetí záporné body. Celkem
bylo uděleno: 24 napomenutí třídního učitele, 13 třídních důtek, 5 důtek ředitelky
školy. U pěti žáků došlo k udělení 2.stupně z chování a v jednom případě byl udělen i
3.stupeň z chování (za 97 neomluvených hodin). Nový kázeňský řád založený na
bodovém systému je neúprosný, ale vůči všem žákům spravedlivý. Proto si jistě
zaslouží pochvalu ti žáci, kteří dokázali proplout celým druhým pololetím, aniž by
získali nějaký záporný bod. Jsou to Miroslav Preclík, Kateřina Pecková, Kateřina
Petrová, Tereza Seidlová a Karolína Štěpánková ze 6. třídy, Vojta Rýdl, Kateřina
Králová a Pavlína Zajíčková ze 7. třídy, Kateřina Divíšková a Pavlína Novotná
z 8. třídy a Jana Rozínková z 9. třídy. Jejich příklady dokazují, že to jde…

Odměnění žáci. Na slavnostním shromáždění byli dále odměněni žáci, kteří
dosáhli výjimečných výsledků v celostátních testech či dobře reprezentovali naši
školu v naukových a sportovních soutěžích. Věcný dar za nejlepší výsledek
v Královéhradeckém kraji v testování čtenářských dovedností osmých tříd
základních škol a víceletých gymnázií převzal žák 8. třídy Jan Velcl.
Významných úspěchů dosáhla naše děvčata pod vedením paní učitelky Petry
Holáskové v přírodovědných soutěžích. V okresním kole biologické olympiády
10.4.2012 v Rychnově n.Kn. obsadily žákyně 6.třídy Kateřina Petrová 4. místo a
Markéta Seidlová 5. místo. V okresním kole soutěže Mladý zahrádkář 30.5.2012
v RK zvítězila v nejstarší kategorii Tereza Šlitrová a postoupila do národního kola
v Klatovech. Ve stejné soutěži byla Karolína Liebichová druhá, Michaela
Rozinková třetí a Pavlína Novotná čtvrtá. Podobně si vedly i jejich dvě mladší
kolegyně: Klára Špringrová v okresním kole zvítězila a postoupila do národního
kola, Markéta Seidlová obsadila 4. místo. Další soutěží je Poznávání rostlin a
živočichů, jejíž okresní kolo se konalo 31.5.2012 v Kostelci n.O. Naše osvědčené
bioložky opět zabodovaly: 1.místo vybojovala Karolína Liebichová a postoupila do
krajského kola ve Dvoře Králové, kde získala 14.místo. Tereza Šlitrová byla
v okrese sedmá. Markéta Seidlová byla v okresní soutěži čtvrtá s postupem do
krajského kola, kde se umístila na 19. místě. Všem děvčatům děkujeme za vzornou
reprezentaci školy. Poznávání a ochrana přírody by mělo být v dnešní době naší
prioritou, neboť stále více platí slova Karla Čapka, který před lety napsal: „Člověk
není ještě dost dokonalý ani dost slušný, aby měl právo žít na něčem tak krásném,
jako je naše Země…“ O to více potěšilo ocenění, které naše škola obdržela z Centra
evropského projektování od týmu krajského projektu Čistá obec, čisté město, čistý
kraj. Pořadatelé v dopise děkují za účast dvěma projektovým týmům žáků naší školy
pod vedením paní učitelky Petry Holáskové za projekt v soutěži „Třídíme s Nikitou“.
Naše škola získala za účast v této soutěži a řádné odevzdání všech pracovních úkolů
200 bodů v celorepublikovém programu „Recyklohraní“. Mnozí občané využili
možnosti přivážet do školy staré elektrospotřebiče. Dobrý nápad ocenili všichni –
občané se zbavili nefunkčních spotřebičů a žáci získali body do zmíněné soutěže. Za
nashromážděné body pak vyhráli stolní fotbal, který jim nyní zpříjemňuje chvíle o
přestávkách.
Vynikajících výsledků dosáhli naši žáci v atletice. Naše družstvo získalo
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1.místo v atletickém čtyřboji v Dobrušce a 1.místo v přespolním běhu. Zuzana
Holíková vybojovala 2. místo v atletickém čtyřboji v krajském kole, 2.místo v běhu
na 150 m v okresním kole a 1. místo v běhu na 800 m v okresním kole. Katka
Poláčková vybojovala 1. místo v okrese ve vrhu koulí (8,73m), Pavlína Dusilová
byla druhá ve skoku vysokém výkonem 140 cm, Martin Skuček skončil ve skoku
vysokém na třetím místě za 155 cm, Tadeáš Jiroud byl ve stejné soutěži výkonem
160 cm druhý a Marek Gruškovský přidal ještě 4. místo ve vrhu koulí. Všichni
jmenovaní obdrželi na závěrečném shromáždění věcné ceny.
Shromáždění bylo zakončeno nástupem žáků 9. ročníku, kteří si na sebe oblékli
oděvy, které symbolizovaly jejich budoucí profese. S ostatními žáky se devítka
rozloučila písničkou s vtipným textem vycházejícím z jejich školních příhod.
Po ukončení shromáždění proběhlo vyhodnocení chování a prospěchu
v jednotlivých třídách s rozdáním vysvědčení.
***
Jarní sběr starého papíru se opět velmi vydařil. Podařilo se shromáždit
11,9 tun a do pokladny SRPŠ při ZŠ přibylo 26 180,-Kč. Svým dílem přispěli i rodiče
dětí z MŠ, kteří přinesli 1 014 kg sběru a do pokladny SRPŠ při MŠ přibylo 2 231,Kč.
Průběžně probíhá sběr pomerančové kůry, kterou žáci po zahájení školního
roku mohou odevzdávat ve školní družině. Pokračuje tradiční prázdninový sběr bylin.

Závěrečné prezentace. Ve dnech 5. a 6. června byla mezi žáky 9. ročníku
cítit určitá nervozita a napětí. Již druhým rokem totiž naši deváťáci absolvovali
závěrečné prezentace, v nichž mají před porotou a svými spolužáky obhájit vytvořené
práce na dané téma. Práce odevzdávají jednak v papírově podobě v rozsahu 3 – 5
stránek textu a jednak vytvářejí elektronickou prezentaci k danému tématu. Při svém
patnáctiminutovém vystoupení pak tuto prezentaci komentují a obhajují. Je to jejich
poslední velká zkouška na ZŠ, která má prokázat jejich samostatnost, schopnost
komunikace i práce s PC. Úroveň jednotlivých vystoupení byla různá a odpovídala
schopnostem jednotlivých žáků. Porota složená z učitelů II. stupně ZŠ práce
vyhodnotila a konstatovala, že všichni žáci ve svých vystoupeních uspěli.
Nejzdařilejší výkon předvedl Petr Zahradník, který velmi pěkně zpracoval téma
z oblasti chemie s názvem: Výbušniny. Většina deváťáků se po ukončení prezentací
shodla na tom, že nejhorší byla tréma, ale po jejím překonání prožili ten slastný
pocit, kdy mohli s uvolněním prohlásit „mám to za sebou“.

Provoz školní jídelny a výdejny v MŠ řídí paní Stanislava Popová. Ta
ve spolupráci s hlavní kuchařkou paní Hanou Poláčkovou a kuchařkou výdejny MŠ
paní Dájou Hartmanovou sestavuje jídelníčky přesnídávek, obědů a svačinek tak, aby
vyhovovaly normám pro školní stravování a dodržovaly spotřební koš potravin, který
zajišťuje zdravý životní styl všem strávníkům školní jídelny. Na přípravě obědů se
dále podílejí kuchařky paní Helena Bukovská, Anna Pišlová a Jana Rohrová, která
zároveň zajišťuje převoz obědů v termoportech do mateřské školy. Paní Dája
Hartmanová připravuje svačiny a přesnídávky a vydává obědy v MŠ. Celému
kolektivu pracovnic školního stravování patří dík za dobře zvládnutou změnu
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v organizaci jejich práce a velmi chutné obědy, které oceňují všichni strávníci. Pro
Vaši představu uvádíme několik čísel:
Průměrný denní počet obědů pro děti MŠ:
38
Průměrný denní počet obědů pro žáky ZŠ:
160
Průměrný denní počet obědů pro zaměstnance
25
Průměrný denní počet obědů pro cizí strávníky
26
Průměrný denní počet obědů uvařených ve ŠJ 249
Školní jídelna ZŠ bude v provozu pro cizí strávníky od 20.8.2012. Zájemci se
mohou hlásit u vedoucí ŠJ na tel. 494 598 147, mobil 739 405 294.
***

Provoz v mateřské škole. V důsledku dlouhodobější pracovní ne-schopnosti
dvou učitelek v MŠ byl provoz od ledna do června zajišťován zastupujícími externími
učitelkami. K tomu jsme od 24.4.2012 vypomáhali MŠ Liberk, ve které probíhala
rekonstrukce, a tak bylo do skuhrovské MŠ denně přiváženo 5 – 6 dětí z Liberka. Děti se
sžily velice dobře, liberským dětem se ve Skuhrově velmi líbilo. Počet dětí ve skuhrovské
školce v tomto období do 29.6.2012 vzrostl až na číslo 49.
Dne 22.5.2012 proběhl zápis do mateřské školy na školní rok 2012/2013. Nově bylo
přihlášeno 11 dětí, a tak je do nového školního roku zapsáno zatím 49 dětí. Vzhledem
k tomu, že kapacita MŠ je 55 dětí, mají další rodiče ještě šanci využít pro své děti poslední
volná místa.
Paní učitelka Eva Zečevičová požadala dne 15.5.2012 na vlastní žádost o rozvázání
pracovního poměru. Z tohoto důvodu a z důvodu přibývání dětí bylo vypsáno výběrové
řízení na 2 místa učitelek MŠ. Na základě předložených žádostí a ústního pohovoru byly
dne 20.6.2012 z devíti uchazeček vybrány paní Tereza Jandíková a Bc. Zuzana Krassková.
Dne 1.8.2012 bude paní učitelka Krassková jmenována do funkce zástupkyně ředitelky
Základní školy a Mateřské školy Skuhrov nad Bělou pro mateřskou školu. Předpokládáme,
že se personální situace v mateřské škole stabilizuje. Zároveň děkujeme paní Evě
Zečevičové za práci, kterou v místní MŠ od roku 2004 do letošního roku vykonala.
Od 15.7.2012 do 17.8.2012 bude MŠ uzavřena. Důvodem je rekonstrukce
vodoinstalace v 1. patře, položení nových podlahových krytin a další úpravy interiéru
učeben MŠ. Zároveň probíhají práce v zahradě mateřské školy. Děkujeme panu starostovi,
zastupitelům a rodičům za pomoc při brigádě v areálu MŠ dne 22.6.2012.
Nový školní rok přinese dětem v MŠ několik změn, které mají přispět k radostnému a
příjemnému pobytu dětí v tomto předškolním zařízení.
Věříme, že všechny plánované opravy se v daných termínech zvládnou a dne
20.8.2012 bude mateřská škola uvedena opět do provozu. Budeme rádi, když rodiče najdou
v týdnu od 13.8. do 17.8. 2012 volnou chvilku a přijdou pomoci s úklidem před zahájením
provozu. Termín a čas úklidových akcí bude včas zveřejněn místním rozhlasem.
***
Rádi bychom touto cestou poděkovali panu Jaroslavu Holečkovi, provozovateli
pneuservisu v Hraštici, za materiální pomoc, kterou již několik let nezištně podporuje naši
školu.

***
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A je tady loučení…
Před několika lety vznikla v naší škole nová tradice.
Žáci 9. ročníku se loučí se základní školou na slavnostním
shromáždění za přítomnosti rodičů, učitelů a starostů obcí,
odkud žáci pocházejí. Letos se dostavili tito starostové:
Milan Bárta za Skuhrov n.B., ing.Ivan Ešpandr za Kvasiny,
Jiří
Ungrád za Liberk (Uhřínov) a Josef Neugebauer za Osečnici. Omluven byl Ladislav
Michl z Dobrého. Akce probíhá v důstojném prostředí místního Společenského centra
a mívá vždy hojnou účast. To se potvrdilo i ve středu 27.6.2012, kdy se kolem
16.hodiny společenský sál naplnil do posledního místečka.
Slavnost zahájila ředitelka školy paní Mgr.Hana Brandejsová, která přivítala
všechny přítomné a v krátkosti připomněla devítiletou cestu vycházejících žáků
základní školou. Potom třídní učitelka Mgr.Monika Charvátová představila jednotlivé
žáky a seznámila přítomné s jejich dalším studiem. Žáci si sami připravili
elektronickou prezentaci, ve které jsme mohli spatřit snímky z různých třídních akcí a
seznámit se s charakteristikami jednotlivých žáků. V průběhu odpoledne všech 26
žáků obdrželo od starostů obcí v upomínku na dětská léta a školní docházku knihu,
desky s pamětním listem a květinu. Důkazem, že mají povinnou školní docházku
skutečně za sebou, je tradiční šerpa s nápisem „Absolvent 2012“, kterou byli žáci
následně dekorováni. Mluvčí třídy potom poděkovali pedagogům za péči, kterou jim
po devět let věnovali a předali jim jako výraz díků květiny.
Závěrečnou společnou písní s vtipným textem reagujícím na školní příhody a
různé „hlášky“ se letošní deváťáci definitivně rozloučili a byli odměněni srdečným
potleskem všech přítomných.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem představitelům obcí za dobrou
spolupráci s naší školou a za finanční podporu, kterou žákům jednotlivé obce
věnovaly.
Všem žákům, zaměstnancům i rodičům přejeme hezké léto, hodně sluníčka a
pobytu na čerstvém vzduchu. Avšak jako pokaždé - i letošní prázdninové dny určitě
utečou jako voda. Proto již nyní připomínáme, že v pondělí 3. září 2012 společně
zahájíme nový školní rok 2012/2013.
Mgr.Hana Brandejsová, Mgr.Jiří Nedomlel

10

Za panem učitelem Josefem Martincem
V pátek 4.května 2012 jsme se ve smuteční obřadní síni v Rychnově nad
Kněžnou naposled rozloučili s panem učitelem Josefem Martincem, který nás
opustil ve věku 85 let.
Pan učitel Josef Martinec vystudoval výtvarnou výchovu, zeměpis a
deskriptivní geometrii na vysoké škole v Praze, kde byl žákem uznávaného malíře
Cyrila Boudy. Na Základní školu ve Skuhrově nad Bělou nastoupil po předchozím
působení v Jablonném nad Orlicí dne 1.9.1956 a od roku 1959 zastával v naší
škole funkci zástupce ředitele. V průběhu let odmítl mnohé nabídky k přestupu na
střední školu a vytrval ve Skuhrově nad Bělou po celou svoji učitelskou kariéru.
U pana učitele Martince bez nadsázky platí, že se mu jeho povolání stalo
koníčkem. Především výtvarná výchova byla jeho celoživotní láskou, pro kterou
dokázal získávat i své žáky. Ti mu jeho péči vraceli ve svých obrázcích, kterých si
on nesmírně vážil. Svědčí o tom fakt, že pečlivě uchovával rozsáhlou sbírku
výkresů, které jeho žáci vytvořili. Ještě po letech, kdy svoji sbírku žákovských
výkresů ukazoval kolegům, si nad každým obrázkem dokázal vybavit jeho autora a
vzpomínal na jeho pokroky. Neomylně rozpoznával v žácích jejich talent, a proto
mnozí z nich pokračovali v hlubším zájmu o výtvarné umění na rychnovské LŠU,
kde Josef Martinec také působil.
U nás ve Skuhrově si našel mnohá malebná zákoutí, která rád a často
zachycoval ve svých dílech. Byl velkým milovníkem zdejšího kraje a vnímavým
pozorovatelem přírody a všech změn, které se v ní v průběhu roku odehrávají. Sám
říkával, že na Skuhrov nedá nikdy dopustit. Stávalo se, že ještě než začalo školní
vyučování, měl již za sebou vycházku na jedno ze svých oblíbených míst, odkud
potom přišel do školy a měl další dílo hotové.
Jeho obrazy mohli skuhrovští občané zhlédnout při několika výstavách,
které se zde v minulosti uskutečnily.
Pro jeho osobitý způsob výuky, moudrost, skromnost a pracovitost na něj
budou jeho bývalí žáci i kolegové vždy s láskou vzpomínat. Odešla skutečná
učitelská osobnost.
Čest jeho památce!
Jiří Nedomlel

Svět v roce 2112
- to bylo téma pro úvahu, kterou dostali za úkol zpracovat žáci 8. ročníku při
hodině českého jazyka. Paní učitelka Bc. Anna Kutilová vybrala čtyři nejzdařilejší
práce, které předkládáme čtenářům k posouzení:
Položme si otázku: Jak asi bude vypadat svět a celý vesmír v roce 2112? Jak bude
vypadat zdravotnictví, školství, sport a další odvětví? Myslíte, že lidstvo ještě bude
existovat? Já věřím, že pokud se zdravotnictví bude vyvíjet rychle, máme nějakou šanci na
přežití.
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Podle mého názoru by se současný svět měl změnit, abychom se vůbec roku 2112 na
této planetě dožili. Naším největším problémem je znečišťování země ať už plyny, či
hmotnými odpady. K tomu, aby se lidé roku 2112 dočkali, je nutné tento jev odstranit. Není
však řešením tento problém oddálit. Je potřeba najít nějaké efektivnější řešení. Například
jako jsou už využívané spalovny odpadů.
Na plyny, které znečišťují atmosféru, bych navrhl přístroj, který by filtroval znečištěný
vzduch. Nečistoty by se v něm usadily a čistý vzduch by se vrátil do atmosféry. Problém by
však byl asi v tom, že by vývoj takového stroje byl velmi nákladný a navíc by vznikl další –
co dělat s těmi usazenými nečistotami. Řešení by spočívalo v tom, že by se nečistoty
rozkládaly na čistý kyslík.
Pokud budou tyto problémy odstraněny, vidím naši budoucnost velmi optimisticky.
Například doprava bude velmi vyspělá. Auta budou jezdit sama a budou létat. Pro přepravu
jednotlivců budou nejspíše sloužit jetpacky, na které existují prototypy již v dnešní době.
Místo mobilních telefonů budeme už brzy využívat brýle, na které se bude promítat obraz.
Ovládat se budou hlasem. Tuto novinku chystá Google uvést na trh během deseti let, takže
za sto let už bude určitě překonaná.
Pokud naše planeta vydrží do roku 2112, doufám, že se tak stane i s nějakou
zachovanou přírodou. Taková budoucnost by byla velice krásná, ale se všemi těmi vynálezy
by byla pro lidstvo moc pohodlná.
Honza Velcl

Kdybychom si položili otázku, jak bude naše zeměkoule vypadat v roce 2112, co by vás
jako první napadlo? Můj osobní názor je takový, že se během těch sta let objeví nějaký
člověk, který bude chtít ovládat celý svět a bude posedlý touhou po moci.
Vzhledem k našemu dnešnímu světovému vyzbrojení si myslím, že by válka skončila
dříve, než by vůbec začala. A kdyby se nějaký rozený diktátor dostal k moci, tak by také
během pár dní mohlo být „po všem“. Ale zase na druhou stranu se domnívám, že v současné
době se nikomu do války moc nechce, jelikož by mohla přinést následky i mnoha
nezúčastněným zemím.
Necháme ale toho pesimismu a podívejme se na to (pokud to vůbec lze) z opačného
pohledu. Dnešní technika je den ode dne rozvinutější. Ale jak už všichni víme, vše má své
klady a zápory. V tomto případě nám technika usnadňuje život a díky novým vynálezům je
pro nás práce méně náročná, na druhou stranu vzniká velká nezaměstnanost, poněvadž
mnoho ručně vykonávaných prací nahradila automatika, a lidé tak přišli o práci. Proto je
podle mě při volbě povolání dobré zamyslet se nad tím, že technika se rozvíjí a že právě to
naše vysněné povolání může být za rok či za deset let nahrazeno prací strojů. Zároveň ale
přibývá práce pro mechaniky, protože musí existovat někdo, kdo všechny ty přístroje
zrenovuje a opraví. Lidé s takovým zaměřením určitě v budoucnu naleznou uplatnění.
Jenže kdo z nás ví, co bude za deset, dvacet nebo sto let? Vše si můžeme pouze
představovat, vymýšlet, nalhávat, ale stejně sami nevíme ani to, co se bude dít zítra.
Závěr? Proč se strachovat o to, co bude, když si můžeme užívat toho, co máme teď,
protože vždycky může být hůř.
Martin Tobiška
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Bude ještě svět v roce 2112 existovat? Doufám, že konec světa nebude. K tomuto tématu
existuje mnoho dosud nezodpovězených otázek. Budou tu stále stejní politici? Bude se
krást? Změní se celý svět? Nebo zůstane stejný? Dostanou lidé práci? Myslím, že by si měl
každý sepsat, co si o tomto světě myslí a co by na něm změnil.
Tato země je neskutečně nádherná. A ani její polovina (jako jsou například pralesy,
druhy rostlin a živočichů) není prozkoumána. Je to velká škoda.
A teď konkrétně k naší republice. Jejím největším problémem jsou politici. Všichni by
měli být vyměněni. Okrádají nás všechny. Každý politik má plat řádově v desetitisících,
někdy i ve statisících měsíčně. A nikdo z nich nedokáže pomoci chudým nebo investovat do
něčeho, co by lidem pomohlo. Kdybych měla tolik peněz, jako mají politici, pomohla bych
hladovým dětem na celém světě.
Lidé na světě si celkově málo pomáhají. Jsou to skrblíci, bohatí vůbec nejsou ochotní
se dělit s chudými a nemocnými. Okrádají ostatní, ale i sebe navzájem. V mnoha státech na
zemi je nedostatek pitné vody i jídla a neexistuje nikdo, kdo by jim dokázal pomoci.
V našem světě žije mnoho různých lidí, lidí s dobrým srdcem i lidí zlých. Jsou tu i tací,
co zabíjejí pro peníze, pro zábavu, nebo znásilňují a vraždí děti. 20 000 dětí ročně se ztratí a
většina z nich se už nikdy nevrátí domů a jejich rodiny na ně marně čekají. Tresty za zločiny
nejsou spravedlivé – za vraždu bývají mnohdy nižší než za krádeže. Přitom ztrátu člověka
nelze nikdy ničím nahradit! Člověk, který pomůže v nouzi jinému, by měl být odměněn.
Doufám, že v roce 2112 to bude všechno jinak. Zdravotnictví bude vyspělejší. Všechna
území budou lépe prozkoumaná. Lidstvo bude chytřejší. Lidé budou mít práci, přestanou
sami sebe okrádat, budou si více pomáhat. Bude čistší prostředí.
Myslím si, že Bůh si svět představoval úplně jinak, stvořil tuto zemi proto, abychom si
pomáhali. Svět, ve kterém žijeme, se mi nelíbí, ale ten, co nastane, bude snad lepší.
Kristýna Hartmanová

Často jsem si kladl otázku, jak bude vypadat země v roce 2112, zda tu ještě bude svět a
lidstvo. Vědci stále předpovídají konec civilizace, který má být podle některých předpokladů
už letos.
Nejprve se podívejme na současný stav naší země. Životní prostředí kolem nás je velmi
znečištěné. Mnoho lidí kouří, a tím se do vzduchu uvolňuje oxid uhelnatý, který je jedovatý.
Ostatní škodlivé látky postupují rovnou do plic. Kouření zkracuje život minimálně o deset
let.
Dalším problémem je recyklace. Mladí lidé vyhazují odpadky kolem sebe, nejčastěji do
přírody. Přitom odpad se podle svého materiálu může rozkládat až 200 let.
Velkým problémem dnešní doby je automobilová doprava. Osobní auto má snad každý
z nás, ale i z aut se do vzduchu dostává hodně škodlivých látek (plynů). Kácí se lesy a
pralesy, to je snad nejhorší věc. Zvířata, která tam žijí od narození, najednou ztratí domov a
mnohdy bývají odvezena do ZOO. Ta, která zůstanou, se stávají terčem pytláků. Jsou to
většinou ty druhy zvířat, kterých je na světě nejméně. Kůže a další tělesné pozůstatky se pak
prodávají na černém trhu.
Jedním slovem bych tuto dobu nazval jako „Ztracená.“
A jaký bude svět v roce 2112? Já si to období představuji jako dobu míru. Všichni
budou mít práci a domov. Nebude existovat rasismus, všichni se budou brát takoví, jací
jsou. Příroda nebude znečištěná, zvířata budou mít opět svůj domov. Všechna zvěř ze
zoologických zahrad bude vypuštěna do přírody mezi své.
Zruší se výroba cigaret a drog. Doprava bude jen cyklistická, všichni budou jezdit na
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kole a budou sportovat. Do školy by se chodilo jen pět let, ve studiu by pokračovali jen ti,
kteří by chtěli.
Tak by vypadala země podle mých představ, taková budoucnost by se mi líbila. Tento
svět by byl plný klidu, míru a lásky.
Filip Hanuš

***

Kykyryký aneb návrat starých časů? Ne, současná realita!
Každé pondělí a čtvrtek je okolo třetí hodiny v
Hraštici slyšet troubení a kokrhání. Ahá – přijel náš
PEKAŘ!!! A již vybíháme z domů, neboť na návsi
zastavuje pojízdná prodejna MARTA a příjemný,
ochotný pan prodavač nám přivezl čerstvé rohlíčky,
chlebíček a další základní potraviny, které když nám zrovna dochází, tak si je
můžeme u něho koupit. Nejvíce kupujeme chleba a pečivo a většinou neodoláme ani
vůni koláčků, buchet, anebo pohledu na lákavé zákusky a přikoupíme si také něco
k odpolední kávě.
Stejně jako u nás - na Hraštici, tak i ve Svinné, na Proloze, Lomech,
Rybníčkách, Debřecích a na Uhřínově oznamuje (PEKAŘ) svým troubením a
kokrháním, že právě přivezl rohlíky. Zásobování zajišťuje od pondělí do pátku. Každý
den ho očekávají někde jinde.
Malé obchůdky, jako byl krámek u Elišky ve Svinné, nebo obchod na Uhřínově
v dnešní tvrdé konkurenci nemohly obstát, a tak je tato služba zvláště pro důchodce a
pro maminky na mateřské dovolené vítaným pomocníkem. A také se u PEKAŘE
sejdeme a trochu si popovídáme se sousedy…
Miroslava Šabatová

Figurky
(pan Miloš Kops pokračuje ve svých vzpomínkách)
V minulém článku jsme vzpomínali na výjimečnou zdejší osobnost, řídícího učitele
Josefa Holečka. Všechny dostupné písemné zdroje pojednávající o období 19. století se
shodují na významu tohoto učitele. Třeba ve vzpomínkách Marie Reumannové a
JUDr.Bedřicha Porkerta z roku 1937 je rovněž zmínka o školních létech 1867 až 1876: „Na
tohoto našeho milého učitele máme všichni, kdo jsme ho znali, vzpomínky nejlepší. Rádi
vděčně na něj vzpomínáme. Byl to zjev hodný Jiráskova pera. Byl nadmíru vlídný, dobrý,
skromný, holubičí povahy. Byl vždy oblečen v tmavý oblek a kabátek obyčejně šosatý
s bílým měkkým límečkem ohnutým přes černý šátek na uzel zavázaný. Byl abstinent,
nekouřil, nešňupal. Pera, papír, tužky a inkoust prodával nám ve škole, ovšem bez výdělku.
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Inkoust vyráběl sám z duběnek. Pera na psaní not zhotovoval z husích brků. Jeho velkým
koníčkem byly včely. Byl obdivovatelem přírody. Taky měl vztah k hudbě. Hrával na
varhany, housle, flétnu, klarinet. Nemůžeme nezmínit se, že pan učitel měl za manželku
Marii rozenou Hájkovou z Dašic, které se povšechně říkalo matinka. Byla silnější postavy,
měla energický obličej, nosívala na hlavě šátek na babku upravený a chodila v bačkorách.
Měla přísný vzhled, resolutní povahu, dovedla si zjednat respekt, ale nebyla zlá, ač jsme se
jí my děti bály. Svou ráznou povahou doplňovala vhodně dobráckou povahu svého chotě.
Uslyšela-li v kuchyni, že je ve třídě hluk, nebo, že se pan učitel zlobí, vstoupila do třídy,
opřela ruce o boky, zadupala a zahřměla: Ticho! A byl klid naráz.“ Tolik na doplnění
minulého článku o osobnosti zdejšího učitele Josefa Holečka ze vzpomínek jeho žáků.
Když před několika lety vznikla při debatě mezi mnou a redaktorem tohoto
zpravodaje myšlenka podělit se o vzpomínky na skuhrovské figurky, ani jsme netušili, o
kolik zajímavých a svérázných osob se bude jednat. Snad právě tohle naše místo v podhůří
Orlických hor bylo k něčemu takovému předurčeno. Kombinace zdejší průmyslové výroby
a zemědělství v tomhle malebném údolí, v zimě drsném ale v ostatním období vlídném,
nebyla jinde v okolí. Prosperující fabrika se třemi provozy zaměstnávala několik set lidí
místních i přespolních. Bylo tak během dne všude živo. V obchodech, hospodách, na ulici.
Všichni se zdravili, debatovali spolu. V továrně pracovala celá řada velice kvalifikovaných
zaměstnanců, dalo by se říci specialistů v nejrůznějších oborech: zámečníků, nástrojařů,
elektrikářů, modelářů, slévačů, ale i ekonomů, účetních, pracovníků obchodního oddělení a
mnoha dalších oborů. S nimi jsme se potkávali, o jejich umu se vědělo a mluvilo. Byli pro
ostatní neformálními vzory a měli autoritu a pozitivní vliv na společenské prostředí.
Postupem času dospěl vývoj k tomu, že se zánikem továrny převážná část obyvatel ráno
odjede mimo obec a v podvečer se vrací. Před osmnácti lety jsem se na pozvání předsedy
Autoklubu ČR dostal na několik dnů do střediska Mercedesu ve Stuttgartu. Jako jeden
z vedoucích pracovníků tam působil Čech, který před lety odešel do Německa. Pozval nás
taky k sobě domů, do milionářského městečka asi 20 km od Stuttgartu uprostřed úžasné
přírody. Připadal jsem si jako na jiné planetě. Dokonale promyšlená architektura
s perfektním provedením všeho, co s takovým bydlením souvisí. Co mě ale nejvíce zaujalo,
bylo to, jak ráno celé rodiny nasedly do aut a odjely. Celý den tu bylo liduprázdno. Na můj
postřeh ohledně zvláštního způsobu života hostitel pokrčil rameny a řekl, že to tak prostě je
a že své sousedy ani nezná. Tenkrát mě vůbec nenapadlo, že obdoba tohoto stylu života nás
bude čekat i tady. I když jen toho vylidňování, ne způsobu bydlení…
Pokud jde o ta místa související s bydlením, uvědomil jsem si, že byť nevelký katastr
naší obce má (nebo měl) řadu místních názvů. Dnes možná pro mnohé obyvatele, zvlášť
z mladé generace již pozapomenutých. Místní názvy měly pro zdejší obyvatele význam
především orientační. Snadno se dalo určit, kde se co událo, kudy jít, kde se sejít. Jako
všechno tak i kdysi se samozřejmostí užívaná pojmenování místních částí mají svůj vývoj.
Některé už zanikly díky výstavbě, přírodním vlivům, nebo nevyužíváním. Část jich přece
jen zůstala, byť jen v paměti starší generace.
V centru obce mezi Sejkorovnou a školou bylo před devadesáti lety velké
prostranství zvané Na Plóně. Louka s trávou sečenou na krmení hojně chovaných domácích
zvířat a také sloužící k bělení prádla. Dalším místem je Slavěnka. Před stošedesáti lety vedla
cesta do Lukavice právě přes Slavěnku. Povozy odbočovaly hned za mostem vpravo a
strmou cestou stoupaly ke Slavěnce. Jako děti jsme tu v zimě často sáňkovaly a téhle cestě
jsme taky říkaly Slavěnka, i když ta pravá Slavěnka je dál a byla to původně zemědělská
usedlost u lesa Klapavce při cestě od Kvasin na Uhřínov. Padlo zde slovo Klapavec. Jde o
známé a pro Skuhrováky i významné místo. Do tohoto lesa směřovaly kroky houbařů,
sběračů lesních plodů, borůvek, malin, ostružin, jichž bývalo tolik, že i ti, kteří si
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nepřivstali, také nasbírali…
Dětem tento les sloužil k nejrůznějším hrám a pořádaly se tu i různé školní a kulturní akce.
Dnes zní až neskutečně, že se zde v přírodním prostředí hrávalo i ochotnické divadlo.
Do Hraštice vedla cesta „Voklikem“, kde v průběhu let došlo k mnoha událostem.
Také toto určení místa bylo naprosto jednoznačné a každý ho znal. Ke kostelu se mohlo taky
jít „Křížkem“ – tedy od Kouřímovy hospody (původně hospody Na Schůdkách).
Prostranství pod touto hospodou a křižovatka cest do Rybníčků a do Poříčí se nazývalo „Na
Place“. Zdánlivě nevýznamné místo sloužilo mnohým skuhrovským figurkám k debatám,
když se tu často potkávaly, než se z nákupu či zaměstnání nebo z hospody rozešly do svých
domovů. Odtud vedla taky stezička mezi domy Kouřímových a Koubových podél struhy za
školu, dál směrem k Vokliku a podél Štichauerových až k Rygrovým. Tudy se chodilo
„Struhou“. Na místě dnešní autobusové zastávky u zdravotního střediska stávala Jirgesova
hospoda a mezi ní a Javůrkovým pekařstvím vedl (dosud vede) průchod ke škole a dvěma
domkům. Zde se říkalo „V Uličce“. Mnoho z místních názvů je již zapomenuto, protože
ztratily, bohužel, na významu. Tak například „Vondračka“. To bývala pěkná loučka za řekou
u Nové Vily. Před padesáti lety tu stávala sportovní střelnice vybudovaná iniciativou Pepíka
Pultara, který vedl střelecký kroužek. Smysluplně jsme tady trávili volné chvíle. V zimě se
tu bruslilo, když se voda ze struhy vedoucí k Hlaváčkovu mlýnu vylila na louku.
Naproti Vondračce přes silnici stoupal podél potoka stezník zvaný „Sráček. Byl hojně
využívaný jako vítaná zkratka do Debřec. Jak tato stezička ke svému názvu přišla, se dá
snadno odvodit… Bohužel, na katastrálních mapách se zde v poslední době objevuje název
„Srážek“, který je sice méně expresivní, ale nikdy se zde nepoužíval. I tak místní názvy
někdy zanikají…
Za plovárnou vedla vozová cesta strmě vzhůru lesem na Pičberk. Byla zakroucená
jako „Žížala“, jak jsme jí jako děti říkaly. I zde jsme se něco najezdily na lyžích a sáňkách.
O „Husích skalách za řekou u bývalé elektrárny v Poříčí se před časem ve svém článku ve
Skuhrovském zpravodaji zmiňovala i paní Berta Ehlová. Mnohá dobrodružství jsme my i
předchozí generace zažívali na skalním útvaru nad elektrárnou zvaném „Soví hrádek“,
odkud je výhled na část Biskupské cesty. Tudy roky v létě v zimě chodili školáci a dělníci
z Uhřínova do Skuhrova.
A k dalšímu názvu se přesuneme na opačný konec
obce. Cesta od kostela k Lipce končí u silnice z Hraštice do Svinné v místě, kde se říkalo „U
Kamínku“. V Rybníčkách v místě bývalého vodního zdroje se říkalo „U Vápenky“.
K místním názvům lze přiřadit i les Kyšperk nad Rygrovými.
Určitě by kdokoliv z pamětníků uvedl další z místních názvů. Chci věřit, že se jich co
nejvíc uchová pro příští generace. Už jen proto, že na mnohých z těchto míst zůstávají
vzpomínky na zážitky z krásné doby dětství.

***
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Na slovíčko s hraštickým sekáčem
Sečení kosou je dnes již téměř minulostí. Dnešní mládež a děti znají jen
zvuk sekaček a traktůrků na krásně zelených trávnících okolo našich
příbytků. Ale naklepat kosu, nabrousit a vzít ji do ruky, časně ráno vstát a
ještě za rosy jít pokosit louku, to umí dnes již málokdo. Proto asi před
časem zaujala mnohé čtenáře zpráva v okresním tisku, která informovala
o soutěži Orlický sekáč. Protože se této soutěže pravidelně účastní i pan
Jaroslav Šabata z Hraštice, požádali jsme ho o rozhovor.
Co Vás přivedlo na myšlenku změřit své síly s ostatními závodníky v tak netradiční
disciplíně, jakou sečení kosou dnes již bezesporu je?
V dubnu 2010 jsem si přečetl v Orlickém týdeníku pozvánku na soutěž sekáčů v Nebeské
Rybné. Pozvánka mne zaujala, sekal jsem krmení pro naši kravku, tak sečení kosou
zvládám. Několik dní jsem o tom přemýšlel a zvažoval, abych tam neudělal ostudu, ale
nakonec jsem přihlášku poslal. V prvním ročníku Orlického sekáče jsem zvítězil. Myšlenku
uspořádat tuto soutěž nosil v hlavě její hlavní organizátor pan Josef Jehlička již delší dobu,
ale akce se poprvé konala až v červnu 2010.
Jaký je o tuto soutěž mezi sekáči zájem a jaká jsou vlastně její pravidla?
Rok od roku zájem o účast stoupá, vloni se soutěže zúčastnilo 27 sekáčů a v letošním,
třetím ročníku již startovalo 42 sekáčů, z toho 13 žen.
Soutěžící mají za úkol posekat čtverec o výměře 10 x 10 m. Travnaté čtverce se rozlosují.
Soutěží se s vlastní donesenou kosou a hodnotí se nejen čas pokosení, ale i jeho kvalita. Pro
ženy je výměra poloviční. Ze základního kola vzejdou finalisté, kteří se pak mezi sebou
utkají ve finálovém souboji.
Co obnáší příprava na soutěž? Máte nějaký speciální recept, jak dosáhnout co
nejlepšího výsledku?
Seču stejnou kosou „85“ jako doma, jen používám nové kosiště a před závodem kosu
naklepu, aby byla pěkně ostrá. Konkurence ale také nespí, a tak jsem v loňském roce obsadil
3. místo a letos 5. příčku, ale podařilo se mi získat zvláštní cenu CHKO Orlické hory Zlatou kosu za nejlepší styl a kvalitu pokosu.
Je pravda, že se soutěž těší značnému diváckému zájmu?
Z nevšedního nápadu se zrodila tradice, která přitahuje spoustu návštěvníků. Soutěžící i
diváci se stále ve větším počtu dostavují v dobových kostýmech. Soutěž je obohacena
velmi pěkným doprovodným programem: živou lidovou muzikou a zpěvem, projížďkou na
koňských povozech, ukázkou koňských dovedností v podání slezského norika, stánkovým
prodejem a bohatým občerstvením. Lidé se opravdu navrátí o několik desetiletí, vlastně do
20. až 30. let minulého století.
Prý máte zdatného konkurenta i ve své rodině?
Letos se do soutěže přihlásil i syn Pepa. S kosou se umí ohánět dobře, ale ještě mu chybí ten
správný švih . Byl druhým nejmladším účastníkem letošního klání.
Děkujeme za rozhovor a přejeme Vám oběma hodně úspěchů v příštích ročnících.
Otázky: Jiří Nedomlel
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První srpnový víkend bude ve Skuhrově ve znamení sportu
Místní oddíl běžeckého lyžování SKI Skuhrov nad Bělou připravil letos na první
srpnový víkend dvě tradiční akce: Běh údolím řeky Bělé a Běh na Velkou Deštnou.
V sobotu 4.srpna 2012 se koná již 17. ročník Běhu údolím řeky Bělé. Jedná se o
silniční běh na 10 km. Součástí akce je i vložený závod dětí na 1 km (ročník narození 2001
a ml.) a 3 km (roč. 1997 – 2000).
Na neděli 5.srpna je připraven 9. ročník závodu do
vrchu Běh na Velkou Deštnou. Délka hlavní trati je 13 km
s převýšením 750 m. Vložený závod Buď fit se startem na
Zámečku je dlouhý 4,5 km. Podrobné informace a popisy tratí
závodů najdete na www.Ski-Skuhrov.cz.
Start obou závodů je u Společenského centra ve Skuhrově nad Bělou vždy v 10.00
hodin.
Zveme všechny Skuhrováky k podpoře závodníků na startu i na trati závodu.
SKI Skuhrov n.B.

TENISOVÝ KURT Obce Skuhrov nad Bělou je od dubna 2012 opět
v provozu. Kurt je možné si předem domluvit na tel. čísle: 776 140 163.

Fotbaloví mušketýři ze Skuhrova nad Bělou
Martin, Fanda, Libor a Honza. Čtyři obyčejní skuhrovští kluci, kteří se nikterak neodlišuji
od vzhledu, chování či zájmů většiny svých vrstevníků. Ale něčím přeci jenom vynikají –
všichni se dokázali prosadit na poli žákovské či dorostenecké kopané až na úroveň
nejvyšších mládežnických soutěží! A tak můžete vidět Martina Kadavého (17 let) a Fandu
Kadavého (15) prohánět se v sešívaných dresech pražské Slavie, Libora Blažka (15) střežit
svatyni týmu FC Hradec Králové a Honzu Málka (15) povedenými přihrávkami vysílat do
šancí své pardubické spoluhráče. Skuhrovský zpravodaj je před prázdninami vyzpovídal.
1. V kolika letech a v jakém oddílu jsi začal hrát fotbal?
Martin: Když mi bylo 5, tak jsem začal hrát fotbal za tým SK Solnice.
Fanda: Ve 4 letech v týmu SK Solnice.
Libor: V šesti letech, v oddílu SK Solnice.
Honza: Hraji fotbal od 6 let. První krůčky byly v Rychnově nad Kněžnou, poté jsem
přestoupil do SK Solnice. Z tohoto klubu mám nejvíce zážitků i kamarádů.
V současné době hraji za FK Náchod.
2. Na jakém místě v sestavě jsi hrával dříve a na jakém hraješ dnes?
Martin: Začínal jsem v útoku a tam hrál až do žáků. V žácích jsem hrával středního
záložníka a poté jsem se stal středním obráncem, to mi zůstalo dodnes.
Fanda: Dřív jako nejmladší hráč na hřišti jsem hrál v útoku, později jsem hrál
obránce a záložníka a to hraji i dnes.
Libor: Dříve jsem hrál pravého záložníka, ale běhat se mi nechtělo, tak mě poslali do
brány a jsem za to velice rád .
Honza: Můj tradiční post byl levý obránce. Poslední 2 roky jsem střední záložník.
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3. V jakém klubu hraješ v současné době popř. chystáš se někam přestoupit?
Jakou soutěž jsi hrál v letošní sezóně?
Martin: Hraji za SK Slavia Praha, přestoupit se zatím nechystám, ale může se to
změnit. Hrál jsem českou ligu mladšího dorostu U17.
Fanda: Vzhledem k možnosti střídavého startu jsem hrál žákovskou ligu za SK
Slavia Praha a krajskou třídu za starší dorost SK Solnice. V této soutěži jsme
dokázali zvítězit a postoupit do KP.
Libor: Mám střídavý start v týmu FC Hradec Králové a stále hraji za mateřský klub
SK Solnice.
Honza: Tuto sezonu v Náchodě jsme v 1. žákovské lize skončili na 5. místě ve
skupině C. V letní přípravě se připojím k týmu FK Pardubice.
4. Jakých největších úspěchů jsi ve svých týmech dosáhl?
Martin: S FC Hradec Králové jsem se stal 2x mistrem ČR v hale a získal jsem 3.
místo v české lize ml. žáků. Se Slavií jsem se stal mistrem ČR starších žáků. V létě
2011 jsme zvítězili na mezinárodním turnaji v Itálii (porazili jsme mimo jiné týmy
Juventus Turín a FC Janov).
Fanda: Mezi největší úspěchy řadím 4.místo v lize MŽ s týmem FCHK,3.místo
s výběrem KFS na MČR, 2.místo na velmi silně obsazeném turnaji v Německu se
Slavií Praha.
Libor: Mistrovství ČR za tým SK Solnice (8.místo), finále republiky st. žáků za FC
HK (2.místo).
Honza: Bylo to se Solnicí, když jsme postoupili na republikové finále starších
přípravek.
5. Ceníš si nějakého individuálního úspěchu?
Martin: V přípravce a v žácích jsem získal řadu ocenění nejlepší hráč a střelec
turnaje. Cením si každého, ale důležitější jsou týmové úspěchy.
Fanda: Cením si všech nominací do krajských reprezentací (přebor ČR,Olympiáda
dětí a mládeže, Kouba Cup).
Libor: One man show na halovém turnaji ve Svitavách za tým FC HK, když jsem
náhodou před odjezdem na turnaj našel pod postelí „formu“.
Honza: Nedávno jsem získal cenu pro nejlepšího hráče na mezinárodním turnaji
v Holicích, který jsme s Náchodem vyhráli. V krajské reprezentaci jsem se zúčastnil
Olympiády dětí a mládeže a Kouba Cupu.
6. A jaké bylo tvoje největší fotbalové zklamání?
Martin: Zatím největší zklamání je, že jsem doposud nebyl nominován na akci
juniorské reprezentace ČR.
Fanda: Gól, který jsme dostali 5 vteřin před koncem utkání se Zlínem, gól, který nás
připravil o medaili na MČR přípravek s SK Solnice.
Libor: Na zmíněném mistrovství republiky (s SK Solnice) jsem sahali po medailích,
nakonec jsme se museli smířit s 8. místem.
Honza: Na republikovém finále starších přípravek jsme se jen těsně neprobojovali
mezi nejlepší 3 celky republiky.
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7. Který trenér tě nejvíce ovlivnil?
Martin: Nejvíce můj otec Martin Kadavý, poté bych zmínil pana Petra Karocha ve
Slavii Praha.
Fanda: Nejvíc mě ovlivnil můj táta Martin Kadavý.
Libor: Jednoznačně Martin Kadavý st. a Zdena Kadavá, patří jim velké díky za to, co
dokázali vychovat ze mě a z mých ať už bývalých nebo stálých spoluhráčů v Solnici.
Honza: Nikdy nezapomenu na pana trenéra Kadavého. Uměl nás namotivovat
k výborným výsledkům. Jsem mu vděčný za to, co pro mě udělal.
8. Kdo je tvým fotbalovým vzorem?
Martin: Mým vzorem byl a je Oliver Kahn.
Fanda: Pavel Kuka , Pavel Nedvěd a Cristiano Ronaldo.
Libor: Artur Boruc (Polsko)
Honza: Mám jich hodně, ale fotbalista kterého obdivuji je Petr Jiráček. Před pár lety
o něm nikdo neslyšel, teď se o něm mluví snad všude.
9. Kterému našemu nebo zahraničnímu klubu fandíš?
Martin: Dříve jsem i díky zmiňovanému Kahnovi fandil Bayernu Mnichov, ale nyní
spíše přeji týmu Real Madrid.
Fanda: SK Slavia Praha a Juventus Turín.
Libor: FC Wigan Athletics (Anglie).
Honza: Fandím týmu FC Liverpool. Líbí se mi, jak všichni fanoušci i tým drží
pohromadě.
10. Kolik času fotbalu věnuješ?
Martin: Každý den.
Fanda: Skoro každý den.
Libor: Téměř každý den hraji nebo trénuji.
Honza: Tréninky mám 4x týdně, o
víkendech zápasy. Často si chodím zatrénovat sám.
11. Baví tě fotbal stále stejně jako když jsi z ním začínal?
Martin: Někdy ano, někdy ne.
Fanda: Baví, ale někdy mě i štve.
Libor: Samozřejmě, že baví.
Honza: Fotbal mě baví čím dál tím víc. Je to prostě nejlepší sport.
12. Věnuješ se ještě jiným sportům?
Martin: Snažím se, ale času moc není. Když je, rád si zahraji tenis, volejbal nebo
florbal.
Fanda: Volejbalu, tenisu, florbalu.
Libor: Florbalu, hokeji, tenisu atd.
Honza: Baví mě florbal a volejbal. Ale naplno se věnuji jen fotbalu.
13. Na jakou střední školu jsi se dostal? A na jaký obor?
Martin: V Praze chodím na obchodní akademii, teď půjdu do třetího ročníku.
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Fanda: Střední škola Aloyse Klara v Praze, obor masér sportovní a rekondiční.
Libor: Dostal jsem se na Gymnázium J.K.Tyla v Hradci Králové .
Honza: Dostal jsem se na mé vytoužené Sportovní gymnázium v Pardubicích.
14. Co myslíš, že tě bude jednou živit? Fotbal nebo to, co vystuduješ?
Martin: Doufám, že to bude fotbal, ale nic není jisté.
Fanda: : Rád bych, aby to byl fotbal, ale cesta k profesionální smlouvě je ještě velmi
dlouhá a trnitá.
Libor: Chtěl bych se živit fotbalem, ale také studovat, a to možná co nejvýš to půjde
(inženýr) .
Honza: Budoucnost zatím neřeším. Ale myslím si, že se všechno dá skloubit.
15. A na závěr: Co bys vzkázal našim čtenářům (především z řad dětí a mládeže)?
Martin: Chtěl bych popřát všem mladým skuhrovským sportovcům hodně úspěchů
v jejich kariéře.
Fanda: Stejně jako brácha přeji každému co nejvíce úspěchů. I já už jsem se
přesvědčil, že bez poctivé dřiny a tréninkové píle se úspěchy nedostaví a čím dříve na
to mladí sportovci přijdou, tím pro ně lépe. A jak říká můj vrchlabský strejda Tomáš:
„bez trenirovki nět šampiona“!
Libor: Tato otázka mě zaskočila!! No tak hlavně neseďte celé dny u PC a jděte si
zasportovat, ať z vás nejsou bowlingové koule  . A hlavně mějte trpělivost - nejde
mít všechno hned (v životě ani ve sportu).
Honza: Přeji jim hlavně zdraví a hodně štěstí do života. Stanovit si nějaký cíl a za
ním jít. A každý by si měl užívat života naplno – v dobrém slova smyslu.

Honza

Fanda

Libor

Martin
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Bývalá huť skrývá velké nebezpečí
Dne 3.5.2012 se na internetových
stránkách Denik.cz objevil článek týkající
se velmi diskutovaného objektu slévárny.
Autorem článku je Michal Friček. Protože
tento objekt vyvolává mnoho otázek,
rozhodli jsme se článek zmíněného autora
uveřejnit v našem zpravodaji:
Představy místní samosprávy a vlastníka
bývalé slévárny se v otázce budoucnosti opuštěného a zchátralého areálu rozcházejí. Při
jednom z nejfrekventovanějších vjezdů do Orlických hor stojí nepěkná dominanta, která by
mohla hravě sloužit jako kulisa válečnému filmu. Provoz v Růženině huti ukončila před lety
asijská konkurence a od té doby je průmyslový areál jen smutnou vzpomínkou na časy
továrníka Porkerta. Současný stav nedělá radost ani vedení obce. „Je to tam čím dál horší.
Nepovolaná osoba tam sice nemá co dělat, ale objekt není řádně zajištěn. Při pohybu po
něm by návštěvníkovi hrozilo nebezpečí, protože řada ocelových prvků již byla odstraněna,"
řekl Milan Bárta, starosta Skuhrova nad Bělou. Podle něj je štěstím, že v okrajové části obce
nebydlí tolik dětí, které by opuštěná továrna lákala ke hrám. Nejpřijatelnějším scénářem by
pro starostu byla kompletní demolice bývalé huti. V tomto směru má ale samospráva
omezené kompetence a záležet tak bude hlavně na finančních možnostech a ekonomických
plánech majitele. „Vím, že zde bylo odebráno několik vzorků, které by měly ukázat
závažnost ekologické zátěže. Vlastník by mohl na likvidaci získat dotaci," dodal starosta.
Tuto aktivitu potvrdila i odborná firma pověřená průzkumem. „Odebrali jsme více typů
vzorků, jež by měly ukázat především na kontaminaci zemin a vod. Tato činnost ale ještě
nebyla ukončena a výsledná analýza bude majiteli k dispozici koncem jara," uvedl Filip
Vysloužil, technolog společnosti Ekomonitor, která průzkum zpracovává. O přítomnosti
škodlivých látek v areálu ale zatím nechtěl spekulovat. Pracovník společnosti Ekomonitor
nicméně v obecné rovině připustil, že podobným areálům se ekologické škody nevyhýbají.
„V hutích se společně s železem vyskytovaly i další kovy včetně toxických," doplnil Filip
Vysloužil. Připustil, že v takovém případě by se jeho zaměstnavatel s největší
pravděpodobností ucházel i o zakázku na likvidaci zátěže. Její vypsání je zřejmě pouze
otázkou času, protože přítomnost nebezpečných látek potvrdil člověk, který zastupuje zájmy
vlastníka. „Již nyní jsou k dispozici dílčí závěry, které potvrzují, že v areálu se nacházejí
nebezpečné látky. V půdě jsou například těžké kovy nebo oleje. V této chvíli je již zažádáno
o grant u ministerstva životního prostředí," uvedl Vladimír Pešek, který hájí zájmy
společnosti Hiragana ze Slovenska. O sanaci pozemků nepochybuje, ale úvahy o demolici
objektu podle něj nejsou na místě. „Plánem majitelů je vyčištění pozemku a obnova
průmyslového areálu," řekl dále člověk s kontakty na zahraničního vlastníka. O tom, zda
bude oprava budov vůbec možná ze statického či stavebního hlediska, nechtěl spekulovat.
Totéž platí pro případné budoucí využití areálu. „Konkrétní projekty jsou interní záležitostí
vlastníků," shrnul Pešek. Problematická současnost ale neušla ani odpovědným úřadům.
„Brzy se tím začneme zabývat, protože stav objektu je jednoznačně nebezpečný. Nezbytné
je zajistit účinné oplocení, ale raději bychom viděli odstranění této stavby," řekl Petr Dušek,
vedoucí stavebního odboru v Rychnově nad Kněžnou.
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