Vážení občané,
letní čas s teplými slunečnými dny je nenávratně pryč a do naší
obce přišel chladný větrný podzim. Od posledních komunálních
voleb uplynuly již tři roky, já bych se však krátce poohlédl a
shrnul akce právě uplynulého léta.
Léto je sice časem prázdnin a dovolených, ale v naší obci se pilně pracovalo i
během těchto letošních teplých dnů. Letos jsme hlavně pracovní úsilí soustředili na
další etapu akce „Výměna oken a dveří na obecních budovách III “. Tentokrát se
nových oken a dveří dočkal dům pro seniory č.p. 5 ve Skuhrově, hasičská zbrojnice
Skuhrov, společenský dům ve Svinné a hospodářská budova mateřské školy. Na
všechny tyto akce jsme dostali příspěvek z grantu dotace LEADER.
Začátkem prázdnin byla též dokončena a předána do užívání nová naučná stezka
pod názvem „Rybářská česko-finská stezka“, která začíná za plotem mateřské školy,
prochází údolím zvaným “Srážek“ a končí na rybníku v Debřecích altánem ve tvaru
lodi a malým molem. Stezka prochází krásnou přírodní lokalitou vhodnou pro
relaxační podzimní procházky. Zkuste posoudit sami.
Další nepřehlédnutelnou akcí ve středu obce bylo restaurování soch sv. Václava a
sv. Jana Nepomuckého. To se nám podařilo díky získané dotaci od ministerstva
kultury na obnovu nemovité památky.
Souběžně s těmito pracemi a díky poměrně příznivému letnímu počasí, které nám
umožnilo provádět i venkovní údržbu obecního majetku, se nám podařilo ošetřit vše,
co jsme si pro letošní rok stanovili údržbovým plánem. Za pomoc při této činnosti
patří velký dík studentům, kteří zde byli na brigádě. Venkovní nátěry oživily ploty
urnového háje, sběrny, domu pro seniory, palisády rozhledny, sochu Mutiny, vstupní
bránu hradu, lavičky, vývěsky, zábradlí kolem mostků a propustí, natřena byla i celá
hala ve sběrně. Celkovou generální opravou prošla i historická zvonička na návsi v
Brocné. Provedena byla i nezbytná údržba obecních cest. Práce na urnovém háji
vrcholily výsadbou tújí, vysetím trávy a výměnou části obrubníků.
V létě proběhla ve Skuhrově, ve Svinné i v Brocné řada pěkných kulturních a
sportovních akcí. Byly to většinou tradiční akce spojené s poutí a létem. Velký dík
patří všem obětavým organizátorům a pořadatelům. V současné době již vrcholí
přípravy na tradiční posvícení a s ním spojené posvícenské radovánky a dobroty.
V přístavbě obecní budovy můžete spatřit krásnou výstavu věnovanou poctivé
šedesátileté práci skuhrovského lyžařského oddílu. Je věnována sportu, který naši
obec proslavil prostřednictvím lyžařů Petra Michla a Ivany Janečkové i na zimních
olympijských hrách. Neváhejte a přijďte se podívat a třeba i zavzpomínat. Výstava
potrvá do konce listopadu.
Ještě bych chtěl připomenout, že na podzim také začíná sezóna pěstitelského
pálení. Ta se pomalu rozjíždí i v naši pálenici. Probíhá zde moštování jablek, ale
úroda letošního roku byla na jablíčka skoupá, proto je nutné dopředu dohodnout
termín, kdy je přivézt. Současně přijímáme i ovoce k následnému zpracovávání a
nakládání do nádob a sudů ke kvašení. Zároveň probíhá pálení z dovezeného již
hotového kvasu. Čerstvý mošt příjemně osvěží a kvalitní pálenka jistě „zahřeje“ v
chladných dnech, které nás čekají. V tomto období je provoz pálenice pálenice
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omezen pouze na úterý a čtvrtek. S dozráváním kvasů se pak provoz rozšíří dle
potřeby a individuální domluvy s pracovníky pálenice.
Závěrem chci všem občanům popřát příjemný a pohodový podzim, ještě hodně
sluníčka a zejména pevné zdraví, které s přicházejícími chladnými sychravými dny
budeme všichni potřebovat.
Milan Bárta, starosta

***

USNESENÍ
Zastupitelstva obce Skuhrov nad Bělou
z 25. září 2013
Číslo usnesení: 03/13

Zastupitelstvo obce Skuhrov nad Bělou:
I.
Bere na vědomí
1. Kontrolu plnění usnesení z předchozího zasedání Zastupitelstva obce –
bez připomínek
2. Zprávu o činnosti Rady obce – bez připomínek
3. Informaci o podaných žádostech o dotace v r. 2013 a jejich stavu k
dnešnímu dni
4. Informaci o chystaných volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky
5. Výsledek poptávkového řízení „ Opravy střech MŠ“. Nejlepší nabídka
firmy Luboš Effemberk, Kvasiny – 306.511,15 Kč vč. DPH. Pro vzniklé
technické problémy termín akce posunut na jaro 2014, se zadáním
doplněných podmínek realizace (tepelná izolace) pro vyhlášení nového
poptávkového řízení.
6. Zprávu o činnosti finančního a kontrolního výboru za uplynulé období
7. Souhrnnou informaci o průběhu a plnění letních prací a akcí.
8. Informaci o chystaných podzimních kulturních a pracovních akcí.
II.
1.
2.

3.

Schvaluje
Prodej pozemku p.č.1006 o výměře 423 m2 v k.ú. Skuhrov nad Bělou
(Debřece), za cenu 20,- Kč/m2.
Bezúplatný převod majetku – pozemků (ostatní plocha), způsob využití –
ostatní komunikace p. p.č. 1963/2,1963/3 a 1963/4 v k.ú. Skuhrov nad
Bělou do majetku obce.
Přijetí účelového finančního příspěvku dle Rozhodnutí ministerstva
kultury ve výši 54 000,- Kč na obnovu nemovité kulturní památky –
sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava.
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4.

Mimořádný finanční příspěvek pro tělovýchovnou jednotu SKI Skuhrov,
o.s., v částce 150.000,-Kč, na nákup zánovního vozidla v kategorii
mikrobus.

III.
1.

Ukládá
Zastupitelům, manažerům různých organizací a ředitelce příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Skuhrov n. B. - připravit náměty k rozpočtu na rok
2014 (písemně do konce října 2013)

Ve Skuhrově n.B. 25. 9. 2013
Milan Bárta
starosta

Bc.Vladimír Bukovský
zástupce starosty

***

Rybářská stezka česko-finská
V obci je nově vybudována naučná stezka k rybníkům v místní části Debřece.
Stezka, která začíná u mateřské školky, je přibližně 1,5 km dlouhá a návštěvníci se při
jejím procházení z instalovaných informačních tabulí dozvědí mnoho zajímavých
informací o místní rostlinné a živočišné skladbě. Stezka je ukončena pěkným
altánem, kde je příjemné posezení, a molem na břehu rybníka. U altánu je k dispozici
ohniště, kde si návštěvníci mohou opéct třeba buřty.

Mimořádné volby do Parlamentu České republiky
Mimořádné volby do Parlamentu České republiky se uskuteční:
v pátek dne 25. října 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin,
v sobotu dne 26. října 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Místem konání voleb jsou:
ve volebním okrsku č. 1 – Skuhrov nad Bělou, malá zasedací místnost
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v budově Obecního úřadu (v přízemí) ve Skuhrově n. B. (pro voliče ze
Skuhrova, Svinné, Debřec, Hraštice, Rybníčků a Nové Vsi),
ve volebním okrsku č. 2 – Brocná, společenská místnost v budově bývalé
školy (pro voliče z Brocné a Svineckého Dvora).
Volič je povinen před hlasováním prokázat svoji totožnost a státní občanství
České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.
Počet členů okrskové volební komise je dán zákonem č. 247/1995 Sb. o
volbách do Parlamentu České republiky a odvíjí se od počtu voličů v daném
volebním okrsku. Ve Skuhrově nad Bělou tedy bude 5 členů a 1 zapisovatel, v Brocné
budou 3 členové a také jeden zapisovatel.

Mutina Skuhrovský
- kárá „individua mdlého rozumu“ za stálé strhávání aktuálních plakátů
z vývěsní desky u autobusové zastávky. Lidé tak přicházejí o možnost dozvědět
se o akcích v okolí a třeba na ně vyrazit…
- chválí občany za to, že stále přispívají starým oblečením, hračkami a knihami
do pravidelné sbírky ošacení. Při každé sbírce je část suterénu Společenského
centra zaplněna pytli s oblečením a věcmi, které ještě poslouží někomu, kdo je
potřebuje…
- chválí opravu soch sv.Václava a sv.Jana Nepomuckého…
- uděluje pochvalu žákům Matěji Michálkovi, Jakubu Jakicovi, Jakubu
Pavlovcovi, Tomáši a Václavu Noskovým, Danu Neumanovi, Kristýně Bártové
a Pavlíně Zajíčkové za ochotu pomoci kuchařkám školní jídelny…
- oznamuje kontakt na pracovníky pěstitelské pálenice v Brocné: 777 243 483,
602 489 353 …
- se rád připojuje ke sdělení pana Josefa Pišla, který si přál zveřejnit tento
text: „Veliká pochvala patří všem pracovnicím školní jídelny při ZŠ Skuhrov
nad Bělou za přípravu velmi chutných jídel, což oceňují nejen děti ale i cizí
strávníci“…

Léto ve Společenském centru
Letošní prázdniny a celé letní období nám přineslo mnoho slunečných dnů, ale
někdy toho sluníčka bylo až příliš. Pěkné počasí provázelo i tradiční letní akce, jako
je skuhrovská pouť a Letní slavnosti, proto si zúčastnění mohli taneční zábavu užít
venku při krásném teplém večeru až do ranních hodin. Odpoledne při Letních
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slavnostech si užily také děti, pro které byly připraveny různé soutěže o dobroty. A
když už měly soutěžení dost, mohly se projet na koních od paní Petry Pišlové. Pro
dospělé byla připravena soutěž, do které se zprvu ostýchali přihlásit, ale s postupem
času ostych opadl a soutěžících bylo dost.
Společenské centrum bylo v letních měsících využito i k několika soukromým
oslavám a jedné svatbě. Ale ani naše seniorky v parném počasí nezahálely a scházely
se na pravidelná setkání v hojném počtu.
Pochmurno za okny nám napovídá, že už přichází podzim a veškeré
dění se přesouvá do tepla budov. Tak tomu bude i při letošním
posvícení, které bude pod taktovkou restaurace ,,U Kouřímů“.
V sobotu 26. října jedeme do Prahy na muzikál „Hello, Dolly!“ a
věříme, že se bude líbit. Na jaro příštího roku chceme připravit další
výlet za kulturou do hlavního města a opět za příznivou cenu.
Zimu a vánoční čas zahájí tradiční ,,Adventní odpoledne“ v neděli 1. prosince
od 13.00 hodin. Akce proběhne současně s ,,Adventem ve škole“. Tímto Vás všechny
srdečně zvu, přijďte se podívat a třeba i zakoupit nějaký hezký dárek.
Dále bych chtěla upozornit na Diashow Leoše Šimánka ve Společenském
centru v Rychnově nad Kněžnou. Obec Skuhrov má k dispozici několik lístků za
zvýhodněnou cenu na neděli 24. 11. 2013 od 19.00 hodin, takže zájemci neváhejte a
přijďte si na obecní úřad zakoupit vstupenku na tuto zajímavou akci.
Příjemný podzim bez pochmurné nálady a stresu přeje za všechny pracovníky
Obecního úřadu Skuhrov nad Bělou
Bc. Klára Šmídová

Oprava soch sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého
Pozorní občané si jistě všimli, že zmizela jedna z památných soch, které stojí
na břehu řeky Bělé nedaleko mostu do Debřec. Není třeba se obávat, že došlo
k nějakému trestnému činu, kdy různí zlodějíčci kradou kulturní památky, které ještě
na našem venkově zbyly. Tentokrát šlo o plánovanou opravu, při níž bylo nutné sochu
sv. Václava odvézt do restaurátorského ateliéru.
Opravu soch provádí akademický sochař Jiří Švec z Pohořelce a celková cena
za restaurování byla sjednána na 77.000,- Kč. Cílem oprav je zrestaurování
poškozených soch, jejich záchrana, omezení možnosti vzniku trhlin, provedení
konsolidace a konzervace. Socha sv. Václava musela být kvůli horšímu stavu
demontována a odvezena. V podmínkách ateliéru byla pak tato socha očištěna,
vyplněny praskliny, doplněny chybějící části. Byly na ní provedeny i další práce
k navrácení díla do původního stavu. Socha sv. Jana Nepomuckého nebyla tolik
poškozena, a proto byla restaurována na místě. Byla také očištěna a vzniklé spáry
byly odborně odstraněny. Dokončení prací a předání zakázky je plánováno do 31. 10.
2013.
Obecní úřad
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významného životního jubilea se ve čtvrtém čtvrtletí roku 2013 dožívají tito
naši spoluobčané :
RŮŽIČKOVÁ Miloslava ze Skuhrova
DIBELKA František ze Skuhrova
ŠINDELÁŘ Jiří ze Skuhrova
KRÁLÍČEK Otto ze Svinné
NOSKOVÁ Vlasta z Brocné
EHLOVÁ Zdeňka z Hraštice
ŠRITTR Ladislav ze Skuhrova
KUSÁ Dája ze Skuhrova
DRAŠNER Josef z Brocné
CVEJNOVÁ Zdenka z Brocné

85 let
95 let
75 let
70 let
91 let
91 let
85 let
75 let
75 let
70 let

Vaše životní jubileum je pro nás příležitostí, abychom Vám do dalších let
upřímně popřáli dobré zdraví, spokojenost a osobní pohodu.
Vítáme nové občánky naší obce:
BUBENÍČKOVÁ Alžběta ze Skuhrova
MALÝ Ondřej ze Skuhrova
NĚMEČEK Jan ze Skuhrova
ŠÍMA Robin ze Svinné
Vážení rodiče, vítáme narození Vašeho děťátka a přejeme Vám i jemu , aby
vyrůstalo ve zdraví, lásce a klidu.
Ve třetím čtvrtletí roku 2013 uzavřeli sňatek tito naši spoluobčané :
KRAJČOVIČOVÁ Iva ze Skuhrova a JANIGA Radek
POLÁČKOVÁ Klára ze Skuhrova a VONDRÁČEK Jan
DOBEŠOVÁ Lenka z Hraštice a JOHNSON Daniel Mark
NOSKOVÁ Kateřina z Brocné a LEVÍČEK Martin
PIŠLOVÁ Kamila ze Skuhrova a ULRICH Petr
NOSKOVÁ Jitka ze Skuhrova a JAROŠ Jaroslav
Novomanželům přejeme, aby jejich společný život byl založen na vzájemném
pochopení, lásce a toleranci.
Ludmila Popová
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INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Aby mohl být v pondělí 2.září 2013 slavnostně zahájen
nový školní rok, bylo třeba o prázdninách vykonat mnoho práce.
Vzhledem k tomu, že již druhým rokem fungují ZŠ a MŠ jako
jeden sloučený subjekt, uvádíme přehled vykonaných úkonů
společně.
V MŠ došlo o prázdninách k výměně oken v hospodářské části budovy, jejíž
interiér byl potom kompletně vymalován a vylepšen dalšími drobnými úpravami. Na
těchto pracích se podíleli jednak zaměstnanci obce a jednak pan školník Dušan
Košík, kterému kromě péče o objekty základní školy přibyla i škola mateřská.
V současné době se provádějí přípravné práce nutné k tomu, aby mohl být areál
mateřské školy kompletně oplocen. V základní škole se o prázdninách též malovalo a
natíralo. Velký kus práce zde vykonali brigádníci z řad studentů, které v letních
měsících zaměstnávala obec.
Díky společnému úsilí všech jmenovaných se podařilo v obou školách všechny
plánované práce včas úspěšně dokončit, a tak mohl být nový školní rok bez problémů
zahájen.
Ke slavnostnímu zahájení školního roku se letos v základní škole dostavilo
celkem 167 žáků, mezi nimiž bylo 17 prvňáčků. Pedagogický sbor je stabilizovaný a
k žádným personálním změnám nedošlo. K určitým změnám naopak došlo ve
školním vzdělávacím programu. Z rozhodnutí ministerstva školství bylo nutné ve
všech školách provést revizi a doplnění vzdělávacích programů. Největší změny se
od letošního školního roku týkají výuky cizích jazyků. Všichni žáci se v naší škole
povinně učí od 3. do 9. třídy anglický jazyk v rozsahu tří hodin týdně. K tomu jim
letos v 7. ročníku povinně přibývá druhý cizí jazyk, který byl doposud jen volitelný.
V naší škole si žáci 7. ročníku mohli vybrat mezi němčinou a ruštinou. Z 26 žáků si
15 zvolilo ruštinu a 11 žáků se přihlásilo na němčinu. Ruskému jazyku vyučuje
Mgr.Jiří Nedomlel, němčinu Mgr.Monika Brandejsová (dříve Charvátová). Oba
jazyky mají dotaci 2 hodiny týdně.
Další novinkou je změna v zahájení vyučování. Dlouhá léta se v naší škole
začínalo tradičně v 8.00 hodin. Od 1.10.2013 došlo k posunu o 10 minut, takže první
vyučovací hodina nyní začíná již v 7.50 hodin. K tomuto opatření vedlo několik
důvodů. Jednak se množily žádosti rodičů o dřívější uvolňování žáků z poslední
vyučovací hodiny, aby stíhali odjezd autobusů za dalšími aktivitami, jednak se tak
podařilo lépe začlenit zájmové kroužky do školního rozvrhu. Tímto opatřením se
rovněž podařilo zkrátit ranní čekací dobu dojíždějících žáků před vyučováním a
mohla být také zařazena pětiminutová přestávka mezi 5. a 6. vyučovací hodinou.
V neposlední řadě se podařilo zajistit dojíždějícím dětem dostatek času na převléknutí
a odchod ze školy k autobusům po ukončení vyučování. První dny naznačují, že toto
opatření bylo ku prospěchu věci.
Také letos nabízí naše škola svým žákům řadu možností, jak trávit volný čas.
Že je nabídka opravdu pestrá, dokazuje přehled zájmových kroužků pro letošní školní
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název kroužku

vedoucí

den

Dramatický kroužek
Kroužek Aj
Etická výchova I.
Etická výchova II.
Etická výchova III.
Pohybové hry I.
Pohybové hry II.
Florbal A
Florbal B
Cvičení dívek
Školní časopis
Modelářský kroužek

Mgr. Kateřina Hvězdová Dohnálková
Mgr. Jana Dusilová
Mgr. Jana Popová
Mgr. Vladimír Kalous
Mgr. Kateřina Hvězdová Dohnálková
Mgr. Vladimír Kalous
Mgr. Jana Dusilová
Mgr. Daniel Vacek
Mgr. Daniel Vacek
Mgr. Lenka Beránková
Mgr. Lenka Beránková
Mgr. Miloš Černý

pondělí
úterý
úterý
středa
středa
pondělí
čtvrtek
středa
pátek
pondělí
pondělí
pondělí

čas
13.00 - 13.45
11.50 - 12.35
12.15 - 13.00
12.00 - 12.45
12.15 - 13.00
12.35 - 13.20
14.20 - 15.05
13.00 - 14.30
13.00 - 14.30
13.30 - 14.30
13.00 - 14.00
13.30 - 15.00

ročník
I. st.
2. r.
1. r.
2. r.
3. r.
1. r. a 2. r.
3. r. a 4. r.
2.-5. r.
II. st.
II. st.
II. st.
I. a II. st.

rok:
Kromě těchto volnočasových aktivit poskytuje škola své prostory dalším
organizacím, které pracují s dětmi. Jde především o lyžařský oddíl SKI Skuhrov,
kroužek badmintonu, rybářský kroužek, kroužek sborového zpěvu a letos byla
obnovena i činnost kroužku mladých hasičů.
Nedílnou součástí školy je i školní družina. Také tato složka musí mít
vypracovaný svůj vzdělávací program, kterým se ve své činnosti řídí. Vedle
relaxačních a oddychových činností, které bezesporu žáci mladšího školního věku
potřebují, plní ŠD i vzdělávací a výchovné úkoly. Pro plnění těchto závazných aktivit
byla letos stanovena pevná denní doba od 13.00 do 13.45 hodin. Prosíme tímto
rodiče, aby tuto skutečnost respektovali a vyzvedávali si děti ze ŠD mimo tuto
uvedenou dobu.
Důležitou složkou naší školy je také školní jídelna. V ní se letos stravuje 166
dětí ze ZŠ, školní kuchyň dále zajišťuje stravu pro 43 dětí z mateřské školy, 29
zaměstnanců školy a 35 cizích strávníků. Průměrně tak kuchařky uvaří 270 obědů
denně. Vzhledem k tomu, že kapacita ŠJ je 300 jídel denně, mohou se další zájemci
z řad dospělých ke stravování ještě přihlásit.
Žáci 2.,3. a 4. ročníku mají již za sebou zájezd do hradeckého divadélka Drak,
které dosud nikdy svými představeními nezklamalo. A nezklamalo ani tentokrát! Hra
zpracovaná podle staré řecké báje o Ikarovi a jeho otci Daidalovi byla velmi vtipná,
poutavá, napínavá i poučná. Diváci byli vtaženi do děje rytmickými písničkami,
zaujaly poutavé kulisy i skvělé výkony všech herců. Všichni diváci si přáli, aby
divadlo trvalo déle než pouhou hodinu, tak moc se nám to líbilo. Ale bohužel, vše má
svůj konec. Tak nezbývá, než se těšit na příští rok, protože divadlo Drak je vždy
zárukou dobré zábavy i poučení.
Žáci 6. třídy v září absolvovali seznamovací pobyt v penzionu Kristýna
v Jedlové. Smyslem těchto pobytů je, aby se žáci navzájem lépe poznali, skamarádili
se a získali první společné zážitky. Tím se odstraní případné bariéry mezi
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skuhrovskými žáky a těmi, kteří nim přišli do 6. ročníku z Kvasin či jiných škol.
Nutno poznamenat, že se všichni na tuto první společnou akci velmi těší a z pobytu
se vracejí nadšení. Tentokrát odjelo do hor 21 dětí, dva žáci byli nemocní. Odjížděli
18. září ve středu odpoledne linkovým autobusem přes Uhřínov, takže to ještě měli
s vyhlídkovou jízdou po našem podhůří. Mírně pršelo, takže o sportování venku si
mohli nechat jenom zdát. Po ubytování v roubence na Jedlové zkonzumovali
výtečnou večeři - svíčkovou, pak následoval program plný her. Večer se dětem moc
spát nechtělo, někteří jedinci plni dojmů neusnuli vůbec, neboť měli stále co probírat.
O dopolední program se postarala zaměstnankyně PPP v Rychnově nad Kněžnou,
paní Mgr. Zdena Ženatová. Komunikativní hry se dětem líbily, některé hrály ještě
před odjezdem. Odpoledne se na obloze lehce protrhly mraky a to byl čas k vycházce
na Luisino Údolí. Bohužel, počasí nepřálo, a tak ze zamýšleného výšlapu na Velkou
Deštnou sešlo. Zmoklí se po návratu převlékli do suchého a už na ně čekaly kynuté
knedlíky s borůvkami. Druhý večer děti problém s usínáním opravdu neměly.
Poslední den naši výpravu uvítal pan Josef Kubíček na malé vodní elektrárně, kde se
děti seznámily s alternativní výrobou energie. Pak byl už čas posledního oběda a bylo
nutno zabalit a rozloučit se. Někteří litovali, že není možné nezůstat až do neděle. Za
deště se žáci vrátili linkovým autobusem do Skuhrova a plni nových dojmů se rozešli
do svých domovů.
Důležitou součástí vzdělávacího programu je volba povolání. Proto se ve
středu 9.10. 2013 vydali žáci 9. ročníku na exkurzi do Obchodní akademie v Kostelci
n.O. a Úřad práce v Rychnově nad Kněžnou. V obou institucích získali cenné
informace, které jim budou užitečné při rozhodování, kam po základní škole.
Těsně před uzávěrkou k nám dorazila skvělá zpráva, že družstvo starších žákyň
naší školy ve složení Zuzana Holíková, Katka Frydrychová, Míša Lukavská a
Kristýna Kulhánková vybojovalo 9.10.2013 v krajském finále v přespolním běhu
v Nové Pace v nabité konkurenci závodnic ze středních škol neuvěřitelné 2. místo (!)
Nikoho už asi ani nepřekvapí, že Zuzana Holíková byla mezi všemi absolutně
nejrychlejší. Celému družstvu patří velká gratulace a poděkování za vzornou
reprezentaci školy i obce. Naše rychlé holky si prohlédněte na snímku:

Na textu se podíleli: Mgr.Hana Brandejsová, Mgr.Jiří Nedomlel, Mgr.Hana Wenzelová, Mgr.Jana
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Dusilová, Mgr.Oldřich Málek a Mgr.Petra Holásková

Vybráno z písemných prací žáků naší školy
Ve slohových pracích žáci často reagují na aktuální dění ve škole. Paní učitelka
Bc. Anna Bartíková, která vyučuje český jazyk na II. stupni naší ZŠ, zadala v září
žákům téma „Už je ze mě šesťák“. Jak se s tím žáci vypořádali, posuďte sami:
Lenka Jirušková:
Jmenuji se Lenka Jirušková. Bydlím v Lukavici, ale základní školu navštěvuji ve Skuhrově
nad Bělou. Je mi jedenáct let a nyní chodím do šesté třídy. Šestá třída je na druhém stupni.
Nedá se říci, že by mi něco v současné době oproti dřívějšku chybělo. Nově se na výuku
stěhujeme do jiných tříd a střídá se nám mnohem více učitelů než v nižších ročnících. Když
jsem bývala na prvním stupni, nevídala jsem se s bratrem tolik jako v současnosti. Ale za
rok ho zase neuvidím, protože půjde na střední školu. Líbí se mi, že nás učitelé neberou jako
malé děti, ale už jako starší a zodpovědnější. Doufám, že spolu budeme všichni dobře
vycházet.
Anna Marie Hanušová:
Je mi 11 let a chodím do té nejhezčí školy na světě – do Skuhrova nad Bělou. Letos jsem
přešla na druhý stupeň, a co se změnilo? Na prvním stupni jsme měli jen věšáčky, ale zato
jsme si při nazouvání bot mohli sednout na lavičku. Na druhém stupni je to vše úplně jinak,
máme šatní skříňky. Jako páťáci jsme měli pitný režim, ale to, že na druhém stupni čaj
nemáme, mi nevadí, protože já jsem na něj stejně nechodila.
Z učitelů mi nejvíc chybí ti, kteří mě učili (paní učitelka Roušavá a paní učitelka Dusilová).
Teď máme na každou hodinu jiného učitele. Paní učitelku Wenzelovou, naši třídní, máme
jen na matematiku a fyziku. Je to ta nejhodnější paní učitelka, kterou znám, máme ji moc
rádi. Celý druhý stupeň se mi líbí, je to příjemná změna.
Bára Špringrová:
Navštěvuji Základní školu Skuhrov nad Bělou. Chodím do 6. ročníku na druhý stupeň. Je mi
11 let, jsem tu ze všech nejmladší. Máme třídu vedle sborovny a vedle 7. ročníku.
Přišli k nám tři noví spolužáci, dva kluci a jedna dívka. Zatím s nimi vycházíme dobře a
doufám, že budeme ještě lépe. Abychom se s nimi více poznali a stmelili náš kolektiv, jeli
jsme na seznamovací pobyt do Deštného v Orlických horách. Moc se nám tam líbilo, ale
byla škoda, že jsme tam nejeli všichni, protože pár spolužáků bylo zrovna nemocných.
Z prvního stupně mi nejvíce chybí učitelé. Teď na druhém stupni je všechno nové předměty, třídy a na některé předměty se stěhujeme. Nové předměty se mi líbí, ale nelíbí se
mi to učení, je totiž těžší než dřív. Se staršími dětmi máme pěkné vztahy, přestože se známe
jenom měsíc. Doufám, že budeme s učiteli dobře vycházet a se spolužáky budeme kamarádi.

Exkurze do Obchodní akademie v Kostelci nad Orlicí
Ve středu 9. října 2013 naše 9. třída navštívila Obchodní akademii T.G.M. v Kostelci
nad Orlicí. Odjížděli jsme ráno luxusním autobusem, který pro nás zajistila kostelecká
škola. Po příjezdu nás uvítala školní kapela se zvláštním názvem „Přejetá žába“, která
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hrála moc hezky. Po skončení jejího vystoupení jsme přešli do auly, kde nás pan profesor
Synek seznámil se učebními obory školy a studenti OA nám předvedli vlastní prezentace o
mobilních operačních systémech a zajímavých žákovských projektech. Následně jsme si
prohlédli ekologickou výstavu a přešli do další učebny. Ve třídě jsme si zkusili vyplnit test
z ekologie a také jsme se dívali na video, jak se třídí odpad. Když tyto krátké ukázky
skončily, šli jsme na detailní prohlídku školy. Návštěva obchodní akademie se mi velmi líbila
a někteří z nás začali uvažovat o tom, že by zde chtěli po 9. třídě začít studovat.
Jaroslav Jiruška

Seznamovací pobyt
Ve středu 18. 9. jsme se dopoledne učili jako obvykle, ale odpoledne nám vyučování
odpadlo, protože naše třída vyrážela na seznamovací pobyt na chatu Kristýnu do Deštného
v Orlických horách. Sraz byl v 15.30 na zastávce, kde nás už čekala paní učitelka
Wenzelová a pan učitel Málek, a v 15.41 jsme měli startovat. Když jsme uviděli přijíždět
autobus, hned jsme si vzali všechna zavazadla a připravili se na nástup. Ale museli jsme
čekat dál, protože autobus nebyl ten správný. Když konečně přijel ten pravý, „nalodili“
jsme se a vyrazili směr Jedlová. Jakmile jsme dorazili na chatu, poslechli jsme si instrukce a
rozdělili si pokoje. Vybalili jsme si, povlékli peřiny a šli jsme na večeři, byla výborná
svíčková. Večer jsme měli „seznamovací program“ ve společenské místnosti, po kterém
jsme dlouho nemohli usnout. I když byla večerka v deset hodin, někteří byli vzhůru ještě po
půlnoci.
Druhý den jsme se vzbudili už okolo šesté hodiny ráno, ale snídani jsme měli až v 8,
tak jsme si mezitím povídali. Potom přijela paní Ženatová, se kterou jsme hráli až do oběda
různé hry, které nás sblížily. Po obědě a poledním klidu (řádění) nás navštívila paní učitelka
Holásková se svými dvěma pejsky a společně jsme šli do Luisina údolí. Cestou jsme si
prohlédli kostel sv. Matouše. Pod Velkou Deštnou jsme se zastavili u zázračné studánky.
Skoro celá třída se z ní napila. Sice jsme měli mokro v botách a nohy nás pěkně bolely, ale
byla to pěkná procházka. Když jsme se vrátili, usušili jsme se u kamen a byla večeře. Ten
den si paní učitelka myslela, že jsme unavení a že půjdeme spát velmi brzy, ale během
chvilky jsme zase všichni pěkně řádili.
V pátek jsme se hned po snídani vydali k panu Kubíčkovi podívat se na malou vodní
elektrárnu, kterou má doma. Byla tam tak ukrutná zima, že nám zuby drnčely. Po návratu
jsme měli oběd a chvíli volna, ale pak už jsme se museli dát do úklidu a do balení. Všechny
nás mrzelo, že se už jede domů. Ještě bychom si pobyt prodloužili. Doufáme, že se tam ještě
někdy se třídou podíváme a užijeme si opět spoustu legrace! Seznamovák byl prostě super!
Tak jsme to viděly my: Lenka Jirušková, Bára Špringrová, Áňa Křížová a Mája Popová ze
6.třídy

Devítka na Úřadu práce
Ve středu 9.10. 2013 jsme po návštěvě Obchodní akademie v Kostelci nad Orlicí
zavítali do Informačního a poradenského střediska Úřadu práce v Rychnově nad Kněžnou.
Návštěva IPS probíhala takto:
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Přivítala nás paní Martincová, která se nám po celou dobu věnovala. Nejprve jsme
se představili a řekli, na jakou střední školu či odborné učiliště bychom chtěli. Poté jsme si
všichni společně povídali o tom, co nás čeká v tomto školním roce - volba střední školy a
následující přijímající zkoušky či volba odborného učiliště. Velmi nás zaujala složka, v níž
byla dopodrobna popsána všechna povolání. Zároveň tam byly uvedeny důležité
předpoklady, které bychom pro ně měli splňovat. Řešili jsme také, jak si správně SŠ či OU
vybrat, že musíme zvážit všechny své schopnosti a také možnosti. Mezi ně patří například,
zda na danou školu máme vědomosti, ale i jaké to bude obnášet finance, jak to bude
s dojížděním, internátem a mnoho dalších. Tyto informace jsme si všechny zapsali na velký
papír, který jsme si mohli ponechat jako vzor pro naše další rozhodování.
Ze skvělé besedy jsme si kromě vypsaných důležitých informací a Atlasu středních
škol a učilišť Královéhradeckého kraje odnesli především mnoho nových poznatků a
cenných rad, které nám snad volbu budoucího povolání usnadní.
Kristýna Bártová, 9.třída

Co bych udělal, kdybych vyhrál 10 milionů?
Při kroužku etické výchovy proběhla mezi žáky 3. ročníku malá anketa, v níž paní
učitelka Mgr. Kateřina Hvězdová Dohnálková položila žákům výše uvedenou otázku.
Některé nápady devítiletých dětí byly docela zajímavé:

Terezka Berková:
Koupila bych si poníka a jeden milion bych věnovala psímu útulku.
Deniska Koblásová:
Koupila bych barák, vířivku, mamce a taťkovi dovolenou a miminko.
Matyáš Mužík:
Koupil bych taťkovi velké auto, léky pro taťku a pro mamku a 1 milion bych dal na
charitu.
Honza Hlavsa:
Koupil bych si lístky na zápas Chelsea-Barcelona, vilu a tablet. Taky bych šel na
koncerty skupin Mandrage a Kabát. Milion a půl bych poslal dětem do Afriky.
Helenka Gruškovská:
Já bych si koupila koně, opici, zlatou rybku a kytaru. Poslala bych něco do útulku
pro zvířata a asi 4 miliony na charitu.
Anička Kopsová:
Jeden milion bych dala na děti se smrtelnými nemocemi, milion bych dala taťkovi a
mamce, jeden sestře, babičce a dědovi. Pak bych si koupila asi 5 koní, ohradu a
výběh.
Kačka Smažíková:
Koupila bych si dvě morčata, počítač, mamce růžovou vestu a taťkovi nové auto a
kolo, protože rád cvičí. Kájovi velkou televizi a sobě sluhu.
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Míša Seidlová:
Sobě bych koupila lístky na One direction a kočárek pro dítě, až budu dospělá.
Mamce čistícího robota, taťkovi sekačku, půl milionu babičce a dědovi, milion
rodičům. Čtyři a půl milionu bych dala do charity.
Honza Bárta:
Koupil bych si psa, kočku, papouška a kytaru. Tři miliony mamce a taťkovi a ještě
diskžokejský pult.
Péťa Pišl:
Pořídil bych si soukromý tryskáč, dva lovecké psy a loď.
Kuba Čermák:
Chtěl bych hrad Kost, ale to asi nejde. Taťkovi motorku, mamce myčku a paní na
hlídání. Rodině karavan a část peněz dětem do Afriky.
***

DO SKUHROVA ZA POHÁDKOU
MŠ Sluníčko Skuhrov
nad Bělou zahájila nový
školní rok pohádkově. Po
dokončení rekonstrukce šaten
a hospodářské budovy, školka
ožila namalovanými pohádkovými bytostmi. Děti vítá
v šatnách
víla
Amálka,
Rákosníček i Malá čarodějnice s Abraksasem.
Aby se šlo dětem do
školky veseleji, připravily pro
ně ve středu 11. 9. odpoledne
jejich učitelky a místní
dobrovolníci
pohádkovou
cestu. Trasa vedla nově upraveným lesoparkem a částečně po nově vybudované
rybářské stezce. Probudit princeznu přišlo královně pomoci 70 dětí ze Skuhrova a
okolí.
Dne 1. října celá školka ožila rytíři a princeznami, kteří se společně vydali
navštívit komtesu Vilemínu na rychnovský zámek. Pro děti byla ve spolupráci
s Domem dětí a mládeže Déčko RK připravena poutavá prohlídka zámeckých
prostor. Z této akce je i náš snímek.
Pokud byste si i vy chtěli prohlédnout naši pohádkovou školku, rádi Vás
uvidíme. MŠ Sluníčko ještě má volná místa a přijímá děti již od věku dvou let.
Děkujeme všem zúčastněným za přípravu pohádkové cesty, DDM RK za
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spolupráci a zejména Obci Skuhrov nad Bělou za podporu a vstřícnost po celý rok.
Tak někdy na viděnou v pohádkové školce.
Zuzana Krassková

Na Nové Vsi se koníkům daří
Již čtvrtým rokem se ve Skuhrově na Nové Vsi schází
parta nadšenců do koní a zvířat, kteří mají zájem a chuť
věnovat se dětem, naučit je pečovat o zvířata, jezdit na
koních a zároveň pro ně připravovat různé hry a akce. Od
června roku 2012 probíhá tato činnost pod záštitou
občanského sdružení Na Venkově, které vzniklo právě za tímto účelem, tedy pracovat
s dětmi a pořádat akce pro veřejnost.
Občanské sdružení se letos prezentovalo na Bambiriádě, kterou každý rok pořádá
rychnovské Déčko, se kterým OS Na Venkově trvale spolupracuje. Zde jsme měli
možnost představit naši činnost a nabídnout dětem nové aktivity.
Taktéž ve spolupráci s Déčkem proběhly v červenci na Nové Vsi dva pobytové
tábory s názvem „Zvířátka na venkově“. První tábor probíhal ve dnech 1.- 4.7. a
zúčastnilo se ho 10 dětí, druhý tábor měl 11 dětí a probíhal ve dnech 22. - 25.7.
Tábory byly určené pro děti od 7 let. Táborníci spali ve stanech a po celé dny měli
bohatý program. Učili se krmit zvířata, starat se o ně a pracovat s nimi, probíhaly
hodiny ježdění, každý večer se děti formou povídání a tajenek seznamovaly s novým
zvířátkem. Nechyběla ani večerní bojovka. Protože oba tábory probíhaly v horkých
letních dnech, chodily se děti také koupat, hrály šipkovanou nebo se vydaly po
stopách ztraceného poníka. Ačkoliv oba tábory trvaly jen čtyři dny, děti se rychle
skamarádily a užily si krásné dny. V srpnu pak ještě proběhlo krátké soustředění,
kterého se zúčastnilo 9 dětí.
Novou tradicí se také na Nové Vsi stala Hubertova jízda, která letos proběhla již
počtvrté. Pokaždé je spojena s dětským odpolednem, plným her a zážitků. Dopoledne
probíhá vyjížďka, které se letos zúčastnilo téměř třicet koní. Vedla na Uhřínov do
skanzenu Villa Nova. Tam si jezdci mohli odpočinout, občerstvit se a poslechnout si
zajímavé povídání pana Dragouna. Po návratu na Novou Ves už na ně čekaly děti s
rodiči, aby zhlédly „sranda disciplíny“, závod do vrchu malých a velkých koní a
„Halali“, tedy hon na lišku, při kterém se pole jezdců pokouší ulovit liščí ohon
připnutý na rameni vedoucího jezdce – mastera. Tuto disciplínu si pak v pěší podobě
mohly vyzkoušet také děti. Pro ně pak byly připravené další disciplíny a za jejich
splnění sladké odměny. Zřejmě proto, že bylo tak krásné počasí, se dětského
odpoledne zúčastnilo tolik dětí, rozdáno bylo 60 cen. Tato akce se k velké
spokojenosti pořadatelů velmi vydařila. Věříme, že si snad také jezdci, děti a rodiče
odnesli kromě cen spoustu nových zážitků.
Kromě těchto akcí probíhá každý druhý pátek v období od října do května ve
spolupráci s rychnovským DDM kroužek „Zvířátka na venkově“. I při něm se děti učí
starat se o hospodářská zvířata, poznávat jejich svět a pracovat s nimi. Za
nepříznivého počasí a v zimě jsou pak pro děti připraveny jiné aktivity. V zimě jsme
společně pekli perníčky, vyráběli adventní věnce, anebo jsme v teple u kamen
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rozebírali a čistili koňskou výstroj.
Každý den dochází na Novou Ves děti do zájmového kroužku „Péče o koně“, jehož
součástí jsou hodiny základů jezdectví. Tato aktivita je zaměřena na děti, které mají
zájem věnovat se koním a naučit se jezdit, proto docházejí pravidelně a věnujeme se
jim individuálně. Některé z nich jsou již na takové úrovni ježdění, že bychom se s
nimi příští rok rádi zúčastnili hobby závodů pořádaných v našem regionu.
Letošní rok byl pro nás velmi produktivní nejen z hlediska pořádaných akcí.
Dokončujeme výstavbu nové hospodářské budovy se zázemím pro zvířata i děti.
Doufáme, že do konce roku již bude budova plně funkční a začne být využívána pro
zmíněné volnočasové aktivity.
Podzim je v plném proudu a přípravy na zimu vrcholí. Ani v tomto období
nezahálíme. Zahajujeme kroužek „Zvířátka na venkově“ s
novými dětmi. Do tohoto kroužku je stále možné se
přihlásit, informace a kontakt naleznete na stránkách
www.navenkove.eu. Před Vánocemi plánujeme uspořádat
další veřejnou akci – vánoční nadílku pro zvířátka, o které
budeme ještě včas informovat. Zájemci se mohou přijít
podívat a podpořit nás prakticky kdykoliv.
Za pomoc velmi děkujeme Obci Skuhrov nad Bělou,
která naše aktivity od začátku plně podporuje, dík patří také
všem, kteří přikládají ruku k dílu při pořádaných akcích a
při všech našich aktivitách. I do budoucna chceme v těchto
aktivitách pokračovat, pro stálý zájem dál zkvalitňovat naše
služby a zapojovat více rodiny dětí, které k nám docházejí.
Za občanské sdružení Na Venkově Petra Pišlová

Kytka vzpomínek k 200. výročí skuhrovské školy
Pokračujeme v otiskování vzpomínek paní učitelky Jany Albrechtové,
která v naší škole v roce 1960 zahajovala svoji učitelskou kariéru.
Jak jsem přežila předmět práce na pozemcích, to taky nevím. Hlavní pokyny
jsem dostávala od Aničky Kopsové, která učila přírodopis. Nezapomenu však na
jedno ráno, kdy přišel do sborovny sám s.ř. a svým úsečným rozhodným tónem se
obrátil na mne a pravil: „Jano, vemte si fornýr a provázky, půjdete s kluky nahoru
ovazovat stromky.“ Absolutně jsem netušila, čemu se říká fornýr a kde je ono
„nahoře“, nicméně jsem okamžitě zašla do osmičky a zavelela též: :Hoši, dnes jdeme
nahoru ovazovat stromky, tak vemte fornýr a provázky.“ A světe div se! Téměř
obratem stáli hoši připraveni vyrazit, dýhu, nebo-li fornýr i provázky připravené a
mohli jsme vyrazit „nahoru“. Kudy jsme kráčeli a kde jsme se potom ocitli, vlastně
nevím dodnes. Vidím před sebou jen jakési návrší s alejí mladých stromků. Chlapci na
sebe mrkli a než jsem se stačila vydýchat, byly všechny kmeny zajištěny proti zajícům,
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jako když střelí. Začala jsem práci kontrolovat a musím říci – ani jedna reklamace.
Bájní rytíři však dál na nic nečekali a než jsem stačila vydat další pokyny, zmizeli.
Bylo vidět, že jsou z domů vedeni k fortelné práci a když měli hotovo, nehodlali dál
marnit čas. Co by se stalo dnes, kdyby žáci svévolně „opustili místo vyučování“?
Nevím a už se to nedozvím. V mnohých školách byl totiž předmět práce na pozemcích
zrušen…
Těch šest neaprobovaných hodin týdně, to byly mé třinácté komnaty. Matně si
vzpomínám, že jsem též suplovala rýsování v devítce a v osmičce ještě zeměpis.
Zažívala jsem muka Tantalova s přípravami. Děti jsou mimořádně nesmlouvaví
kritici, horší než maturitní komise. Proto jsem si ve svých aprobovaných hodinách –
tedy češtině a ruštině léčila sebevědomí. I když, upřímně řečeno, kantor v prvém roce
výkonu svého povolání je kvalitní pouze tehdy, když „ví, že nic neví“. To byl i můj
případ. Učila jsem se pozorováním, náslechy, a to zejména u kolegyně Máši
Janečkové. Už na první poslech jste zjistili, že jde o osobnost. Sečtělá, pohotová,
nápaditá, bystrá, energická, spravedlivá, vždycky připravená k inovacím ve výuce i
prostředí. Uměla pochválit i přát úspěch, stejně jako vyslovit úsudek náročný a
kritický. Ráda jsem poslouchala její vyprávění z hodin češtiny, příhod z kantorského
života, z četby, kulturních zážitků i její něžné povídání o dcerce Soně alias Soníkovi.
Za další léta jsme se, bohužel, potkávaly jen letmo, ale jsem přesvědčena, že bychom
mohly začít o čemkoli jako tenkrát.
Asi jste si, milí čtenáři, všimli, že tu vůbec není řeč o nějakých technických
pomůckách, počítačích apod. Interaktivní tabule neexistovaly a počítačová technika
se vyskytovala jen ve velkých fabrikách. O počítačích kolovaly již tenkrát anekdoty,
jako třeba tahle, kterou jsem poprvé slyšela v roce 1960 a na oslavě 40. narozenin
našeho milého s.ř. v povznesené náladě předávala kolegům. Teď vám ji zopakuji:
To takhle dovezli nejnovější sovětský počítač a zadali mu zkušební otázku. Je
možné holým zadkem rozmáčknout ježka? Počítač bleskově odpověděl: možné to je,
ale ježek musí být oholený. Druhá zkušební otázka zněla: Je možné holým zadkem
rozmáčknout neoholeného ježka? Počítač zaváhal 1 setinu sekundy a odpověděl:
možné to je, ale zadek musí být oplechovaný. Třetí otázka zněla: Je možné
neoplechovaným zadkem rozmáčknout neoholeného ježka? Počítač se zatřásl, začalo
v něm škubat a zvonit, ale nakonec z něj vypadla odpověď: možné to je, ale musí to
být vládní úkol…
Tak tomuhle jsme se tenkrát smáli. To se ví, že ve škole byly diaprojektory,
obrazy, modely, gramofon. Většina z nás ale učila za pomoci křídy, tabule, obrázků a
učebnice. Vzpomínám si, jak jsem nějak chtěla ozvláštnit hodinu slohu, k čemuž se
naskytla následující příležitost. Měla jsem v 7.A na češtinu hocha, kterého ne a ne
naučit pravopis. Jmenoval se Ruda a slova jako výr-vír, bílý-býlí-bílí s těmi
záludnými i/y mu byla španělskou vesnicí. Krom toho měl vadu řeči, koktal. Měla
jsem pro něj zvláštní slabost, protože krásně zpíval, na což mě upozornily děti. Při
zpěvu koktavost mizí, jak jsme si na něm vyzkoušeli. Jenže přišel diktát a jeho stránka
se zase červenala. Povídám mu: „Víš, proč musíme ve slově výr psát tvrdé y? A Ruda
na to bezelstně a jaksi „mimo mísu“ opáčil: „ So-soudružko, ale my máme vejra
doma.“ Slovo dalo slovo a já jsem mu slíbila, že se přijdu na toho vejra podívat. A
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opravdu - měli ho. Mhouřil své obrvené oči a já zůstala v ohromení. Co jsou
vyjmenovaná slova proti takovému zázraku přírody! A v tom mě to napadlo. „Rudo,
tys říkal, že chodíš s tatínkem na čekanou, co kdybychom jednou šli všichni, celá
třída?“ „To to to by bylo fafajn, odvětil a oči mu zasvítily. A tak se brzy konala
památná výprava. Účel: pozorování zvěře za ranního úsvitu, cíl: příprava na slohový
útvar popis… Vybrali jsme den, kdy byla čeština první hodinu, pro případ, že bychom
se zdrželi. Do třídnice jsem zapsala Exkurze do lesa – příprava na slohovou práci a
letmo jsem o záměru zpravila pana ředitele s.ř. Ještě dnes vidím jeho souhlasné
kývnutí se zábleskem potutelného úsměvu. Když si tak po letech pouštím film
vzpomínek, napadá mě, jaké pochopení i důvěru v počínání nováčka musel mít nejen
ředitel školy, ale i rodiče! Ani jeden protest, co že si to dovoluji budit jejich děti ve
čtyři ráno!
Co vám mám povídat, bylo to úžasné. Sluníčko vstávalo z růžových polštářů a
stříbrné kapky rosy v trávě se blyštěly nám v ústrety. Ruda nás vedl jako ohař, úplně
ho to změnilo. Nikdo z děcek ani necek. Přiblížili jsme se k posedu a poslušni
Rudových tichých gest se rozestavěli. Z oparu tohoto dávného zážitku se prodírá
obraz tajemných siluet srnčího stádečka. Nádherný okamžik! Ale najednou se vytrhnu
z meditací, kouknu se kolem sebe a – nikde nic! Ani srnky, o jelenech nemluvě, ale co
bylo nejhorší – ani děti. Vůdce Ruda pryč a s ním celá třída. Že si nedám pokoj,
láteřím na sebe. Jak jsi mohla, jak to, že…. Víš, co se může stát? Volat nebudu, ještě
bych vyplašila zvěř. Plná děsu letím lesní strání dolů do údolí. Na ten hrůzyplný pocit
do nejdelší smrti nezapomenu. Je krátce po osmé, když dosupím do školy. Sedmáci se
na mě bezelstně zubí, Ruda snad přestal i koktat. Pěkně mě vyděsili, ale všechno
dobře dopadlo. Tak to bylo skutečné „zážitkové vyučování“ (zvláště pro mě…).
Divíte se, že mi ten rok ve Skuhrově tak utekl a zároveň se mi vryl do paměti? A
těch příhod by bylo daleko víc, škoda, že jsem někde ztratila své deníkové zápisky.
Kdepak, lidská paměť a ta moje obzvlášť, je hrozně děravá…
***

POPLATKY ZA SATELIT SKYLINK
Vážení spoluobčané,
v minulých letech si řada z vás pořídila pro sledování televizních
stanic satelitní komplet s přístupovou kartou a využívá služby
satelitní platformy SKYLINK. V posledních týdnech jsem se
mnohokrát setkal s dotazy ohledně placení tzv. servisního poplatku
a nutnosti výměny přístupové karty. Proto si vás dovoluji informovat:
1. Pokud sledujete programy základního balíčku (balíček Digital, cca 30 programů), musíte
mít uhrazen servisní poplatek 29,-Kč/měsíčně (348,-Kč/ročně)! Jinak přijdete o možnost
sledování programů.
2. V případě, že jste si předplatili některý další z balíčků (Mini, Multi, Kombi…), máte
tento servisní poplatek zahrnut v ceně tohoto balíčku a tedy jej již znovu neplatíte!
3. Platforma Skylink přešla na nový systém kódování vysílání. Jde o systém Irdeto. Dřívější
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systém Cryptoworks přestane být podporován. Proto mnohé z vás čeká v dohledné době
nutnost výměny přístupové karty (pokud máte ještě starší typ karty - bílá karta). Nová
karta „Výměna“ stojí 349,-Kč. Tuto kartu získáte v každé dobré prodejně satelitní techniky
(např. MP Technology v prostorách prodejny železářství v RK)
4. V souvislosti s touto výměnou si však nemusíte nechat vnutit nabídku SKYLINKu,
který v těchto dnech posílá zákazníkům na dobírku obálku s novou přístupovou kartou a
předplatné balíčku programů Mini. Cena této obálky je 998,-Kč. Pokud vám základní
programový balíček Digital stačí, tuto obálku nepřebírejte. Pouze si dávejte pozor na
uhrazení servisního poplatku a kartu Výměna si v blízké budoucnosti zakupte sami.
V případě jakýchkoliv nejasností se na mě obraťte! Rád vám poradím. Pomohu vám
zjistit, zda-li máte uhrazen servisní poplatek a pomohu vám i s aktivací nové přístupové
karty „Výměna“.
Přeji pěkné podzimní dny!
Oldřich Málek,
tel. 777 360 583

MARTIN KADAVÝ v reprezentaci ČR U 19
Martina, hrajícího fotbalovou dorosteneckou extraligu ve Slavii Praha, nominoval
trenér Miroslav Koubek v srpnu 2013 k přátelskému utkání v Belgii proti domácí
reprezentaci do 19 let. Martin nastoupil v obou zápasech v základní sestavě a připsal si tak
první 2 reprezentační starty! V září Martin odehrál další dva přípravné zápasy v Lotyšsku a
v říjnu byl nominován ke kvalifikačním zápasům o postup na Mistrovství Evropy kategorie
U19. Tato kvalifikační utkání proběhnou na konci října na severní Moravě. Věříme, že
Martin překoná současné zdravotní problémy a úspěšně zasáhne do bojů o postup na ME.
Není bez zajímavosti, že naše obec (vlastního fotbalového stadionu nemajíc) má v
současné době již dva reprezentanty ČR. Základy fotbalové abecedy získávali jak Libor
Blažek (reprezentant ČR do 17 let) tak Martin Kadavý také při pravidelných trénincích
během zimních příprav v tělocvičně naší ZŠ.
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Curriculum vitae:
Martin Kadavý
nar.: 23. 1. 1995
výška: 183 cm
váha: 64 kg
post: obránce
bydliště: Skuhrov nad Bělou
škola: Obchodní akademie Praha
kluby: SK Solnice (2000-2005)
FC Hradec Králové (20052009)
SK Slavia Praha (2009-)
přezdívka: Káďa
sportovní úspěchy: mistr ČR hala mladší
žáci (FC HK), mistr ČR hala starší žáci
(FC HK), mistr ČR starší žáci (Slavia
Praha),
2. místo Extraliga dorostu U19 2012/2013
(Slavia Praha)
4 x start za reprezentaci ČR U19

Léto našich lyžařů
Letošní krásné léto začali skuhrovští lyžaři tradičním
vodáckým soustředěním. Z důvodu povodní zbývala ke sjetí
pouze řeka Sázava, ale i ta se nakonec natolik rozvodnila, že
naši vodáci museli odjet domů o dva dny dříve. Další
soustředění probíhala tradičně na Bedřichovce v Orlických
horách a na Pastvinách.
Jak jsme již psali, 60. výročí založení oddílu běžeckého lyžování ve Skuhrově
si lyžaři připomněli instalací výstavy v přístavbě OÚ. Za přítomnosti mnoha členů
oddílu i představitelů vedení běžeckého sportu byla výstava slavnostně zahájena v
pátek 26. července 2013. V úvodním projevu byla ze strany vedení běžeckého sportu
dlouholetá činnost skuhrovské oddílu hodnocena velmi kladně. Byly zdůrazněny
dosažené výsledky, oceněna práce trenérů i všech dobrovolníků.
Během skuhrovské pouti výstavu zhlédla spousta současných i bývalých členů
oddílu, kteří si léta prožitá mezi lyžaři jistě připomněli i zhlédnutím projekce
fotografií. Během následujícího víkendu měli možnost navštívit výstavu rovněž
účastníci skuhrovských běžeckých závodů.
Stalo se již tradicí, že v srpnu ožívá Skuhrov sportem. Letos se konaly běžecké
závody o prvním srpnovém víkendu. V sobotu 3. srpna se uskutečnil již 10. ročník
Běhu do vrchu na Velkou Deštnou. Letošní počasí dopřálo závodníkům horka a
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sluníčka více, než by si přáli. Přesto se na start závodu postavilo a do cíle na nejvyšší
vrchol Orlických hor doběhlo 117 závodníků. Zde na ně čekala vrcholová prémie –
výborné švestkové buchty od paní Krunčíkové.
V neděli 4. srpna byl v 10.00 hodin u Společenského centra odstartován již 18.
ročník silničního závodu Běh údolím řeky Bělé. Nedělní ráno bylo zamračené a na
startu zastihla 128 startujících sportovců dosti silná dešťová přeháňka. Tu si však
závodníci náramně pochvalovali. Součástí tohoto závodu byl i vložený běh dětí na 1 a
3 km. Nechyběl ani oblíbený závod pro sportovní benjamínky s názvem „Lentilkový
běh“. Všechny závody se vydařily, vládla dobrá nálada, a tak se závodníci i
pořadatelé již těší na příští ročníky. Podrobnější informace, fotografie i výsledky je
možno zhlédnout na www.ski-skuhrov.cz.
Ve středu 18. září 2013 uspořádali naši trenéři pro děti náborový závod Běh
Skuhrovem. Závod se tentokrát konal na hřišti naproti čerpací stanici a byl připraven
jako závod obratnosti. I tato sportovní akce se celkem vydařila. Děti běhaly s velkým
nadšením a v cíli na všechny závodníky čekala perníková medaile a sladký koláč.
Škoda, že konec závodu doprovázel déšť.
V současné době lyžaři pravidelně trénují a o víkendech utužují kondici na
přespolních bězích.
Za SKI M. Šabatová
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To je zlaté posvícení, to je zlatá neděle,
máme maso a zas maso k tomu kousek pečeně
Mnozí si asi vzpomenou na písničku, kterou jsme se kdysi učili v mateřské
školce. Rádi posvícení slavíme, ale pomalu se z obecného povědomí vytrácí jeho
podstata. Co to vlastně posvícení je?
Posvícení je tradiční vzpomínková slavnost na posvěcení kostela. Výraz
„posvícení“ znamená totéž co „posvěcení“. Dostavba kostela byla pro obec
mimořádnou událostí, protože jeho stavbě obyvatelé obvykle věnovali mnoho práce a
dle možností i peněz Po dokončení stavby nemohl být kostel hned použit pro
bohoslužby. Nejprve se musel slavnostním způsobem vyjmout ze světské sféry a
posvěcením jej slavnostně předat pro služby Bohu. Tato slavnost měla svá přísná
pravidla a prováděl ji světící biskup. Na závěr se konala první slavnostní mše svatá.
Posvícení se původně slavilo ve výroční den posvěcení kostela, které je
označováno termínem dedicatio. Výročí posvěcení chrámu bývala vždy velmi
slavnostně připomínána. Vzhledem k nejednotnosti oslav posvícení a tudíž
nepracovních dnů v rámci císařství nařídil císař Josef II. roku 1786 po celé zemi slavit
posvícení po svátku svatého Havla, což vychází většinou na třetí říjnovou neděli; odtud
se odvozuje také často používaný termín Havelské posvícení, nebo také císařské
posvícení. Tento záměr se však velkému reformátorovi moc nepovedl. V Čechách a na
Moravě si pak v některých vsích poddaní slavili posvícení dvakrát: to svoje původní a
ještě navíc to císařské…
Obvyklými atributy posvícení jsou posvícenské koláče, husa či místní speciality.
Konají se taneční zábavy a průvody s maskami. Někde při této slavnosti figurují i
zvířata jako beran, houser, kačer nebo kohout, která bývala dříve nezřídka zabita
(stínání kohouta nebo berana). Patrně to byl přežitek krvavých obětí z pohanského
období. Dnes už je takovéto stínání zakázáno, ale někde dosud při hodech vodí berana
nebo ho "soudí" , případně „tlučou kohouta“.
Přípravy na posvícení probíhaly v určitém sledu. Večer před posvícením
vyvěsili z kostelní věže prapor na znamení, že všechny přípravy jsou u konce a koláče
napečeny. Chlapci pak v neděli časně ráno chodili po vsi a snažili v nějakém stavení
„ukrást“ kohouta. Toho pak dva chlapci nesli svázaného přes celou
ves. Za nimi šel chlapec, který představoval kazatele, následován
výskající chasou. Když průvod došel na náves, „kazatel“ vylezl na
židli nebo na nějaké vyvýšené místo a začal „kázat“. Dával všem
špatné skutky kohouta-zloducha jako výstrahu a poté sťali kohoutovi
hlavu…
Posvícení se dříve slavilo od sobotního večera do úterního rána. Někde se
oslavy protáhly i do čtvrtka… Dodnes se leckde zachovala pondělní „zlatá hodinka“,
kdy se v hodování vesele pokračuje. Důvod byl víceméně praktický – bylo potřeba
dojíst vše, co se za minulé dny sníst nestihlo.
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Kam kráčíme? Toť otázka!
Internet se v krátké době stal fenoménem, který ať chceme, nebo nechceme, ovlivňuje
náš každodenní život. Ale i zde platí ono staré dobré pravidlo, že je dobrým sluhou, ale
zlým pánem. Je třeba si informace z něj vybírat, třídit a podrobit kritice. Pak se na něm
najdou věci, které nám mohou pomoci. K zamyšlení jsou třeba některé bonmoty o našem
současném životě. Pár takových jsme vybrali:
Z údajně zdravého rybího masa vyteče polovina vody.
Masné výrobky neobsahují maso.
Jogurt obsahuje 45% mléka.
Vepřová žebra jsou dražší než vepřová kýta.
I během řeči s kamarádem telefonujeme.
Náš mobil má tolik funkcí, že se jimi chlubíme přátelům, ale pro život jsou
nevyužitelné.
Švestky dovážíme z Argentiny.
Na polích je víc slunečních kolektorů než pšenice.
Státní svátek je důvodem se ožrat, ale proč je ten den svátkem, to 90% lidí
neví.
Jihneme při pohledu na opuštěné psy, ale opuštění lidé nás nezajímají.
Slovo "děkuji" nahradilo slovo "co za to?"
Doma denně gruntujeme, ale odpadky venku hodíme mimo popelnici.
Svým blízkým pošleme třicet stupidních mejlů, ale ani jednou se nezeptáme, jak
se mají.
Pod pojmem kultura se nám vybaví návštěva multikina.
Nejprodávanější knihy jsou kuchařky pro každého, životopisy pseudohvězd, a
horoskopy.
Existuje 30 časopisů pro ženy, ale ani jeden pro normální ženy.

Tak už víte, kam kráčíme?
Ve dnech 23. a 24. října 2013 se bude konat sběr starého papíru. Občané mohou
dobře svázané balíky přivážet 23.října od 14.00 do 18.00 hodin na školní dvůr. Ve
čtvrtek 24. října budou žáci ZŠ Skuhrov n.B. svážet sběr připravený do 10.00 hodin
od Vašich domovních dveří.
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