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Vážení občané,
po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny,
nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého
sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář, ale
pojďme nyní zpět k naší práci.
Na konci loňského roku se nám podařilo sestavit a schválit rozpočet pro
letošní rok. Jako stěžejní akce a priority letošního roku jsme si určili několik
cílů. Nejvyšší z nich je bezesporu dostavba spolkového zázemí Společenského
centra ve Skuhrově n.B. Po mnoha nezdařených pokusech jsme dospěli k
názoru, že na tuto akci nám nikdo asi nic nepřidá. Abychom pokročili, musíme
se spolehnout jen sami na sebe a na vlastní kapsu. Z finančních důvodů jsme si
tuto akci rozdělili do dvou let (září 2014 – duben 2015). Předpokládáme, že
provoz sálu a kavárny nebude touto akcí nijak ohrožen a bude možno celé horní
patro po dohodě s vedoucím stavby v dané termíny použít. V současné době je
již v plném proudu výběrové řízení na dodavatele stavby.
Další velkou akcí je výměna střešní krytiny včetně nových izolací na
střechách budov areálu mateřské školy. Na tuto akci je již ukončena poptávka a
akce bude realizována za nejnižší nabídnutou cenu. V tomto případě se nám
podařilo získat dotace z POV Královéhradeckého kraje ve výši 49%
vynaložených nákladů.
V investičních akcích pamatujeme i na čp. 23 v Brocné, kde se pilně za
vydatné pomoci místní jednotky hasičů připravuje další etapa stavby. V letošním
roce se díky ostatním velkým nákladům a akcím, opraví jen stropní části
budoucího sálu a zázemí. Naplno se bude postupně pokračovat v dalších letech.
Vedle těchto největších a finančně náročnějších projektů nás čeká řada dalších
menších, avšak neméně důležitých plánovaných akcí. Namátkou jmenujme
výměnu thují u plotu mateřské školy, opravu chodníků na místním hřbitově,
opravu omítek na budovách Obecního úřadu a na domě pro seniory čp.5.
V projektu „Z odkazů z minulosti“ budeme pokračovat opravami a renovacemi
dalších soch a křížků. Uskuteční se práce na utěsnění rybníka v Hraštici, ošetření
zeleně v obci, pokračování na naučné stezce „Vápenka“, atd. V rámci snižování
ekologických zátěží vyměníme část vnitřní kanalizace mateřské školy a
nahradíme septik čističkou. Nesmíme zapomenout ani na další práce z oblasti
údržby obce. Díky úsporám ze zimní údržby můžeme v letošním roce věnovat
více financí obecním cestám, které si to opravdu zaslouží. Podíl na částečném
spolufinancování přislíbila i farma Brocná, která tyto cesty používá k výkonu
své pracovní činnosti.
Dále nás čekají nezbytné nátěry a drobná údržba na umocnění krásného
vzhledu a pořádku naší obce. V letošním roce se opět pokusíme zabodovat
v soutěži „Vesnice roku 2014“, kam jsme se již přihlásili. Věříme v šanci získat
některé z možných ocenění. Doufáme, že se nám podaří většinu letošních plánů
zrealizovat a pokročit tak v našem úsilí ve zvelebování obce a našeho okolí.
Závěrem bych chtěl popřát všem čtenářům krásné svátky velikonoční,
hodně sluníčka a jarní pohody.
Milan Bárta, starosta
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Slovo k Velikonocům
Velikonoční svátky jsou časem probuzení k životu. Pro
křesťany je to svatý čas, kdy Ježíš Kristus povstal z mrtvých.
Také je to čas naděje na život věčný. Pro všechny je to čas
probouzení po zimě, čas radosti a slunce, které přece také
prožívá znovuzrození a dává přírodě světlo a život. Zejména
teď bychom si měli uvědomit, jak mnoho my - lidé od Boha
nebo od osudu dostáváme. Lidé si často stěžují doslova na všechno. Chybí nám
to nebo ono. Když se třeba zdá, že je všechno v pořádku, přesto hledáme něco,
na co bychom si mohli stěžovat. To, že nemáme problém, je právě pro některé
problém… Neumíme si uvědomit, jak hodně nám dává život v podobě klidu,
lásky, blízkosti rodiny, přátel. Neumíme si vážit svého zdraví, nejvzácnějšího
pokladu, který máme, i když občas nás to zdraví zlobí. Vždyť většinou můžeme
jít, kam chceme, smát se, obdivovat krasu světa.
Konečně máme jaro, zaznamenali jste, kolik krásy je kolem nás? Kvetoucí
příroda hýčkaná paprsky slunce i deštěm, ptačí koncerty ráno na zahradě.
Všimli jste si, že kvetou stromy či kytky? Vnímáte vlnu barev jako dar od Boha i
světa pro lidi? Mnozí ale raději toužíme po neobyčejném životě z obálek
barevných časopisů a ani si neuvědomujeme, jak je ten svět pro nás vzdálený. A
kdybychom se tam dokonce dostali, dost rychle by většina toužila po klidu, tichu,
soukromí a obyčejném životě, šálku dobrého čaje, znění známého hlasu, úsměvu
blízké osoby, přítomnosti našich opravdových přátel. To jsou pravé poklady
obyčejného - neobyčejného života. To, že jsme tady a teď, to není náhoda, to je
šance, aby se člověk stal sebou samým. Jenomže je to na nás, jak budeme vnímat
sebe, druhé i celý svět. Opravdu je to jen na nás, zda budeme spokojeně žít. V
každém životě jsou přece nějaké potíže, ale není možné si stále jen stěžovat, být
slepý k lásce, kráse světa daného Bohem nebo osudem a nevidět to, co je dobré.
Nikdo si nechce zkazit život, jenomže když vidíme pouze to, co je špatné, právě
tím si ho kazíme. Zlo je hlučné, dobro je tiché. Kdo se ale naučil vidět dobro, ten
vyhrál a tu výhru mu nikdo nevezme. To je právě to, co Vám i sobě přeji nejen k
Velikonocům ale na celý život.
Váš farář P. Artur Kamil Różański

Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že
tradice velikonoční pomlázky je velice stará. První
zmínka o ní pochází ze 14. století. O velikonočním pondělí
se prý šlehali manželé a milenci. Ospalci a lenivci se časně z rána házeli do
vody, nebo se alespoň vodou polévali, aby se probrali. Pomlázka je svazek
spletených vrbových proutků, který slouží jako nástroj ke šlehání, ale pomlázkou
je také nazývána výslužka z koledování. Do různě velkých pomlázek z různého
počtu vrbových proutků se vplétala barevná stuha. Obřadní pomlázky bývaly
více než dva metry dlouhé.
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU SKUHROV NAD BĚLOU
Obec nabízí zdejším občanům výhodnou půjčku z Fondu rozvoje bydlení.
Žádosti o tuto půjčku se podávají každý rok vždy do 28. února. Pro letošní rok
už je příjem žádostí uzavřen, ale přijímají se žádosti na rok 2015. Bližší
informace o podmínkách půjčky budou zájemcům podány v kanceláři OÚ.
Připomínáme povinnost zaplatit místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Poplatek za svoz odpadu byl splatný dne 31. 3. 2014 a zůstal ve stejné
výši jako loňský rok: 500,-Kč za osobu a 500,-Kč za rekreační objekt. Po
zaplacení se vydává známka na popelnici. Popelnice bez nové známky nebudou
vyváženy!
Upozorňujeme občany, že nejdéle do konce měsíce března měly být uhrazeny
poplatky za odpady, ze psů a za stočné (za 2. pololetí roku 2013).
Sociální komise Obce Skuhrov nad Bělou pořádá ve dnech 22., 24. a 26. dubna
2014 od 14.00 do 16.00 hodin v suterénu Společenského centra sbírku
nepotřebného ošacení, knih, hraček a obuvi (jen nové).
Za sociální komisi Jana Kouřímová

MUDr. Vítězslav Kocábek oznamuje, že v době 17. - 18. 4. 2014, 28. 4. – 5. 2.
2014 a 19. – 20. 6. 2014 bude čerpat dovolenou. Zástup bude zajišťovat MUDr.
Luboš Juza v Solnici. Zároveň oznamujeme, že MUDr. Kocábek k 30. 6. 2014
ukončí svou dlouholetou lékařskou praxi v místním zdravotním středisku a
odchází do zaslouženého důchodu. Na jeho místo od 1. 7. 2014 nastoupí nová
paní doktorka – MUDr. Karolína Juránková.
Svoz komunálního odpadu Skuhrov
nad Bělou
Svozový den
Měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

pondělí
lichý týden
1.,3.,5.
7.,9.
11.,13.
15.,17.
19., 21.
23., 25., 27.
29., 31.
33., 35.
37., 39.
41.,43.
45.,47.
49.,51.

dny
30., 13., 27.
10., 24.
10.,24.
7.,21.
5., 19.
2., 16., 30.
14., 28.
11., 25.
8., 22.
6.,20.
3.,17.
1.,15.,29.
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Úpravy územního plánu
Letos uplynou 4 roky od zpracování územního plánu obce a nyní je
možné zadávat návrhy na jeho úpravu. Zájemci o změnu mohou podávat své
žádosti v kanceláři OÚ nejpozději do poloviny června 2014. Žádosti se poté
budou projednávat na zasedání zastupitelstva obce.

Společenské centrum
Letošní velmi mírná zima už je v nedohlednu a před námi je snad krásné
jarní počasí. Začátkem roku bylo Společenské centrum využito místními hasiči a
rybáři k výročním členským schůzím. Pravidelně se také scházeli místní senioři
na svá setkání. Ve čtvrtek 6. 3. 2014 tradičně oslavili MDŽ a každá z přítomných
dam dostala malou kytičku. V únoru proběhla tři úspěšná čtení z knihy Rosel
Luckerové „Popraskané letokruhy“. Kniha se vztahuje k našemu okolí, její četba
byla velice zajímavá a setkala se s dobrým ohlasem. Tímto bych chtěla
poděkovat paní Jarmile Kučerové za objevení této knihy a příjemné předčítání.
Na konci února se uskutečnil školní ples, který byl tentokrát ve znamení „Černé
a bílé“. Koncem března jsme v kavárně Společenského centra přivítali naše
nejmenší občánky, kterých tentokrát bylo pět.
Závěrem bych Vás chtěla upozornit a zároveň pozvat na plánované jarní
akce. V neděli 20. dubna proběhne tradiční jarmark nejen velikonočních
výrobků. Také se připravuje výstava fotografií Mgr. Vlastimila Dohnálka ve
výstavní síni v přístavbě OÚ. Expozice bude zahájena v sobotu 19. dubna a
potrvá do poloviny května. V sobotu 3. května se můžete těšit na další Módní
přehlídku paní Zdeňky Zachariášové. Bližší informace budou včas oznámeny na
vývěskách a v místním rozhlase. Na sobotu 17. května 2014 připravujeme
zájezd na divadelní představení Sunny Boys do pražského divadla Bez zábradlí.
Zájemci se mohou již nyní přihlásit v kanceláři OÚ.
Všem našim spoluobčanům přejeme jaro plné dobré nálady, krásné a
pohodové Velikonoce a co nejvíc prosluněných dnů.
Bc. Klára Šmídová
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Problematika třídění a likvidace odpadů v naší obci
Cílem následujícího textu je dát skuhrovským
občanům patřičné pokyny, týkající se třídění a
likvidace odpadu v obci. Pozorný čtenář se tedy dozví,
jak odpad třídit a kam jednotlivé druhy odpadů zanést.
V současné době už se podařilo dosáhnout toho, že prakticky každá
domácnost odpad nějak třídí. Každý už ví, že plasty patří do speciálních
kontejnerů rozmístěných v obci, sklo do kontejnerů v obci, papír do sběru,
železo odvezou jednou za rok při sběrové akci místní spolky, biologický odpad
se kompostuje a do popelnic pak přijde pouze směsný komunální odpad (sáčky
z vysavačů, rozbitý porcelán a keramika, mastné igelity, mastné papíry, sáčky od
čaje atp.). Na každém typu kontejneru je uvedeno, co do něho patří a co ne.
Kontejnery na hadry
Určitě jste si všimli, že po obci byly instalovány dva nové kontejnery na
hadry (ve sběrně a u mostu před starou vilou). Tyto sběrné kontejnery od firmy
Dimatex CS spol. s r.o. jsou určeny k druhotnému využití textilních
materiálů, vyrábějí se z nich průmyslové hadry, proto do nich patří jen staré a
poničené textilie. Pozor: Tyto kontejnery nenahrazují pravidelnou sbírku
ošacení pro Diakonii Broumov, která se bude nadále konat pravidelně 2 x ročně.
Odpadkové koše na psí exkrementy
Zanedlouho se také v naší obci objeví speciální koše na psí exkrementy,
sáčky na výkaly budou přímo u košů (věříme, že se s nimi bude zacházet
hospodárně). Doufáme, že si majitelé psů uvědomí odpovědnost za své
miláčky a budou tyto koše náležitě využívat. A naši občané už nebudou muset
obcházet nevábné hromádky.
Nádoby na papír
Po dotazech od občanů, zda by v obci nemohly být i kontejnery na papír,
byla s firmou EKO-KOM, a.s. dohodnuta výpůjka tří nádob na papír. Dva
kontejnery budou rozmístěny po Skuhrově a jeden bude u prodejny v Brocné.
Tyto kontejnery na papír však nenahrazují pravidelný sběr starého papíru,
který pořádá základní škola!
Zpětný odběr elektrospotřebičů
Základní a Mateřská škola ve Skuhrově nad Bělou je začleněna do
obecního systému třídění odpadu. Vedle již zmíněného sběru papíru je pověřena
zpětným odběrem elektrospotřebičů. Škola odebírá všechny drobné
elektrospotřebiče, (rádia, kalkulačky, varné konvice, mixéry, fény…), větší
elektrospotřebiče (televizory, monitory, mikrovlnky, tiskárny, vysavače,
větráky…), všechny druhy baterií, výbojky, lineární zářivky, LED světelné
zdroje, úsporné žárovky, zářivkové trubice do délky 155 cm. Dále je možné
do školy přinášet staré funkční i nefunkční mobily a tonery do tiskáren. Pro
zpětný odběr je nutné, aby veškeré spotřebiče byly kompletní a nerozebrané.
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POZOR: Škola neodebírá tzv. velké bílé elektrospotřebiče (chladící zařízení a
pračky). Ty odvezte do sběrného dvora v Solnici nebo do prodejny, kde byl
výrobek zakoupen. Více informací o zpětném odběru se dozvíte ve škole.
Nebezpečný odpad
= barvy, chemikálie, postřiky, ředidla, pneumatiky, oleje, akumulátory atp.
Dvakrát za rok firma Marius Pedersen sváží nebezpečný odpad přímo z
rozepsaných stanovišť. Nejbližší svoz nebezpečného odpadu proběhne 31.
května 2014, přesný rozpis míst a časů bude včas zveřejněn. Nebezpečný odpad
(včetně elektrospotřebičů) nepatří do místní sběrny! Zpětný odběr spotřebičů
vyžaduje kompletnost spotřebiče a osobní bezplatné předání věci jejím
majitelem.
Kam s nepotřebnými léky, klasickými žárovkami či linem z PVC?
Prošlé a nevyužívané léky odebírá lékárna v Solnici.
Klasické žárovky (s wolframovým vláknem) nepatří do kontejnerů na sklo,
ale do sběrného dvora v Solnici, kam patří i balíky starého lina z PVC.
Sběrné místo ve Skuhrově nad Bělou
Sem je možné odložit staré nepotřebné věci, inertní materiál, kusy nábytku,
železo, nepotřebné harampádí. Nepatří sem nic z těch druhů odpadu, o kterých
jsme se zmiňovali výše, zvláště ne biologický odpad.
Provozní doba sběrny se od 1. 4. 2014 mění na letní provozní dobu:
středa: 15.00 - 17.00 hod. , sobota: 8.00 - 10.00 hod.
Věříme, že tento text přispěje k ještě lepšímu třídění a recyklaci
odpadových materiálů v naší obci. Případné nejasnosti k dané tématice občanům
vysvětlí pracovníci OÚ Skuhrov nad Bělou.
Na textu se podíleli: Klára Šmídová, Petra
Holásková a Jiří Nedomlel

Mutina Skuhrovský
děkuje

- všem občanům, kteří přispěli do letošní
Tříkrálové sbírky, v níž se vybralo 23 821,-Kč…
lituje
- chudáky, kteří ukradli květiny i s květináči z čekáren a chodby
ve zdravotním středisku…
obdivuje - vysoce profesionální práci firmy HAUPT, která provedla ošetření
a průřez stromů v obci…
věří
- že se i letos občané pustí do jarního úklidu svých pozemků
přeje
- všem občanům veselé Velikonoce, bohatou pomlázku a co nejvíc
pěkných pohodových jarních dnů…
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významného životního jubilea se ve druhém čtvrtletí roku 2014 dožívají
tito naši spoluobčané :
POP Vladimír ze Svinné
RYGROVÁ Miloslava z Brocné
PAŠTOVÁ Jaroslava z Rybníčků
EHL Jaroslav ze Skuhrova
HARTMANOVÁ Milada ze Skuhrova
CVEJNOVÁ Anna ze Skuhrova
ROLEČEK Jan z Debřec
KLABENEŠOVÁ Věra z Debřec
NEDOMLELOVÁ Milena ze Skuhrova
EŠPANDROVÁ Vlastimila z Hraštice

75 let
75 let
75 let
93 let
85 let
70 let
75 let
75 let
80 let
85 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:
ŠOTOLOVÁ Zuzana z Brocné
HEROUTOVÁ Denisa ze Skuhrova
AKIMOVÁ Anastasia z Rybníčků
TÓTH Andrej ze Skuhrova

Vážení rodiče, vítáme narození Vašeho děťátka a přejeme Vám i jemu ,
aby vyrůstalo ve zdraví, lásce a klidu.
V prvním čtvrtletí roku 2014 uzavřela sňatek naše spoluobčanka:
HÉGROVÁ Denisa ze Skuhrova a KADEŘÁBEK Martin

Novomanželům přejeme, aby jejich společný život byl založen na
vzájemném porozumění, lásce a toleranci
V měsíci únoru a v měsíci březnu oslavili významné výročí 50 let
společného života: manželé Jiří a Jaroslava PAŠTOVI ze Skuhrova
manželé Jiří a Miroslava DIBELKOVI z Rybníčků

Do dalších společných let jim přejeme hodně zdraví, spokojenosti a stálou
životní pohodu.
Loučíme se s našimi zemřelými spoluobčany :
LOPATÁŘOVÁ Emílie z Debřec
MORAVEC Ota ze Skuhrova
HLAVÁČEK Josef ze Skuhrova

(nar. 1930)
(nar. 1932)
(nar. 1940)

Čest jejich památce!
Ludmila Popová
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Na slovíčko s panem doktorem Kocábkem
Dne 30. 6. 2014 ukončí své působení v naší obci obvodní lékař
pan MUDr. Vítězslav Kocábek. V následujícím rozhovoru se
s panem doktorem ohlédneme za jeho bohatou lékařskou praxí.
Jak dlouho jste, pane doktore, v naší obci vlastně pracoval a jak
budete na své působení u nás vzpomínat?
Letos v únoru to bylo 35 let. Nastoupil jsem 1.února 1979 po MUDr.
Vladimíru Sochovi ml. Prožil jsem zde prakticky celou svoji lékařskou kariéru. A
musím říci, že léta ve Skuhrově považuji bez nadsázky za své šťastné životní
období. Setkal jsem se tu s mnoha zajímavými lidmi, velmi často jsem léčil tři
generace z jedné rodiny. Pro mnohé obyvatele jsem byl dle jejich vyjádření
jakýmsi rodinným lékařem. Zdejší obyvatelé mi přirostli k srdci. Vzpomínky jsou
tedy velice příjemné, a to kromě jiného i díky tomu, že konfliktních situací bylo
velmi málo. To je v lékařské praxi ojedinělý jev. Měl jsem zkrátka štěstí na lidi.
Náš obvod je specifický svojí polohou v podhůří Orlických hor. Zdejší
lidé nemívali život snadný. Při svých návštěvách jste jistě viděl tuto realitu
zblízka. O jaké své postřehy a zkušenosti byste se mohl se čtenáři podělit?
Musím říci, že mé vzpomínky jsou velmi pestré. Obvod není jednotvárný,
patřili sem obyvatelé, kteří většinou pracovali v místním průmyslovém podniku,
ale také zemědělci a obyvatelé horských samot. Poznal jsem zde na jedné straně
obrovskou vděčnost lidí žijících ve velmi skromných podmínkách, ale na druhé
straně také jistou vychytralost některých místních figurek. Naštěstí těch druhých
nebylo zase tolik…Samostatnou kapitolou by byly vzpomínky na zimní cesty za
pacienty, kdy jsem občas zažil horkou chvilku za volantem, jindy jsem zapadal
po pás do sněhu, stalo se také, že mě k pacientovi přivezli traktorem, protože
jinak to prostě nešlo. Někdy nastávaly i humorné situace. Tak například po
Velikonocích jsem musel pravidelně počítat s náporem práce neschopných
jedinců z řad zaměstnanců místního závodu. Většinou to bývali každý rok jedni a
ti samí. I to patřilo ke znalosti poměrů ve zdejším obvodu. Rád také vzpomínám
na skvělé obědy od paní Kouřímové v místní restauraci. Pohostinnost místních
obyvatel byla opravdu pověstná, chlupaté knedlíky v jedné rodině na Nové Vsi se
také nedaly odmítnout, byla to veliká pochoutka.
Jak se za Vašeho působení změnila ordinace?
Začínal jsem jako obvodní a závodní lékař v ordinaci, která byla umístěna
v objektu tzv. nové vily. Místnost byla původně pracovnou bývalého majitele
zdejší firmy V. Porkerta. Krátce po mém nástupu bylo otevřeno místní zdravotní
středisko a ordinace byla přestěhována do něho. Díky závodu i obci byla
ordinace vždy standardně vybavena vším potřebným. Po návratu rodiny
Porkertových do místního podniku se podařilo do ordinace zajistit EKG a PC.
Jak vzpomínáte na spolupráci se zdravotními sestrami?
Opět musím konstatovat, že jsem měl štěstí. Postupně zde pracovaly
Zdena Sochová, Hana Pultarová, Věra Zachová a Iva Vondráčková. Všem patří
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můj velký dík za vždy pečlivou a odpovědně vykonávanou práci.
Co byste chtěl závěrem sdělit čtenářům zpravodaje a všem skuhrovským
občanům?
Především bych chtěl poděkovat vedení obce, které mělo vždy
zdravotnickou péči mezi svými prioritami a vytvářelo pro obvodního lékaře
dobré podmínky. Dál bych chtěl poděkovat všem, kteří dokázali
při
nejrůznějších provozních i jiných problémech nezištně a ochotně pomoci. A
nesmím zapomenout na všechny místní i přespolní občany, kteří s důvěrou
přicházeli do ordinace a obraceli se na mne se svými zdravotními problémy.
Nebude se mi odcházet snadno, ale léta, bohužel, přibývají, a tak nadešel
čas lékařskou praxi ve Skuhrově nad Bělou ukončit. Protože není možné osobně
se rozloučit s každým, činím tak prostřednictvím Skuhrovského zpravodaje.
V nové životní etapě bych se chtěl věnovat chalupaření, mým oblíbeným
vycházkám do lesa, sběratelství, drobnému kutilství a především mým čtyřem
vnučkám.
Kdo skuhrovský lékařský obvod převezme?
Mou nástupkyní bude od 1.7.2014 paní MUDr. Karolína Juránková,
lékařka s několikaletou praxí na obvodě v Chocni. Do Skuhrova bude dojíždět
z Kostelce nad Orlicí. Zdravotní sestra Iva Vondráčková zde bude pracovat
nadále.
Zdravím všechny skuhrovské občany a na úplný závěr bych jim chtěl
symbolicky připít na zdraví – třeba skuhrovskou specialitou, slivovicí z Brocné.
Děkujeme za rozhovor a do dalších let přejeme panu doktorovi pevné
zdraví, životní pohodu a spokojenost.
Jiří Nedomlel

Několik pohledů do života základní školy
Tentokrát začneme malým zamyšlením. Letošní zima dětem
mnoho sportovních radovánek nedopřála. Zdá se však, že to většině
dětí ani moc nevadilo, protože dnešní mladá generace tráví daleko
více času u počítačů a mobilů než při sportovních aktivitách. To se už ale velmi
markantně projevuje na jejich slabší fyzické kondici, malé obratnosti a
vytrvalosti. Dnešním dětem také budou chybět vlastní prožitky, zážitky z her
s kamarády i z malých dětských dobrodružství. Jak budou jednou vzpomínat na
své dětství? Virtuální počítačové souboje v jejich paměti jako výjimečný životní
zážitek asi těžko zůstanou. Nebudou tyto děti o něco ochuzené?
Počítačová éra s sebou přináší i další problémy. V poslední době
zaznamenáváme množící se případy tzv. kyberšikany a to jak mezi žáky
navzájem, tak slovní agresi dětí vůči dospělým osobám. Jedná se většinou o
nepublikovatelné vulgární urážky a nadávky šířené prostřednictvím
internetových sociálních sítí, e-mailů či SMS. Škola tyto nepěkné záležitosti
musí řešit, pokud se stanou v době školy nebo při akcích pořádaných školou.
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Pak se postupuje podle školního a klasifikačního řádu. Pokud se však tyto
záležitosti odehrávají v době mimo školního vyučování, je na rodičích, jak věc
vyřeší. To už je však pozdě. Rodiče by měli vědět, co jejich dítě na internetu
dělá, co si prohlíží, s kým a o čem komunikuje na sociálních sítích. Nejde jen o
výše zmíněné možnosti kyberšikany, ale jsou přece již dostatečně známé i
případy, kdy po kontaktu na internetu došlo ke zneužívání dětí. Internet je velký
vynález, ale platí tu jako u jiných vymožeností „všeho s mírou“ a také, že je to
„dobrý sluha, ale zlý pán.“
Ale vraťme se zpět do školy a k výsledkům žáků v prvním pololetí
školního roku 2013/2014. Školu v daném období navštěvovalo 168 žáků.
V průběhu pololetí jim bylo uděleno 119 pochval třídního učitele, 36
napomenutí tř. učitele, 14 důtek tř. učitele, 6 důtek ředitelky školy a 2 žáci si
odnesli druhý stupeň z chování. Na I. stupni ZŠ bylo 79 žáků, z nichž 54
prospělo s vyznamenáním, 24 prospělo a 1 žák neprospěl. Na II. stupni bylo 89
žáků, 44 prospělo s vyznamenáním a 45 prospělo. Potěšitelný je fakt, že nebyla
zaznamenána ani jedna hodina neomluvené absence. V tom sehrála svoji roli
důsledná kontrola absencí ze strany třídních učitelů a projevuje se rovněž dobrá
spolupráce školy s rodiči, za což jim patří dík.
Leden bývá ve školách měsícem, kdy se konají zápisy budoucích
prvňáčků. Středa 29.1.2014 byla svátečním dnem pro 11 dětí, které se svými
rodiči přišly do školy, aby dokázaly, že jsou na budoucí povinnosti dobře
připravené. Postupně procházely třemi pohádkami a s Rumcajsem, u perníkové
chaloupky a s Machem a Šebestovou plnily zadané úkoly. Za ně si pak na konci
cesty mohly vybrat z ukrytého pokladu zaslouženou odměnu. Všechny děti
prokázaly, že by pro ně první třída neměla být žádný problém. Přispěla k tomu
jistě i ta okolnost, že již v rámci projektu „Začít spolu“ několikrát své starší
spolužáky navštívily a zúčastnily se nejen výuky, ale také s chutí poobědvaly ve
školní jídelně.
Pokračovala rovněž řada soutěží. Dne 11. 2. proběhlo v Rychnově nad
Kněžnou okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Z naší základní školy se
soutěže zúčastnila Kristýna Bártová, která skončila na výborném 10. místě, a
Káťa Králová, která obsadila 35. místo. Oběma soutěžícím gratulujeme!
V Základní umělecké škole Bedřicha Smetany v Novém
Městě nad Metují se 18. 2. konalo oblastní kolo pěvecké soutěže
Karlovarský skřivánek. Za naši školu soutěžily 3 zpěvačky, jež
doprovodila klavíristka Káťa Petrová z 8. třídy. V kategorii C se na
skvělém třetím místě umístila Terezka Dohnálková z 9. třídy. V kategorii B
získala 2. místo zpěvačka ze 6. třídy Barča Špringrová. Anička Křížová, rovněž
reprezentantka 6. třídy, vybojovala první místo s postupem do celostátního kola
této soutěže. To se konalo ve dnech 24. – 26. března v Mezinárodním pěveckém
centru Antonína Dvořáka v Karlových Varech. Aničku zde opět skvěle
doprovázela na klavír Katka Petrová. Mezi devětadvaceti nejlepšími zpěváky a
zpěvačkami z celé republiky se určitě naše reprezentantka s lidovou písní U
panského dvora a slovenskou skladbou Lepší ako sme neztratila. Obě dívky zde
získaly cenné zkušenosti nejen z oblasti hudby, ale odvezly si i mnoho
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nezapomenutelných vzpomínek na Karlovy Vary, kde byly ubytovány
přímo v centru lázní v krásném prostředí hotelu Slovan. Během večerní
procházky ochutnaly léčivé prameny a obdivovaly architekturu města. Dívky na
soutěž připravila a do Karlových Varů doprovodila paní učitelka Bc.Anna
Bartíková. Poděkování patří firmě BASPO, která naši minivýpravu na soutěž
bezpečně dopravila.
Naše škola se stala jednou z pěti škol kraje, které v soutěži „Moje
olympiáda“ vyhrály výlet do Olympijského parku Soči - Letná 2014. Naši žáci
postoupili jako jediní z Rychnovska! Splnili všechny podmínky a získali od
příznivců dostatek hlasů. Běhali štafetu 2014 metrů, tvořili fandítka, tématické
video a vyplnili vědomostní kviz o sportu. To všechno předcházelo památnému
dni 21.2.2014, kdy 40 natěšených sportovců nasedlo do přistaveného autobusu a
odjelo do Prahy. Olympijský park všechny tak trochu ohromil. Byly zde báječné
lyžařské tratě s biatlonovou střelnicí, hokejové hřiště, bruslařská dráha, curling,
část bobové dráhy a další atrakce. A tak naši žáci lyžovali i stříleli, učili se
základům ledního hokeje, kroužili na bruslařské dráze. Na závěr vydařeného
slunečného dne všichni obdrželi pod olympijským podiem účastnické medaile a
vybraná trojice Ondra Martinec, Katka Frydrychová a Míša Lukavská poskytla
své první sportovní interview moderátorovi České televize Petru Svěcenému.
Zážitky na celý život! Účast v soutěži zorganizovaly paní učitelky Mgr. Petra
Holásková a Mgr. Jana Dusilová.
Poslední únorový den pořádala naše škola v místním Společenském centru
již 8. školní ples - tentokrát s podtitulem „Černá a bílá.“ V průběhu večera
vystoupila taneční skupina z rychnovského Déčka, v níž působí i naše žákyně
Martina Dušánková ze 7. třídy. K dobré náladě přispěla jak soutěž v počtu
černých a bílých doplňků, které měli přítomní na sobě, tak hudební skupina
Duál. Skvělé občerstvení zajistil pan Petr Ulrych se svými spolupracovníky. Dík
patří také všem sponzorům a pořadatelům, kteří se na organizaci a bezvadném
průběhu plesu podíleli.
Dne 4.3.2014 se naši žáci vydali do sousedních Kvasin, kde v kulturním
domě zhlédli divadelní představení „Kouzelná rybka“ v podání tamějších
ochotníků. Veselá pohádka v režii pana Miroslava Daňka se žákům velice líbila.
O týden později besedovali žáci 9. třídy o problematice jaderné energetiky
s odborníky, kteří do naší školy přijeli z jaderné elektrárny Temelín. Podle
žákovských reakcí se dá usuzovat, že je i toto odborné téma zaujalo.
Besedy s osobnostmi mají ve výuce své trvalé místo. Žáci I. stupně a
předškoláci z MŠ se v březnu setkali s paní spisovatelkou Jitkou Vítkovou a
besedovali s ní o její knížce „O Květušce a tesaříkovi.“ Věříme, že tato akce
přispěje k většímu zájmu dětí o četbu a zlepší se tak čtenářská gramotnost. Je
však pravda, že v tomto směru se jedná o „běh na dlouhou trať“ a je potřeba, aby
děti byly k pravidelné četbě vedeny i v rodinách.
Vztah ke knížkám se u žáků vytváří mimo jiné i recitací. Proto se každým
rokem koná v naší škole recitační soutěž. Ve středu 12.2.2014 proběhlo školní
kolo žáků 1.stupně. Již tradičně se žáci se svými učiteli sešli ve Společenském
centru. Přednášející žáci soutěžili ve třech kategoriích, v nichž zvítězili: Filip
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Slavík, Tadeáš Drbula a Jana Dohnálková. Tři nejlepší z každé
kategorie byli odměněni diplomem a pěknými cenami. Tadeáš Drbula, Matyáš
Mužík, Viktorie Roštlapilová, Jana Dohnálková, Štěpán Drtík, Hana Rozínková
a Marek Škop potom reprezentovali naši školu na třetím ročníku recitační
soutěže Rychnovský zvoneček, kterou pořádal Dům dětí a mládeže. Čestné
uznání si odvezla Jana Dohnálková z 5. třídy, která porotu zaujala básní Jana
Skácela „S hloupými kocoury“. Žáci II.stupně s paní učitelkou Bc.A.Bartíkovou
se v rámci zlepšování čtenářské gramotnosti zapojili do akce „Noc
s Andersenem.“ To je jedna z akcí, kterou české knihovny a základní školy
svádějí v konkurenci populárnějších médií boj o zájem dětí a dětské čtenářství.
Zároveň je i připomínkou narození dánského pohádkáře Hanse Christiana
Andersena. Během let se začala organizovat nejen u nás, ale i v několika dalších
zemích světa. Čtrnáctý ročník se letos konal v pátek 4. dubna. Na oficiálních
stránkách projektu se zaregistrovalo 483 škol a 581 knihoven z celé republiky.
My jsme k celému projektu přistoupili „po svém“ a už potřetí v naší škole
proběhla podobná akce „Odpoledne s Andersenem“. Téměř dvacet příznivců
četby z řad dětí i učitelů se sešlo v pondělí 7. 4. v učebně jazyků. Kdo mohl,
přinesl nějaké drobné občerstvení a povyprávěl o knížce, kterou právě čte, nebo
o tom, co ho číst baví. Pak skupinky dětí z jednotlivých tříd nakreslily krásné
čtenářské stromy – to jsou stromy bez listí, na které se budou lístky se jmény
čtenářů a názvy přečtených knížek postupně dolepovat. Čím více budou děti
číst, tím víc bude strom olistěný. Dvouhodinový program utekl jako voda. Tak
zase za rok, pane Andersene!
Pokračovaly rovněž soutěže v naukových předmětech. Tři naše žákyně
z 8. ročníku se zúčastnily okresního kola Biologické olympiády. Velkého
úspěchu dosáhla Kateřina Petrová, která se umístila na 3.místě a postoupila do
krajského kola. Markéta Seidlová skončila šestá a Klára Špringrová sedmá.
V mladší kategorii vybojovala Martina Dušánková v okresním kole 5. místo a
společně s Vojtěchem Čtvrtečkou, který byl 10., postupují do krajského kola.
Celý letošní školní rok je zaměřen na tématiku „Ochrany člověka za
mimořádných situací.“ Proto byl osloven HZS Rychnov nad Kněžnou, odkud
k nám přijeli pánové nprap. Michal Fryč a major ing. Lukáš Drozdík, kteří
podrobně seznámili žáky s požární ochranou a tématem ochrany obyvatel.
Součástí tohoto projektového dne byla i praktická ukázka první pomoci, kterou
se žáky provedla Veronika Hejzlarová, Dis, zdravotní sestra z oddělení ARO
Fakultní nemocnice Hradec Králové. Ukázalo se, že znalosti žáků jsou v této
oblasti již na docela dobré úrovni a nové dovednosti si děti při praktickém
výcviku velmi rychle osvojily.
Kvasinská automobilka oslovila školy se zajímavým námětem. Učňovské
středisko v Mladé Boleslavi pořádá soutěž pro mladé automobilové návrháře.
Této soutěže se účastní žáci třetích, čtvrtých a pátých tříd základních škol.
V naší škole působí již několik let pod vedením pana učitele Mgr.Miloše
Černého modelářský kroužek, a tak se do soutěže naši modeláři přihlásili a
s chutí začali vytvářet vlastní návrhy aut. Museli přesně kreslit, stříhat, lepit a
vznikly z toho velmi zajímavé nápady. Podmínkou soutěže je, že dílko musí mít
vztah ke značce Škoda. Hotové prototypy
budou potom vystaveny
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v mladoboleslavském muzeu (vedle slavných laurinek, spartaků a dalších),
kde budou moci návštěvníci v dubnu a květnu vybírat nejzdařilejší výtvory.
V červnu budou vyhlášeni vítězové. Věříme, že se naši šikulové v konkurenci
neztratí.
Rádi bychom závěrem upozornili na nejbližší dvě akce, které se
připravují. První z nich je oslava Dne Země, v jejímž rámci se bude konat
pravidelný sběr starého papíru. Ten bude možné ve škole odevzdávat ve
středu 23.4.2014 od 14.00 do 18.30 a ve čtvrtek 24.4.2014 od 7.00 do 8.00
hod. V tento den budou žáci odvážet papír, který občané připraví do 10.00 hod.
u svých vchodů.
Besídka ke Svátku matek se bude konat ve Společenském centru ve
čtvrtek 15.5.2014 v 15.00 hod. Srdečně zveme nejen maminky!
Čerstvá informace ze soutěže RECYKLOHRANÍ
Jak jsme již informovali, je naše škola zapojena do celostátní soutěže
s názvem RECYKLOHRANÍ, která má za úkol naučit děti a veřejnost lépe
zpracovávat použité zboží a podporovat recyklaci materiálů. Za odevzdané
předměty dostává škola body, které lze proměnit na peníze a nakoupit pro žáky
různé zboží. Za získané body jsme v loňském roce koupili pro malé děti
florbalové hokejky a pro větší žáky stolní fotbal. Také letos jsme díky Vám jsme
obdrželi dostatečný počet bodů a získáváme vytoužený mikroskop BioDiscover .
Tím, že odevzdáváte nepotřebné věci škole, pomáháte nejen sobě, ale i
dobré věci. Všem za pomoc děkujeme a sbíráme dál!
Na textu se podíleli: Mgr.Hana Brandejsová, Mgr.Jiří Nedomlel, Bc.Anna Bartíková,
Mgr.Miloš Černý, Mgr.Petra Holásková a Mgr.Kateřina Hvězdová Dohnálková

Vybráno ze slohových prací našich žáků
Co bych udělala, kdybych získala 100 milionů?
Káťa Petrová, 8. třída

Kdybyste vyhráli 100 milionů, co byste s nimi udělali a co byste si koupili? To je
velmi zajímavá otázka, na kterou je mnoho možných odpovědí. Kdyby někdo tuto
otázku položil mně, má odpověď by zněla asi takto. Sobě bych nepořídila zřejmě nic,
protože o ničem takovém, co bych natolik chtěla nebo nutně potřebovala, nevím.
Vždyť přece není potřeba mít přepychový dům, auto a podobně. Majetek není vše.
Kvůli všem možným materiálním věcem a kvůli své pýše a hrdosti ty nejdůležitější
věci v našem životě často přehlížíme. Ale kdybych takové peníze měla k dispozici,
samozřejmě bych si nějakou částku nechala pro všechny případy v záloze. Nikdy
nevíme, co se může stát. Ale přece mě jedna věc, kterou bych si koupila, napadá.
Chtěla bych jet na nějaký zájezd na Island nebo někam do ciziny obdivovat přírodu, za
památkami nebo bych se ráda podívala do chudých oblastí našeho světa, třeba do Indie
či do Afriky. Zážitky a vzpomínky jsou pro mě určitě důležitější, než luxusní
nemovitosti, šperky a drahé oblečení. Zbytek peněz bych však raději věnovala někomu
jinému. Například mým rodičům, aby si mohli koupit nový nábytek do obývacího
pokoje a do ložnice. Největší částku bych darovala charitativním organizacím,
dětským domovům a nemocnicím. Pokud bych tyto peníze opravdu vyhrála, byla bych
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ráda, kdybych jimi mohla udělat někomu radost.
někomu pomoci, v naší zemi opravdu není málo.

Myslím,

že

příležitostí,

jak

Co pro mě znamená domov?
Káťa Králová, 9. třída

Zamysleli jste se někdy nad tím, co pro vás znamená domov? Někdo si představí
lásku, přátelství nebo pocit jistoty. Pro některé je to pouze dům, ve kterém mají pocit
prázdnoty a samoty. Já si pod tímto pojmem představím své nejbližší, rodinu a
skutečnost, že mě má někdo rád a neopustí mě, až mi bude nejhůř. Doma mi připadá,
že konečně někam patřím. Dále pro mě domov symbolizuje teplá postel, jídlo a
samozřejmě náš pes. Dokážeme si vůbec představit náš život bez domova? Možná ano,
možná ne. Bez své rodiny bych se asi neobešla. Tím nemyslím, že bych byla
nesoběstačná a do konce života na své rodině finančně závislá. Měli bychom si vážit
toho, co máme, protože až se jednou odstěhujeme, trvalou přítomnost své rodiny
ztratíme a budeme se muset postavit na vlastní nohy. Potom si i já teprve uvědomím,
co pro mě moji rodiče všechno dělali. Dávali mi lásku, pocit bezpečí a štěstí. Přátelé i
rodina jsou pro mě stejně důležití. I když se mnou někdy můj malý bratr nemluví,
nemyslí to tak. V rodině zkrátka láska i přátelství vydrží navždy. Odchod někoho
z rodiny je smutný a bolestný. Nemusíme mít někoho rádi, můžeme ho i nenávidět, ale
když nás opustí, okamžitě se náš názor změní. Někdo má třeba věčně naštvanou tchýni
nebo rýpavou tetu, která byla třeba otravná a věčně na člověku něco hledala, ale když
nás taková osoba opustí, stejně ji velice postrádáme. Domov je pro mě vším a za nic na
světě ho nikdy nevyměním. Nachází se podle mě tam, kde na nás čeká láska.

Víte, co je OČMS?
Za těmito čtyřmi písmeny se skrývá „ochrana člověka za mimořádných situací“.
Zdá se, že toto téma je v poslední době stále důležitější. Proto se dne 25.3.2014 konal i
v naší škole den, kdy jsme se OČMS zabývali. Přijeli k nám dva příslušníci HZS
z Rychnova n.Kn. a besedovali s námi o různých nebezpečných situacích, které mohou
nastat. Z této besedy jsme si odnesli několik rad, které se nám mohou hodit při takové
situaci, jako je například havárie, povodeň či požár. Myslím si, že těchto informací
aspoň jednou za život určitě využijeme. Druhá beseda byla s profesionálním hasičem,
který nám vypravoval, co a jak máme říkat do telefonu, když bychom volali o pomoc.
Také jsme si ukazovali, jakým hasícím přístrojem se co hasí. Zajímavé bylo, když
nám ukazoval, co všechno musí mít na sobě hasič, když jde do akce. Také mě zaujalo,
když nám ukazoval fotografie, jak má či nemá z hlediska požární ochrany vypadat
správně uklizený dům. Práce hasičů je velmi náročná a já osobně bych hasičem být
nechtěla. Třetí téma mi přišlo asi ze všech nejdůležitější. Bylo o první pomoci a
ukázky vedla profesionální zdravotní sestra. Zde jsme si vlastně zopakovali zásady
první pomoci. Hodně toho už známe z výuky přírodopisu od paní učitelky Mgr.P.
Holáskové. Podle mého názoru by první pomoc měl umět každý, protože nikdy nevíte,
v jaké situaci se ocitnete. Ptala jsem se i svých spolužáků na názor na tyto ukázky. Tak
například Markétě se vše velice líbilo, protože to bylo velice zajímavé a dozvěděla se
některé informace, které předtím nevěděla. Myslím, že tento názor mají i ostatní
spolužáci.
Katka Frydrychová, 8.třída
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ANKETA MEZI ŽÁKY 9. ROČNÍKU: NAŠE DOJMY Z TANEČNÍCH
Vývoj jde ve všech směrech neustále dopředu, a tak zatímco generace
dnešních čtyřicátníků a starších chodily do tanečních v sedmnácti letech, dnes již
absolvují taneční kurzy žáci 9. tříd. Nechme na zvážení každého, zda je to dobře či
ne, prostě to tak je. Při hodině českého jazyka dostali naši deváťáci za úkol popsat
své dojmy z prvních krůčků na parketu.
1) Nejhezčí zážitek
Vojta Rýdl: Nejhezčím zážitkem pro mě bylo, když jsem stihl kroky s hudbou.
Terka Dohnálková: Nejhezčí pro mě byla prodloužená. Dostala jsem první růži od
kluka. Pak jsme byli oblečeni za různá povolání – já byla zahradnice a
partner elektrikář.
Lucka Šotolová: Nejlepší bylo, že jsem si na prodloužené zatancovala se svým
taťkou.
2) Nejhorší zážitek
Miloš Vašek: Prodloužená!
Pavlína Zajíčková: Nejhorší zážitek byl, když můj partner nepřišel. Tancovala jsem
s klukama, kterým to vůbec nešlo. Měla jsem pošlapaný palec, oko na punčoše, na
nártu jsem měla modřinu. Ještě k tomu mi okopali boty.
Kristýna Bártová: Nejhorší je, že moje nové, krásné (naneštěstí nepohodlné) boty už
teď nepoznávám, protože původní černá barva byla okopána na šedou.
3) Nejvtipnější zážitek
Pavlína Zajíčková: Nejvtipnější zážitek byl, když jsme tancovali s Jakubem polku, já
šlápla na cizí botu, uklouzla jsem a Kuba vyhrkl, cituji: „Ty v...e, co je?!“
Vojta Rýdl: Na prodloužené jsme všichni museli mít stařecké bačkůrky.
Kristýna Bártová: Svůj nejvtipnější zážitek mám z prodloužené. Když jsem si
sundávala část kostýmu, otočila jsem se, shodila půllitr s pivem a ještě k tomu
buchtu, kterou jsem nenápadně naaranžovala zpátky (to šlo těžko, protože byla
s krémem). Musela jsem si dojít pro hadr a ve svátečním utírat rozlité pivo.
Lucka Šotolová: Pro mě byl asi nejvtipnější ploužák. Když jsme dotančili, měli
partneři zvednout své partnerky do náruče. Měli byste vidět ten děs v očích mého
cca čtyřicetikilového partnera!
4) Co mě bavilo
Terka Dohnálková: Všechny tance kromě valčíku!
Kristýna Bártová: Samozřejmě mě „bavily“ všechny tance!
Miloš Vašek: Přestávka a svačina o přestávce.
5) Co mě nebavilo
Vojta Rýdl: Nesnášel jsem valčík.
Terka Dohnálková: Hrozný byl začátek, protože se mi nikdy do tance nechtělo. Pak
jsem neměla ráda, když mi uprostřed tance „sebrali“ partnera, protože mu to nešlo.
Kristýna Bártová: Na tanečních bylo nejhorší to čekání!
Veronika Jirčíková: Nebavilo mě pořád se smát na partnera (i když mi šlápl na nohu).
6) Jaké byly přípravy
Veronika Jirčíková: Byly hrozné!
Pavlína Zajíčková: Moje přípravy nebyly moc náročné, nejdříve jsem jela ke
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kadeřnici nechat si vytvořit krásný účes,
pak jsem se oblékala a líčila.
Terka Dohnálková: V pátek jsem ve dvě hodiny odpoledne přijela ze školy a už jsem
se chystala. Sprcha, vlasy, nehty, doplňky, šaty, líčení, nervozita...
Vojta Rýdl: Moje příprava na taneční? Půl hodinky před odjezdem jsem si trénoval
kroky.
Lucka Šotolová: Přípravy byly vždy hrozné – manikúra, líčení... Někdy bych chtěla
být chlap...
Miloš Vašek: Pravidelně jsem dobu před tanečními trávil na počítači.
***

MALÉ ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
„Žijeme dnem i okamžikem, kdy se čas nedá vrátit ani nahradit.“
Každý den nám přináší něco nového a nepoznaného ať už u vás doma či u
nás ve školce. Dovolte mi, poohlédnout se a předat vám zprávičky z naší školičky.
Začátek roku se nesl v duchu zápisu našich budoucích školáčků. MŠ a ZŠ
navázaly na projekt „Začínáme spolu“, kdy děti každý měsíc navštěvují jednu ze tříd
na prvním stupni ZŠ a seznamují se nejen se školní výukou, ale obědvají ve školní
jídelně. V tomto období to nebyla akce jediná. MŠ v předjarním období pozvala na
návštěvu divadélko s pohádkou Tři přadleny, uskutečnil se zajímavý výchovně
vzdělávací program „ O plazech a ještěrkách“. Rodičům byla určena beseda
s logopedkou paní Mgr. M. Sahulovou. K Beruškám na týden
zavítali na návštěvu Šmoulové, kteří děti seznamovali s různými
profesemi a užili si společně s nimi karnevalový rej. Ti větší a
zdatnější děti si vyšláply za zvířátky a na tajný výlet do Svinné.
Menší vyjely na prohlídku do kozoovčí farmy v Hraštici a
společně jsme se rozloučili se zimou vynášením Morany.
A co nás v nejbližší době čeká? Před námi je čas plný oslav. Velikonoce, Den
Země, čarodějnice, Den matek a hlavně svátek našich nejmenších - Den dětí. Ale
nebudeme pouze slavit. Školku čeká rekonstrukce střechy, výsadba stromků, výměna
písku na pískovišti a dětem na zahradu přibudou nové houpačky a domek na hraní.
Závěrem bych Vás chtěla pozvat do MŠ. Ve čtvrtek 22. května 2014 od 15.00
do 17.00 hodin proběhne zápis do MŠ Sluníčko, který bude spojen se dnem
otevřených dveří. Těšíme se na Vás a vaše malé berušky a broučky.
Zuzana Krassková

Co je nového v Brocné?
V letošním roce pokračuje rekonstrukce budovy č.p. 23 (bývalá hospoda). Bude
provedena kompletní rekonstrukce stropu nad prostorem sálu, výčepu, kuchyně a dvou
dalších místnostech. Stávající stop bude nad celým prostorem stržen a nahrazen trámy
a dřevěným pohledovým záklopem. Práce byly zahájeny brigádou místního SDH dne
16. 2., demolicí stávajícího stropu a vyklizením vybouraného materiálu. Zúčastnilo se
16 členů, kteří tento den odpracovali celkem 112 brigádnických hodin. Následovala
brigáda dne 23. 2., kdy bylo dokončeno vyklízení vybouraného stropu, začištěny
obvodové stěny od uvolněných cihel, oškrabány vybourané cihly a otlučeny všechny
vnitřní omítky. Tento den se zúčastnilo 19 členů a bylo odpracováno 133 hodin.
Začátkem března nastoupila firma na přípravné práce před osazením stropních trámů.
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Bylo provedeno dozdění všech vnitřních a obvodových nosných stěn, a byly
vyzděny kapsy pro stropní trámy. Na 16. 3. byla svolána další brigáda, které se
zúčastnilo 9 členů. Tento den bylo provedeno omytí vnitřních stěn tlakovou vodou,
aby byly připraveny na vnitřní omítky. Byly také očištěny další nabourané cihly, které
budou znovu použity při zazdívání stropních trámů. Při této brigádě bylo odpracováno
27 hodin. V součastné době se připravují trámy a řezivo na vlastní osazení stropní
konstrukce. Musím touto cestou poděkovat všem zúčastněným brigádníkům, že v této
uspěchané době našli čas a chuť podílet se na rekonstrukci této budovy. Svou prací a
úklidem nabouraného materiálu uspořili nemalé částky z rozpočtu obce. Věřím, že jim
bude odměnou brzké dokončení rekonstrukce této budovy.
Ve Svineckém Dvoře bylo letošní rok zřízeno sběrné místo na plastový odpad,
který bude vyvážen jednou za čtrnáct dní.
Dne 8.4. uspořádal SDH Brocná tradiční Dětský maškarní rej, kterého se
zúčastnilo 32 dětí s rodiči. Pro děti bylo připraveno mnoho her, tanec, bohatá tombola
a samozřejmě občerstvení. Všechny maminky a babičky byly také obdarovány
květinou k MDŽ. Celé odpoledne byla dobrá nálada a děti se dobře bavily. Za přípravu
a průběh chci poděkovat maminkám dětí a zároveň patří náš dík všem sponzorům za
bohatou tombolu.
Chtěl bych Vás také pozvat na tradiční pálení čarodějnic 30.dubna, lampiónový
průvod a prvního května budeme pořádat prvomájový průvod a stavění májky. Touto
cestou bych Vás chtěl pozvat na vítání jara.
Za SDH Brocná Martin Šabata

Klub seniorů Skuhrov nad Bělou
Klub seniorů byl v naší obci oficiálně zřízen 1.7.2013. Senioři se
scházejí pravidelně první středu v měsíci ve Společenském centru na
popovídání, oslavu kulatých narozenin účastnic a menší akce.
V minulém roce se uskutečnily také dva zájezdy na tržnici do Polska.
Podařilo se také uskutečnit dva výlety: na jaře do Třebotova a Průhonic a na podzim
do Hrádku u Nechanic, Libčan a Hořic v Podkrkonoší.
Rovněž pro rok 2014 je naplánovaná klasika. Dne 17.4.2014 se opět pojede na
tržnici do Polska a zároveň navštívíme městečko Szczytna a jeho okolí. V červnu se
uskuteční výlet do Náchoda s prohlídkou zámku, Dvora Králové s návštěvou
Městského muzea a jeho expozice. Výlet bude pokračovat procházkou kolem přehrady
Les Království.
Na září plánujeme další výlet, pro který přivítáme Vaše náměty, a v říjnu to
bude opět oblíbená polská tržnice.
Pozvánka skuhrovským seniorům, aby se stali členy klubu, neměla velkou
odezvu. Proto bychom chtěli touto cestou opět vyzvat mladé seniory k účasti v našem
klubu. Měsíční příspěvek na činnost je symbolických 5,- Kč. Zájemci se mohou
domlouvat a přihlásit se u členek přípravného výboru. Vítáme každého, kdo přispěje
svým nápadem, účastí na akcích a členstvím. Obracet se můžete na kontaktní osoby:
Zdenu Nemechovou, tel.604 202 428 , Jaroslavu Paštovou, tel. 604 621 875 a
Jarmilu Kučerovou, tel. 605 832 220.
Výbor Klubu seniorů
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Jiří Preclík se ozval z daleké Gruzie
V minulém čísle Skuhrovského zpravodaje byl uveden
rozhovor se skuhrovským občanem Jiřím Preclíkem, který je
v současnosti pracovně v Gruzii. Protože se Jirkovy postřehy
setkaly se značným zájmem čtenářů, byly mu e-mailem zaslány
další okruhy otázek, na které nám opět ochotně odpověděl:
1. Kde se vlastně v současné době nacházíš, kým jsi byl vyslán a v čem spočívá tvoje
práce?
V současné době pracuji v Tbilisi, hlavním městě Gruzie. Byl jsem sem vyslán
mým zaměstnavatelem Ministerstvem zahraničí ČR, které mě propůjčilo ambasádě
NATO v Tbilisi. Kancelář mám tedy na velvyslanectví NATO, ale pro českou ambasádu
částečně pracuji také. Gruzie by ráda do NATO vstoupila z toho vyplývá naše práce –
působíme jako spojka mezi Tbilisi a Bruselem. Náš tým má 7 národností a práce je zde
velmi aktivní a zajímavá. Já navíc částečně zodpovídám i za Ázerbájdžán, takže tu a
tam se objevím i v Baku.
2. Jak se ti jeví Gruzie po stránce ekonomiky, běžného života a zaměstnanosti?
Gruzie je zajímavá a krásná země, ale bohužel si v posledních pětadvaceti
letech prošla velmi turbulentním vývojem – občanskou válkou, ekonomickým
rozvratem, revolucí a válkou s Ruskem. To vše mělo negativní vliv na rozvoj země.
Průměrná výplata je zde asi na třetině té české. Nezaměstnanost je vysoká (nikdo
přesně neví kolik). Ve vesnicích jsou běžně prašné cesty a často se pro vodu chodí do
studny. Mnoho věcí zde funguje jinak než u nás. Typickým příkladem je silniční
doprava. Neexistuje například povinné ručení a kontroly STK. Drtivá většina řidičů
nezná a nedodržuje pravidla. Řidičské průkazy se zde údajně houfně koncem
devadesátých let jednoduše kupovaly. Našinec tak vidí věci, nad kterými zůstává
rozum stát. Jako příklad uvedu oblíbený místní nešvar jezdit po víceproudých silnicích
po střední dělicí čáře. Řidič tím pádem blokuje dva pruhy. Pokud na něj zatroubíte
nebo bliknete, ještě se diví a asi si říká: „Cizinče, co blbneš, neznáš pravidla?“
3. Co Gruzie a sport?
Gruzie nemá žádnou sportovní kulturu. U nás máme tradici sportu už od druhé
poloviny 19. století: Sokol, Klub českých turistů atd. Heslo: „Ve zdravém těle zdravý
duch“ mluví za vše. Zde nic takového není. Lidé prostě nejsou k aktivnímu odpočinku
nijak vedeni. Navíc většina sportů vyžaduje nějakou finanční investici a na to zde
prostě nejsou peníze. Například klasický „turistický“ výlet do hor v místním pojetí
probíhá formou cesty autem do nejvyššího možného místa na horách, potom je asi
stometrová procházka okolo auta v nedělním svátečním oblečení, vyfotografování se a
oběd v restauraci. To je ale koncept, který uvidíte ve všech zemích bývalého SSSR.
4. To nezní zrovna pozitivně. Daří se ti v rámci možností alespoň trochu se nějakému
pohybu věnovat?
Snažím se ve volném čase chodit po horách. Od domu to mám na Kavkaz
přibližně hodinu jízdy autem. Mám tu kolo, ale to už je místy o zdraví, protože zdejší
řidiči neberou na cyklisty vůbec žádné ohledy. No a v zimě jsem v jednom lyžařském
středisku na louce zkusil běžky a myslím, že něco tak exotického tam už dlouho
neviděli. Dokonce si mě fotili. Například i umění plavat je tu málo rozšířené.
V Čechách, kde chodím několikrát týdně do bazénu, jsem co se týče rychlosti kraula,
běžný český průměr. Zde jsem šampión…

19

5. Jaká je v Gruzii současná politická situace? Jak se tam odráží problematika
Krymu a konflikt Ukrajina – Rusko?
Události na Krymu se Gruzie dotýkají značně. Na severu země sousedí
s Ruskem, se kterým má napjaté vztahy. Je třeba si uvědomit pro našince naprosto
nepředstavitelnou věc. Gruzinský stát neovládá 20% svého území. Rusko zde totiž
podporuje dva separatistické regiony, které se od Gruzie odtrhly: Abcházii a Jižní
Osetii. Ruští vojáci jsou zakopaní pouhých 40 km od hlavního města. Místní se tak
logicky obávají, aby nebyli po Krymu další na řadě…
6 Jak daleko je místo tvého pobytu od Soči, dějiště nedávných ZOH? Bylo možné
ZOH navštívit?
Soči je od Tbilisi vzdálené asi 450 km. Po zemi se tam ale prakticky dojet nedá.
V cestě stojí separatistická Abcházie a já jakožto představitel NATO nemám šanci být
do tohoto odštěpeneckého regionu vpuštěn. V podstatě tak z logistického pohledu by
bylo daleko jednodušší navštívit Soči z Čech.
7Jaké jsou znalosti Gruzínců o naší zemi? Co ví o ČR obyčejný občan?
Znalosti Gruzínců o České republice jsou nepoměrně větší než Čechů o Gruzii.
Obecně vnímají naši zemi velmi pozitivně a každý zná Prahu, české pivo nebo Václava
Havla. V mnoha zemích postsovětského prostoru, Gruzii nevyjímaje, nás vnímají jako
nejvyspělejší slovanský stát historicky silně ovlivněný německým pořádkem. Stačí
zmínka, že jste Čech a dveře máte všude otevřené. Mnoho lidí si nás bere za vzor.
A perlička závěrem: Skuhrováky pracující v kvasinské automobilce jistě potěší,
že Škoda auto je výhradním dodavatelem aut pro místní policii, která používá Oktávie.
Občas se na ulici objeví i Yetti nebo Roomster. To si vždy řeknu: „Aha, na tom třeba
dělal někdo ze Skuhrova“.
Otázky do Gruzie zaslal Jiří Nedomlel

Z činnosti místní organizace Českého rybářského svazu
ve Skuhrově nad Bělou v roce 2013
Volně navazuji na minulou zprávu, ve které byla
shrnuta zhruba půlroční činnost r. 2013 naší
organizace. Již tradičně byly uspořádány závody dvojic v
lovu ryb na 24 hodin, tentokrát v termínu 9. - 10. srpna. K naší lítosti kapacita
soutěžících opět nebyla vyčerpána. Vzhledem k náročnosti zorganizování
takovéto akce zvažujeme upravit podmínky účasti tak, aby bylo soutěžících
dvojic víc a závody měly větší atraktivitu. Počasí však bylo konečně pěkné a po
několika letech jsme nezmokli, pouze ryby trochu stávkovaly a nechtěly brát.
Úlovků nebylo tolik, aby se nějaká dvojice vzdálila ostatním a každých pár
ulovených ryb mohlo zamíchat pořadím. Po náročném 24 hodinovém zápolení
téměř beze spánku zvítězila dvojice R. a D. Zounarovi se ziskem 1863 bodů,
druhá se umístila dvojice Jirásek - Dohnálek se ziskem 1701 bodů a třetí místo
obsadila dvojice Rýznarová - Motyčka se ziskem 1231 bodů.
Ve spolupráci s obcí Skuhrov nad Bělou jsme se podíleli na otevření
naučné Rybářské česko- finské stezky, jejíž začátek je u mateřské školy a vede
lesem a mezi poli až k rybníku D1 v Debřecích. Pět naučných tabulí, umístěných
na této stezce, nás seznamuje s okolní přírodou. Stezka je zakončena přímo u
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rybníka, kde je vybudován altánek ve tvaru lodi, na vodní hladině malé molo
a poslední naučná tabule seznamuje návštěvníky s vodními živočichy.
Naše organizace zakoupila několik kádí a loďku, které jsou používány při
výlovech, při vápnění rybníka apod. Sklad potřeb u rybníka D2 byl již malý a
vzhledem k nutnosti uskladnit zde kádě na ryby a loďku byl celý sklad rozšířen
na více než dvojnásobnou plochu. Je v něm teď uskladněno nejen krmení, ale
jsou tu uloženy i kádě, loď, sudy a různý materiál. Dále pokračovaly úpravy
skladu u rybníka D1. Byly opraveny vnitřní stěny skladu a natřeny barvou, na
opravenou podlahu položeno linoleum, připevněny okenice. V zastřešené části
jsou připraveny železné konzole, na které budou upevněny lavičky. Ty přijdou
na řadu až po položení zámkové dlažby, kterou již máme zakoupenou. Snad
bude co nejdříve na svém místě.
Návštěvníci našich rybníků jistě zaznamenali, že se v letošním roce na
rybníku D1 vyskytl problém se zdravím ryb. Počátkem léta bylo zaznamenáno
na rybách velké množství bolavých míst. Po konzultaci s veterinářem byla
nasazena léčba medikovaným krmivem Rupin speciál. Opatření se zdařilo a
k žádnému úhynu nedošlo. Po aplikováni krmiva s antibiotiky byla po dobu 1
měsíce konzumace ryb zakázána. V menším rozsahu se virémie objevila i na
rybníku D2, ale tam nemoc odezněla sama a rovněž bez nějakého úhynu.
Členové naší organizace odpracovali při brigádách 1 196 hodin a to určitě
nejsou hodiny všechny. Mnozí členové pro naší organizaci zajišťují mnoho věcí,
aniž by si nějaké hodiny vykazovali. Za to jim určitě patří velký dík, protože bez
jejich obětavé práce by to prostě nešlo.
Na tomto místě se patří zmínit i značnou podporu obcí Skuhrov nad Bělou
a Kvasiny našemu spolku. Obě obce nemalou měrou podporují chod naší
organizace a napomáhají tak i k výchově našeho dorostu. Chtěl bych jim touto
cestou za všechny rybáře poděkovat. Věříme, že naše dobrá spolupráce bude i
nadále pokračovat ke všeobecné spokojenosti.
David Zounar

Jak by řekl klasik, tento způsob zimy zdá se poněkud podivný…
Všichni lyžaři i vy ostatní jistě hodnotíte průběh letošní
zimy jako velmi zvláštní. Zima někdy přicházela se zpožděním to ano, ale že by nepřišla vůbec, to opravdu nepamatují ani mnozí
pamětníci…
Za prvním sněhem odjeli skuhrovští lyžaři začátkem
prosince na soustředění do Krkonoš na Černou horu. Na začátku zimy napadlo
trochu sněhu i na hřebenech Orlických hor, ale i tak jsme byli nuceni za sněhem
dojíždět a chodit, což představovalo časovou ztrátu a mnohdy i únavu dětí před
vlastním tréninkem. Většinu plánovaných závodů a aktivit na sněhu byli
pořadatelé nuceni zrušit a některé závody se uskutečnily na Horních Mísečkách,
kde sníh byl a tratě byly udržované. Svou fyzickou kondici děti místo v lyžařské
stopě udržovaly v tělocvičně ZŠ Skuhrov a na kolečkových lyžích na místních
méně frekventovaných komunikacích. Přes nepříznivé podmínky se skuhrovští
lyžaři zúčastnili řady závodů a dosáhli dobrých umístění.
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V letošním roce se v kraji Vysočina konala VI. Zimní olympiáda
dětí a mládeže. Z našeho oddílu byl do krajského družstva Královehradeckého
kraje nominován mladší žák Jan Maryška. Jeho nejlepším výsledkem bylo 7.
místo na trati 2 km klasickou technikou.
Vynikajících výsledků dosahovaly letos také naše dorostenky. Zvláště
Zuzka Holíková, která v kategorii mladších dorostenek 18. - 19.ledna v
závodech Českého poháru (Horní Mísečky), zvítězila volnou technikou a 8.9.února v klasice. V další části Českého poháru v Novém Městě na Moravě
získala rovněž zlato volnou technikou a skuhrovské štafetě mladších dorostenek
ve složení Zuzka Holíková, Petra Smažíková a Jitka Štefková se podařilo získat
bronz. Starší dorostenka Kristýna Holíková byla členkou vítězné štafety
Královehradeckého kraje.
Stříbrným víkendem byl pro Zuzku 21.-23.únor, kdy se na Horních
Mísečkách konalo MČR dorostu. Dojela na druhém místě ve sprintech volnou
technikou, ve skiatlonu i v klasice. Petra Smažíková obsadila výborné 9. místo
ve skiatlonu a svoji dobrou formu potvrdila i v klasice. V kategorii starších
dorostenek obsadila Kristýna Holíková 6. příčku a juniorka Šárka Jirásková
odsadila ve sprintech 5., ve skiatlonu 3., a v klasice 4. místo.
Dne 2.března za teplého jarního počasí se našim lyžařům zadařilo na
Krajském přeboru žactva na Horních Mísečkách. Nejlepšího umístění dosáhly
opět mladší dorostenky: 1. místo Zuzka, 3. Petra, 5. Nika Zemanová. Starší
dorostenka Kristýna Holíková byla 2., Pavla Ulrichová 4., starší dorostenec
Ondra Martinec byl 5., ml. dorostenec Vojta Remeš obsadil 4. místo. Mladší žák
J. Maryška byl druhý, Jana Dohnálková třetí .
V sobotu 15. března se na Černé hoře v Krkonoších konalo Černohorské
kritérium v žákovských kategoriích. Zde J. Maryška skončil na 2., a J.
Dohnálková na 3. místě. Při vyhodnocení poháru Královehradeckého kraje se J.
Maryška celkově umístil na vynikajícím druhém a Jana Dohnálková na třetím
místě. Opět na Horních Mísečkách se o víkendu 15. - 16. března 2014 konalo
Mistrovství České republiky dorostu a dospělých v běhu na lyžích pro rok 2014.
Výbornou formu potvrdila mladší dorostenka Zuzana Holíková, která se v
sobotu stala mistryní ČR v běhu na lyžích pro rok 2014 na trati 5,7 km
volnou technikou. Druhý den svůj perfektní výkon zopakovala a v závodě
klasickou technikou doběhla na druhém místě.
Našemu oddílu se letos nepodařilo zorganizovat ani jeden z plánovaných
běžeckých závodů. Původní termín výročního 30. ročníku Orlického maratónu
byl z 1.-2.února přesunut na 1.-2.března s nadějí, že přece jen sníh napadne, ale
bohužel! Pro náš oddíl je to poměrně velká finanční ztráta, ale věříme, že to
překonáme a příští zimní sezóna nám vše vynahradí.
Gratulace
Dne 21.11.2013 přesně v den 110.výročí založení ČSL (Českého svazu
lyžařů) se v pražském Karolinu sešlo 150 legend českého lyžování. V aule
Karlovy Univerzity nechyběli olympijští vítězové, mistři světa, významní trenéři
a zasloužilí svazoví činovníci. Mezi oceněnými byl i dlouholetý trenér
skuhrovských lyžařů, sportovec tělem i duší - náš JOSKA - Josef Michl. Ještě
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jednou mu touto cestou ze srdce blahopřejeme
celoživotní práci pro běžecké lyžování děkujeme.

a

za

odvedenou

SKI Skuhrov n.B.

Petr Michl v nové roli
Několikanásobný mistr republiky v běhu na lyžích,
mnohonásobný reprezentant ČR v a trojnásobný účastník zimních
olympijských her Petr Michl je neobyčejně skromný sportovec. Proto
asi nikoho nepřekvapí, že o svých úspěších moc nemluví. A tak ne od
něj, ale z tiskových zpráv jsme se dozvěděli, že byl jako trenér na
Mistrovství světa juniorů v běžeckém lyžování ve dnech 27. ledna až
3. února 2014 ve známém italském zimním středisku Val di Fiemme.
To je určitě dost dobrý důvod pro rozhovor:
Nejprve gratulujeme k významné trenérské pozici. Jaký je oficiální název tvé
funkce u lyžařů juniorů?
Oficiální název je trenér juniorské reprezentace (jak pěti kluků tak pěti holek). Po
dohodě v týmu jsem měl na starosti sprinterskou přípravu a silové tréninky.
Kdy jsi začal tuto funkci vykonávat?
Jako trenér u juniorské reprezentace působím 2 sezóny.
Kdo jsou další členové realizačního týmu juniorské reprezentace?
Hlavní trenérkou juniorské reprezentace je Petra Frühaufová. Na závodech OPA cupu
a samotném MSJ realizační tým rozšířili servismani, fyzioterapeutka a masér.
Co všechno tato práce obnáší a jak jsi v nové funkci spokojen?
Trenérsky zabezpečit reprezentační soustředění juniorů a juniorek (v loňské sezóně
byly celkem 3 a navíc ještě závěrečná příprava před MSJ), účast s juniorským
družstvem ČR na mezinárodních závodech OPA cupech a samotném MSJ.
V podstatě jsem spokojen. Pokud trenér vidí, že se práce daří, tak to ani jinak být
nemůže. Na letošním MSJ měli naši svěřenci velmi pěkné výsledky, nejlepší za
posledních 10 let.
Která nadějná jména bychom si tedy měli do budoucna zapamatovat?
Z děvčat je talentovaná Petra Hynčicová, která vybojovala 9.místo ve sprintu,
z chlapců na sebe upozornil Petr Knop, pátý ve skiatlonu, a také Jakub Tony Kordač,
16. ve skiatlonu.
Jak jsou na tom junioři z oddílu SKI Skuhrov nad Bělou?
Z mateřského klubu SKI Skuhrov byli pro loňskou sezónu v juniorské reprezentaci
zařazeni dva sportovci. Šárce Jiráskové se dokonce podařilo nominovat na MSJ do
italského Val di Fiemme, kde rozhodně svými výsledky nezklamala: ve sprintu
obsadila 25. místo, na 5km klasicky 33.místo a ve štafetě 8. místo. Stala se tak druhou
nejlepší českou juniorkou. Těmito výsledky si Šárka pro příští sezónu opět řekla o
reprezentační dres v družstvu juniorek.
Přejeme co nejvíc talentovaných závodníků a hodně úspěchů v další práci u juniorské
reprezentace. Děkujeme za rozhovor.
Jiří Nedomlel
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Obecní tenisový kurt je od 14.4.2014 opět v provozu. Zájemci o tenis se
mohou o jeho využívání informovat u správce kurtu, kterým je Jiří Nedomlel,
Skuhrov n.B. 102. Kontakt: 776 140 163.

Údržba stromů v obci
Kdo pozoroval práci zaměstnanců firmy, která byla pověřena
prořezáním a dalším ošetřením stromů v obci, jistě potvrdí, že tito
pracovníci byli opravdovými odborníky a profesionály. Přesně
věděli, co a jak je u každého jednotlivého stromu potřeba udělat a
zavěšeni na lanech v jedné ruce s motorovou pilou v krkolomných pozicích pak
tvrdě pracovali. Důležitá byla i likvidace ořezaných větví, které byly na místě
rozdrceny mobilním štěpkovačem, takže po jejich zásahu nezůstal žádný
nepořádek. Práce byly zadány Mikroregionem Bělá a firma HAUPT podobným
způsobem ošetřila stromy i v Solnici, Kvasinách, Bílém Újezdě a na Osečnici.
V naší obci se tak dočkala údržby alej u benzinové stanice, lípa před školou, lípy
u autobusové zastávky a alej mezi volejbalovým areálem a slévárnou. Náklady
byly ze 75 % hrazeny z prostředků Státního fondu životního prostředí.

***

Něco pro zasmání
Je vědecky dokázáno, že kouření zkracuje vaši cigaretu.
Kroužek na klíče je starý vynález, který nám umožňuje ztratit
všecky klíče najednou.
Co musí v životě udělat muž? Zasadit strom, postavit dům a
zplodit syna.
Co musí v životě udělat žena? Zalívat strom, uklízet dům a starat se o
ty dva pitomce.
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ZUBNÍ POHOTOVOST - ROZPIS SLUŽEB
ordinační hodiny: sobota , neděle , svátek 08.00 - 12.00 hod.
datum
19.04.
20.04.
21.04.
26.04.
27.04.
01.05.
03.05.
04.05.
08.05.
10.05.
11.05.
17.05.
18.05.
24.05.
25.05.
31.05.
01.06.
07.06.
08.06.
14.06.
15.06.
21.06.
22.06.
28.06.
29.06.
05.07.
06.07.
12.07.
13.07.
19.07.
20.07.

jméno lékaře
adresa ordinace
MUDr. Kašparová Helena Smetanovo nábř. 334 , Vamberk
MUDr. Loukota Jan
Komenského 127 , Opočno
MUDr. Malátková Ludmila poliklinika Rychnov nad Kněžnou
MUDr. Miřejovská Dagmar Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí
MUDr. Nentvichová Eva
K.Michla 942 , Dobruška
MUDr. Plšková Ivona
Svatohavelská 266 , Rychnov nad Kněž.
MUDr. Pokorná Věra
J. Pitry 448 , Opočno
MUDr. Pokorná Jaroslava poliklinika Rychnov nad Kněžnou
MUDr. Přibylová Marta
Komenského 209 , Častolovice
MUDr. Ptačovská Eva
Komenského 481 , Kostelec nad Orlicí
MUDr. Seidlová Zdenka
Skuhrov nad Bělou 17
MUDr. Skřičková Zdena
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
MUDr. Stejskalová Věra
zdrav.středisko Kout 566, Borohrádek
MUDr. Sudová Simona
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. O.
MUDr. Světlík Filip
Tyršova
Tyršova 515
515 ,, Opočno
Opočno
MUDr. Šmídová Alena
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
MUDr. Štulík Richard
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
MUDr. Šťastná Ludislava Zdrav.středisko Rokytnice v Orlických h.
MUDr. Tancurinová Jana nám. Dr.Lutzowa 345, Vamberk
MUDr. Tomanová Libuše poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. O.
MUDr. Tůmová Věra
J. Pitry 344, Opočno
MUDr. Valešová Pavla
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
MUDr. Vavřičková Hana
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. O.
MUDr. Veselská Renata
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. O.
MUDr. Zdeňka Jiří
Kvasinská 129 , Solnice
MUDr. Vyčítalová Marie
dr.Lützova 244 , Vamberk
MDDr. Zdráhal Zdeněk
Komenského 481 , Kostelec nad Orlicí
MDDr. Andělová Jana
J. Pitry 448 , Opočno
MUDr. Bahník František
Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí
MUDr. Benešová Růžena Tyršova 464 , Dobruška
MUDr. Beránek Jan
Komenského 828 , Týniště nad Orlicí

Skuhrovský zpravodaj

telefon
494 501 711
494 621 665
494 515 696
494 323 152
494 623 775
494 534 841
494 667 628
494 515 697
494 322 706
494 321 740
494 598 205
494 515 695
494 381 263
494 371 031
494
494 667
667 553
553
494 622 550
494 515 693
494 595 292
736 419 151
494 542 102
494 667 154
494 622 114
494 371 782
494 371 781
494 596 732
494 541 757
721 460 150
731 980 112
494 323 152
494 622 040
494 371 088
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