Vážení spoluobčané,
po další mírné zimě, jejíž průběh po loňských zkušenostech už asi
nikoho nepřekvapil, nastává čas jara, Velikonoc, období hřejivého
sluníčka a probouzející se přírody. Jaro všichni rádi vítáme, ale nyní se
zaměřme na naši práci.
Na konci loňského roku se nám podařilo sestavit a schválit
rozpočet na rok 2015. 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. a dostavba společenského sálu
v Brocné v č.p. 23. Dále podle zbylých financí, dokončit nebo alespoň zahájit
poslední etapu přestavby této budovy „Sociální zařízení “, to nám však ukáže až
podzim.
Vedle těchto největších a finančně nejnáročnějších projektů, nás čeká řada
dalších, menších, avšak neméně důležitých akcí. Jedná se například o nahrazení
stávajícího septiku v MŠ čističkou, kterou napojíme na nově vybudovanou v loňském
roce zrekonstruovanou kanalizaci v hospodářské části budovy MŠ. Na tuto akci se
snažíme získat i nějaké dotační finance. Nesmíme však zapomenout ani na další
finančně náročnou akci, jakou je oprava obecních cest. Letos jsme se rozhodli dát
nový povrch cestě v Beranci. Tato cesta si to opravdu zaslouží, protože provozem
těžké zemědělské techniky je v některých úsecích v kritickém stavu. Doufáme, že se
podle předběžného příslibu na novém povrchu cesty bude finančně spolupodílet i
Farma Brocná, která tuto cestu používá k výkonu své pracovní činnosti. Na ostatních
obecních komunikacích proběhne běžná údržba a oprava štěrkodrtí nebo frézingem.
Dále samozřejmě nesmíme opomíjet pokračující nebo dokončující práce
z minulých let a také stejně důležité práce z oblasti každoroční údržby, která je pro
dobrý chod obce nezbytná.
Hodně otázek je v současné době směrováno ke dvěma nejaktuálnějším akcím,
které nyní v obci probíhají.
První z nich se týká Společenského centra. V jeho přízemí se buduje zázemí
pro spolky. Vznikají tam 3 samostatné, uzavíratelné různě velké místnosti, jedna
hlavní místnost s výčepem, částečně vybavená kuchyň se skladem, další dva skládky
a sociální zařízení. Vše bude odvětráno a klimatizováno vzduchotechnikou.
V současné době jsou dokončeny omítky, vzduchotechnika, topení, rozvody vody a
odpadů, elektrorozvody, dokončují se obklady stěn na toaletách. Zbývá dodělat
stropy, betony s dlažbou a postupně vybavit prostory potřebným zařízením a
spotřebiči. Celá akce bude dokončena a předána do konce května. Po jejím
zkolaudování proběhne některou sobotu představení objektu veřejnosti, a to patrně
formou dnu otevřených dveří, který bude spojen s kulturní akcí.
Druhým tématem do diskuse jsou otázky týkající se areálu bývalé místní firmy
J. Porkert, a.s. Fakt je, jak jste si již mohli všimnout, že práce byly skutečně
zastaveny a to z finančních důvodů. Zkrátka došly peníze. Pokračuje pouze filtrace
vod z vrtů a odčerpávání usazených oddělených škodlivin. I tato činnost bude však
během jara zastavena. Již vzniklé jámy budou vyspádovány a zakonzervovány.
Důvodem tohoto stavu je chybně odhadnuté kontaminační zamoření. Nynější odhad
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zamoření je již trojnásobný oproti původnímu a vrací vše na začátek. To znamená
nový průzkum, novou žádost o dotaci z EU. Za předpokladu, že bude vypsáno
dotační téma (předpokládá se podzim 2015), se celá akce posune v nejlepším případě
o dva roky. Útěchou pro nás je alespoň to, že před dalším průzkumem musí být
odklizena zbylá torza budov. Na posledním kontrolním dnu této akce, kterého se
účastnili pracovníci příslušných ministerstev, zástupci kraje i obce s rozšířenou
pravomocí, majitelé a prováděcí firmy, nám bylo sděleno, že strojírenský provoz
bude srovnán se zemí během měsíce května 2015. Slévárna Růženina huť by měla
takto skončit nejdéle do konce července 2015. Tam se čeká na vyjmutí objektu
z památkové péče, o které je zažádáno v Praze na příslušném ministerstvu. Teprve
pak může začít další povolovací proces ke stavebnímu povolení na odstranění stavby.
Nám zbývá jen doufat, že všechno podle stanoveného časového rozvrhu skutečně
proběhne.
Závěrem bych Vám všem chtěl popřát krásné svátky velikonoční, hodně
sluníčka, jarního klidu a pohody.
Milan Bárta – starosta

Velikonoce – malé připomenutí
Původně byly Velikonoce pohanským svátkem jara. Před přibližně
3500 lety dali Židé tomuto svátku zcela nový význam svým svátkem
Pesach (uchránění, ušetření), ten je oslavou vyvedení a osvobození
židovského národa z egyptského otroctví. Před dvěma tisíci lety pak
Velikonoce dostaly současný význam Kristovou smrtí a následným
zmrtvýchvstáním. Svátek Velikonoc je oslavou vzkříšeného Krista, jde
o nejdůležitější křesťanský svátek.
Velikonoce patří mezi svátky pohyblivé, to znamená, že každý rok jsou v jiné
dny. Kdy se tedy Velikonoce slaví? Běžná definice říká: Velikonoční neděle se slaví
první neděli po prvním jarním úplňku. Ale začátek jara je vždy brán církevně a je to
vždy 21. březen, od začátku astronomického jara to může být až o dva dny později.
Astronomické jaro může totiž začínat 20. března a dokonce i 19. března.
Významné dny před Velikonocemi: Zelený čtvrtek je památka poslední večeře
Ježíše. Velký pátek - den ukřižování, Bílá sobota - den spočívání v hrobě a
Velikonoční neděle je den vzkříšení.
Starý lidový velikonoční zvyk šlehání žen a dívek znamenal
symbolický přenos síly zmlazené přírody na živou bytost. Nástrojem,
kterým se tento zvyk prováděl, byla a doposud je pomlázka nebo
v různých krajích také houdovačka, hodovačka, pomihod, pamihod,
mrskut, dynovačka, binovačka
mrskačka, mrkanda, mrskut,
šlehačka, tatar, kyčkovanka, sekačka, švihačka, šibačka, šibota, metla, korbáč,
karabáč, kyčka, kančúch, roučačka, čugár, žila, skačka, šlehačka nebo také šmerkust
či šmirgrust.
(převzato z internetu)
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Bohoslužby v době Velikonoc:
úterý 31.3.
středa 1.4.
Zelený čtvrtek 2.4.
Velký pátek 3.4.
Bílá sobota 4.4.
Neděle 5.4.
Zmrtvých vstání
Páně
Pondělí velikonoční

Solnice
18.00 mše sv.
18.00 křížová cesta
10.00-12.00
požehnání pokrmů a
adorace
9.00 mše sv.

Skuhrov nad Bělou
18.00 mše sv.
18.00 pobožnost
19.00 Velikonoční
vigilie
11.00 mše sv.

9.00 mše sv.

Mutina Skuhrovský
…děkuje všem pořadatelům, kteří letos zorganizovali v naší obci
Tříkrálovou sbírku, i občanům, kteří do sbírky přispěli. Její
celkový letošní výtěžek činí 28 340,-Kč.
…upozorňuje na stále platný zákaz vypalování staré trávy…
…připomíná zapomnětlivcům, že je nutné uhradit na obecním úřadě poplatky za
psy a odvoz domovního odpadu; popelnice bez známky na rok 2015 nebudou
vyváženy…
…věří, že polorozbořené tovární objekty, hyzdící současný vzhled obce, budou
co nejdříve zlikvidovány; jedna středověká zřícenina v obci stačí…
…přeje všem lidem dobré vůle pěkné Velikonoce, pánům a chlapcům bohatou
pomlázku, dívkám a ženám milosrdné koledníky a všem dohromady pevné zdraví,
protože to je základem všeho…
***
Obec Skuhrov nad Bělou děkuje touto cestou za vykonanou práci paní Bc. Kláře
Stillerové, která odešla pracovat na OÚ Černíkovice. Na uvolněné místo referentky
státní správy a samosprávy nastoupila na základě výsledků výběrového řízení paní
Ing. Zuzana Hanušová.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významného životního jubilea se ve druhém čtvrtletí roku 2015 dožívají
tito naši spoluobčané:
HARTMAN Jan ze Skuhrova

90 let

DIBELKOVÁ Miroslava ze Skuhrova

70 let

EHL Jaroslav ze Skuhrova

94 let

HANUŠOVÁ Hana ze Skuhrova

80 let

ŠPRINGR Rudolf

70 let

ze Skuhrova

ROLEČKOVÁ Věra z Debřec

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 :
VONDRUŠ David ze Skuhrova
BIENOVÁ Anežka ze Skuhrova
MORAVCOVÁ Rozárka z Brocné
PECHÁČKOVÁ Klára z Brocné
Vážení rodiče, vítáme narození Vašeho děťátka a přejeme Vám i jemu, aby
vyrůstalo ve zdraví, lásce, klidu a pohodě.
Loučíme se s naší zemřelou spoluobčankou :
DOHNÁLKOVÁ Eva

ze Skuhrova (nar. 1923)

Čest její památce!
Ludmila Popová
***

Redakce Skuhrovského zpravodaje respektuje přání některých občanů, kteří nechtějí
svá jubilea ve Společenské kronice zveřejňovat. Stačí tuto skutečnost předem oznámit
pracovnicím Obecního úřadu ve Skuhrově nad Bělou. Časopis vychází čtyřikrát
ročně, příští číslo vyjde v červenci, další v říjnu a prosinci 2015.
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KULTURNÍ ŽIVOT V NAŠÍ OBCI
Ve Společenském centru se podařilo na začátku letošního roku uskutečnit
několik poměrně vydařených akcí. Jednou z nich byl v pořadí již devátý školní ples,
který byl letos tématicky zaměřen na JZD. A tak se někteří návštěvníci dostavili jako
traktoristé, sekáči, byly zde i ovečky, kráva Milka, nechyběla paní Škopková z filmu
Slunce, seno…, která stylově přivítala přítomné chlebem a solí. Do scénáře zapadla i
výzdoba sálu a také jedna z hlavních cen, kterou byla fůra hnoje. Zkrátka, kdo
neviděl, neuvěří, jak dokáže fantazie některých jedinců zapracovat, pokud se jedná o
to pobavit sebe i druhé. Pořadatelé chtějí touto cestou poděkovat všem sponzorům,
panu Petru Ulrichovi za obsluhu a občerstvení, kapele Duál za skvělou hudební
produkci a vlastně každému, kdo se na zdařilém průběhu plesu podílel.
Základní škola má již několik let dobrou spolupráci s panem Karlem
Kocůrkem, který pro žáky připravuje skvělé výchovné koncerty. Kromě toho, že je
výborným hudebníkem, rád cestuje a o svých zážitcích dokáže poutavě vyprávět.
Proto se v březnu uskutečnily ve Společenském centru tři jeho přednášky pro žáky.
Tématem byl tentokrát západ USA. Jeho vyprávění doplnily snímky a videa
z nádherné americké přírody i civilizace. Starším žákům zkusil vyprávět některé
pasáže ze své cesty v anglickém jazyce. A ukázalo se, že většina dětí docela dobře
rozuměla. V podvečer byla tato přednáška připravena pro skuhrovskou veřejnost. Ti,
kteří přišli, určitě nelitovali, protože si odnesli mnoho nových poznatků a dojmů.
Škoda, že tuto akci navštívilo pouze 25 občanů.

Dětský karneval
V sobotu 7.2.2015 se do obce vrátil velký dětský karneval.
Kolem druhé hodiny se v sále restaurace „U Kouřímů“ začaly scházet
děti v pestrých maskách v doprovodu rodičů, babiček i dědečků.
Princezny, rytíře, zástupce zvířecí říše, čarodějnice, supermany,
indiány, pohádkové postavy celým odpolednem provázeli - kdo jiný
než klauni. Společně s nimi děti soutěžily, tančily, dováděly. Svým
skvěle připraveným programem děti zaujali natolik, že leckdy nebyl ani čas se napít a
posilnit výbornými dobrotami, které maminky a babičky napekly. Tu pravou
karnevalovou náladu ještě vylepšila paní, která na obličeje malovala překrásné
ornamenty a malůvky. K poslechu a tanci hráli a zpívali pan Zdeněk Jakubec a jeho
syn. Po třech hodinách se děti sice unavené, ale s rozzářenýma očima rozešly do
svých domovů. Závěrem bych chtěla poděkovat všem obětavcům, kteří se na přípravě
a samotném průběhu karnevalu podíleli. Tedy maminkám a babičkám za úžasné
dobroty, které napekly, hudbě za skvělý doprovod, paní Jarošové za ochotu, vstřícnost
a sál, kolektivu žen, které pomohly s bezchybným průběhem, klaunům za skvělý
program a hlavně učitelkám z mateřské školky za přípravu a program celého
karnevalu.
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Eva Špringrová

Hrad znovu ožije
Už je tomu pěkná řádka let, kdy se na místním hradě konala divadelní
představení. Pamětníci hovoří o pěkných zážitcích, které divákům v přírodním
prostředí divadelní hry přinášely. Legendárním počinem místních ochotníků bylo
například ztvárnění dramatu Jan Hus v titulní roli s panem Jaroslavem Ehlem.
Léta plynula, změnil se životní styl a na tuto pěknou tradici se časem
pozapomnělo. Proto je třeba vyzdvihnout současnou snahu vedení obce obnovit
konání kulturních akcí v tomto přírodním prostoru. V loňském roce se začalo
s budováním vyvýšeného pódia, které by se mělo v letošním roce stát dějištěm
ochotnických divadelních představení i pěveckých koncertů. Bližší informace o jejich
konání budou včas oznámeny.
Jiří Nedomlel

Vstupné na přehlídku bude ve výši 50,- Kč. Vstupenky jsou slosovatelné
a můžete si je zakoupit předem na obecním úřadě nebo přímo v den konání ve
Společenském centru.

Společenské centrum
Zima už odchází a konečně nastupuje jaro… A tak i na dveřích Společenského
centra se již vyměnila zimní výzdoba za jarní. Při vstupu Vás ohromí nádherné
výtvory našich nejmenších občánků z mateřské školky. Tímto bych ráda poděkovala
paní Bc. Zuzaně Krasskové z MŠ Sluníčko za její ochotu a fantazii při výzdobě
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ponuré chodby Společenského centra, ze které opět udělala krásné a veselé prostory.
V prvním čtvrtletí tohoto roku bylo zázemí společenského centra využito
především našimi místními organizacemi. Na členské výroční schůzi se sešli nejprve
hasiči a v březnu také rybáři. V prostorách kavárny probíhaly kontrolní dny „Sanace
firmy J. Porkert“ a výroční schůze SKI Skuhrov. Pravidelné první středy v měsíci
patřily opět našim báječným seniorům. I letos společně oslavovali Mezinárodní den
žen, kde jim k poslechu i tanci zahrál a zazpíval pan Zdeněk Jakubec.
Prostory skuhrovského společenského centra se stále více dostávají do
podvědomí veřejnosti, jako vhodné místo pro pořádání rodinných oslav a svateb. I
v těchto zimních měsících se zde konala jedna rodinná oslava a také svatba. V únoru
proběhlo setkání Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Bělá, na které navázalo
Sousedské posezení s ochutnávkou vepřových specialit pro veřejnost. Výborné
vepřové lahůdky z kuchyně pana Miloše Kovaříčka jistě potěšily mnohé strávníky.
Poslední únorový pátek byl ve znamení školního plesu.
V úterý 17.3. 2015 zde proběhla beseda s cestovatelem panem Mgr. Karlem
Kocůrkem, který přítomným vyprávěl o své cestě po západu USA. V neděli 22. 3.
2015 jste mohli v sále společenského centra navštívit tradiční velikonoční jarmark.
Jako každý rok byl sál zaplněn výrobky s „nejen“ velikonoční tématikou. Celkem 11
vystavovatelů se pochlubilo svým uměním a zaplnilo prostory centra velikonoční
náladou, vůní medoviny i svařáku. V provozu byla také kavárna s drobným
občerstvením.
Jaro již klepe na dveře a s ním přichází nejen slunečné počasí, ale také dobrá
nálada a mnoho příležitostí, jak strávit prodlužující se dny. Proto bych Vás tímto ráda
pozvala na další připravované akce ve Společenském centru. V sobotu 11. 4. 2015 od
15.00 hodin se můžete těšit na módní přehlídku z dílny Zdeňky Zachariášové, která
Vám představí své krásné modely. Během přehlídky bude otevřena kavárna a také
zajištěno drobné občerstvení. Na sobotu 25.4. 2015 připravujeme zájezd na český
muzikál „Antoinetta, královna Francie“ do pražského divadla Hybernia. Zájemci se
mohou přihlásit již nyní v kanceláři OÚ. Dále bych Vás ráda pozvala na výstavu
obrazů klientů Ústavu sociální péče pro mládež Kvasiny, která potrvá do 30. 4. 2015
v prostorách výstavní sítě v budově obecního úřadu. Od května do června budete
moci v těchto prostorách navštívit také výstavu modelů, které vyrobili žáci místní
školy.
Závěrem Vám všem přejeme pohodové jarní dny plné sluníčka a dobré nálady.
Ing. Zuzana Hanušová

***
Sociální komise Obce Skuhrov nad Bělou pořádá ve dnech 21., 23. a 25.
dubna 2015 vždy od 14.00 – 16.00 hod. sbírku nepotřebného ošacení, knih,
hraček, (obuv jen nová). Pozor na důležitou změnu: sbírka už nebude v přízemí
Společenského
centra,
ale
v budově
obecních
skladů
na
staré
cestě k Sejkorovně.
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INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Leden je každoročně ve škole ve znamení kontrolních prací, testů, zkoušení,
prověrek a dalších činností, které žáci zrovna nemilují, avšak končící první pololetí se
odložit nedá. Ale v zimních měsících proběhla ve škole i celá řada dalších aktivit,
o kterých bychom rádi veřejnost informovali. Na textu se podíleli nejen učitelé, ale
tradičně dáváme příležitost i žákům, aby svá slohová dílka mohli na stránkách
časopisu prezentovat, což je pro ně skvělou motivací.
Žáci I. stupně pokračovali v plaveckém výcviku, který také v rychnovském
krytém bazénu úspěšně dokončili. V loňském roce se vinou nedostatku sněhu
neuskutečnil lyžařský výcvik žáků 7. ročníku. Proto letos proběhly lyžařské kurzy
hned dva. Nejprve odjeli začátkem února do Jedlové v O.h. osmáci, které potom
vystřídali žáci 7. třídy. Oba výcviky vedli zkušení instruktoři Mgr.Vlastimil Dohnálek
a Mgr.Václav Vojtěch. Podrobnější pohledy na průběh výcviku očima žáků jsou
uvedeny v další části tohoto textu, kde je rovněž zhodnocen letošní plavecký výcvik
žáků I. stupně naší školy.
Společnost Planeta Země s cestovatelem Adamem Lelkem připravuje již
několik let pro školy vynikající cestopisné pořady. Letos naši žáci zhlédli
ve Společenském centru Rychnov nad Kněžnou pořad Indonésie, který podle
následných ohlasů žáky opět velmi zaujal. Pro žáky 9. ročníku byly v březnu
připraveny dvě přednášky. První se týkala jaderné energie, druhá byla zaměřena na
meteorologii.
Naši žáci mají pravidelně příležitost porovnat své znalosti a dovednosti se žáky
z jiných škol v naukových soutěžích.
Ze školního kola Dějepisné olympiády postoupili do okresu Josef Hlaváček,
Kateřina Petrová a David Mlejnek. Posledně jmenovaný se v okrese umístil na 3.
místě ze 30 žáků a o jeden jediný bod mu unikl postup do krajského kola v Hradci
Králové. Tak snad za rok…
Školního kola Biologické olympiády se zúčastnilo celkem 20 žáků, 10
z mladší kategorie a 10 ze starší kategorie. Do okresního kola postupují: Lenka
Jirušková, Barča Špringrová a Adéla Křepelová. Ze starší kategorie Kateřina
Petrová, Martina Dušánková a Vojta Čtvrtečka.
Mladý chemik je největší soutěž svého druhu a v letošním roce
probíhá v pěti krajích: Pardubickém, Královéhradeckém, Středočeském, Libereckém, a v kraji Vysočina. Celá naše devátá třída
prošla základním testováním úloh z chemie. Do 2. kola postoupily: Kateřina Petrová, Kateřina Pecková a Klára Špringrová. Do 3. kola, které
je i závěrečné, postoupilo z 270 pouze 34 žáků a mezi nimi i naše Káťa Petrová,
která se umístila na krásném 17. místě. V posledním kole ji bude čekat nejen
vědomostní test ale i laboratorní práce. Vyhlášení nejlepšího chemika regionu
proběhne slavnostně v březnu. Informovat Vás budeme průběžně na stránkách školy.
Dne 10.2. jsme se o jarních prázdninách vydali směr Pardubice, kde soupeřilo
patnáct škol Královéhradecka v projektech na téma: ,,Významní vědci" a ,, Chemie
v našem regionu". Výsledky soutěže budou zveřejněny 31.3. na slavnostním
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vyhlášení. Náš projekt prezentovaly: Kateřina Petrová, Markéta a Tereza Seidlovy
a Klára Špringrová. Děvčata zpracovala téma: „Feromony českých druhů
čmeláků“. Součástí byl též miniprojekt „Pivovar Dobruška“ zpracovala Kateřina
Frydrychová a Tomáš Nosek. Držíme palce naší Kátě Petrové, která se z celkových
2000 žáků pěti krajů probojovala mezi 30 nejlepších a koncem března si půjde pro
cenu. Jak přesně dopadla, se dozvíme také na slavnostním vyhlášení. Děkujeme
učitelkám Mgr.Anně Bartíkové a Mgr. Janě Dusilové, které ve vlastním volnu
doprovodily žáky na soutěž a samotným žákům za dobře odvedenou práci.
Vzhledem k tomu, že mezi našimi žáky je celá řada mladých rybářů,
vyzkoušeli jsme letos poprvé také soutěž, kterou připravila Střední rybářská škola
v Třeboni. Žáci měli ve svém volném čase zpracovat test o rybářství. Štěstí se usmálo
na Davida Zounara, pro kterého je připravena výhra v podobě rybářského víkendu
v Třeboni s možností sportovního rybolovu na chovném rybníce. Gratulujeme!
Věříme, že naše žáky potěšilo pololetní sportovní vysvědčení, které obdrželi
asi jako jediní na Rychnovsku. Opět pokračujeme v Olympijském víceboji i
v Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Připomínáme rodičům první až třetí
třídy možnost vyplnit sportovní žákovskou knížku a donést svému třídnímu
učiteli. Vaše dítě tak může mít štěstí a vyhrát od svazu hezké ceny. A to se vyplatí!
Novinkou pro 2. pololetí je další soutěž: Hejtmanův pohár. Naši žáci běhají na
čas „opičí dráhu“, kterou stavíme v naší krásné tělocvičně. Zatím si vedeme velice
dobře, průběžně jsme první v kraji a doufáme v zisk peněžitou výhru, kterou chceme
využít na nákup sportovního vybavení.
Naše škola patří k průkopníkům nové hry zvané kin-ball. V oblastním kole
čtvrtého
ročníku poháru
České republiky v
kin-ballu
základních
a středních škol Královéhradeckého kraje v hale Střední odborné školy veterinární v
Hradci Králové se našim dvěma týmům
docela dařilo. Mezi kolektivy mladších
žáků obsadili naši borci bronzovou příčku a
jen těsně jim unikl postup do republikového
finále, kam postoupila jen dvě nejlepší
družstva. V kategorii starších žáků skončili
reprezentanti ZŠ Skuhrov na krásném
čtvrtém místě. Škoda, že se v našem okrese
této nové dynamické míčové hře věnují
kromě naší školy jen ve škole
v Borohrádku.
V únoru se žáci VIII. a IX. třídy zúčastnili školního kola Soutěže v anglickém
jazyce. Ve velké konkurenci uspěl Honza Wenzel z 8. ročníku, který pak v okresním
kole (24. 2. 2015) vybojoval skvělé 5. místo. Tento obrovský úspěch je výsledkem
Honzovy svědomité přípravy, které věnoval hodně ze svého volného času. Výsledné
umístění je o to obdivuhodnější, že je oproti ostatním soutěžícím o rok mladší.
Do okresního kola Olympiády v českém jazyce, které proběhlo 5. února
v Rychnově nad Kněžnou, postoupily ze Základní školy Skuhrov nad Bělou žákyně
IX. třídy Káťa Petrová a Káťa Pecková. Naši školu „v okrese“ výborně
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reprezentovaly – z celkového počtu 35 soutěžících se Káťa Pecková umístila na
krásné 16. pozici, Káťa Petrová dokonce na příčce jedenácté.
Naši žáci se v uplynulém čtvrtletí účastnili nejen klání
vědomostních, ale též uměleckých. Příkladem je pěvecká soutěž
Karlovarský skřivánek, jejíž oblastní kolo se konalo 17. 2. 2015
v Kodymově Národním domě v Opočně. Za první stupeň soutěžila
s písněmi „Hruška“ a „Pátá“ Míša Štěpánková z V. třídy, za II. st.
se s koledou „Adeste fideles“ a ukolébavkou „Ho, ho Watanay“ představila Martina
Dušánková z osmičky.
Víčka pro Jirku je charitativní akce, o které jsme informovali již v minulém
čísle zpravodaje. Plastová víčka sbíráme od ledna letošního roku, kdy se celá akce
rozjela a zapojili se do ní úžasní a hodní lidé, kterým není Jirkův osud lhostejný. Přes
30 pytlů víček už nasbíraly děti (samozřejmě s maminkami, tatínky, tetami, dědečky)
ze školy a školky ve Skuhrově nad Bělou, z MŠ v Solnici, z MŠ v Černíkovicích,
lidé nosili víčka do obchodu na Osečnici, do bazénu v Dobrušce, do obchodu U Ježků
v Solnici (tam je také sběrné místo, kam můžete tašky či pytle s víčky vozit) a na
dalších místech. Nastal však nečekaný problém. Selhala totiž sběrna ve Skořenicích,
kam se měla původně víčka průběžně odvážet. Proto nyní skladujeme všechny pytle
ve stodole a hledáme ochotného autodopravce, který by na vlastní náklady víčka
odvezl do Brna nebo do Přerova. Tam jsou nejbližší výkupny. Pokud by se nějaká
ta dobrá duše našla, ať se ozve do ZŠ Skuhrov nad Bělou, kde získá kontakt na
majitelku oné stodoly plné víček.
Ještě jednou moc a moc děkujeme za to, že sbíráte. Opravdu si toho vážíme.
A jedeme dál, než se nastřádá finanční částka, která opravdu pomůže, plných pytlů
musí být hodně moc. K napsání tohoto textu nás vedlo přečtení Orlického týdeníku,
kde se o Jirkovi a sběru víček pro něj psalo. Uvědomili jsme si, že bychom měli
touto cestou poděkovat. Díky moc všem!
Plavecký výcvik je již dlouhou dobu
nedílnou součástí výuky a byl také zařazen
do školního vzdělávacího programu naší
školy. Výcvik probíhá v plaveckém bazénu
v Rychnově nad Kněžnou a účastní se ho
žáci I. stupně. Naši prvňáčci se
po opatrných začátcích a nesmělém
seznamování s vodou neohroženě vrhli do
víru vodních radovánek. Začali v malém
bazénku a potom postupně přecházeli
k obtížnějším úkonům a to vždy hrou, aby
odhodili strach a zbytečné obavy z vodního
prostředí. Po deseti lekcích nakonec
všichni dokáží uplavat i pár metrů ve velkém a pro ně i hodně hlubokém bazénu. Děti
už se nemohou dočkat na příští rok, kdy se opět vrhnou do vody, zlepší se v plavání,
budou hrát hry a vyřádí se na tobogánu. Výuka plavání je pro děti velice
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prospěšná a je dobře, že mohou jezdit po pět roků. Kdo se nenaučí dobře plavat hned
napoprvé, naučí se napodruhé či napotřetí. A tak se žáci pokoušeli překonat vodní
nástrahy, zdokonalovat v plaveckých stylech, v potápění, ve splývání, skákání šipky,
ve vytrvalosti. Věnovali velkou pozornost správnému dýchání a rozložení svých sil,
učili se nepřeceňovat svoje schopnosti a nepodceňovat vodní nástrahy. Závěrem lze
dodat, že se našim žákům dařilo zadané úkoly plnit, svým přístupem a chováním
dělali čest sobě i naší škole. V poslední lekci byli po zásluze odměněni plaveckým
diplomem. Je třeba touto cestou moc poděkovat za vstřícný, ochotný a milý přístup
všem instruktorkám ,,plavčicím“.
Modeláři budou vystavovat svá dílka. V měsících květnu a červnu
se uskuteční výstava papírových a plastových modelů, prací současných
a minulých členů modelářského kroužku při Základní škole ve Skuhrově
nad Bělou i dalších vystavovatelů. Výstava se uskuteční ve výstavní síni Obecního
úřadu Skuhrov nad Bělou a všechny občany na ni co nejsrdečněji zveme.
/Na přípravě textu či výběru slohových prací žáků se podíleli Mgr.Oldřich Málek, Mgr.Jiří
Nedomlel. Mgr. Petra Holásková, Mgr.Anna Bartíková, Mgr. Monika Brandejsová, Mgr. Miloš
Černý, Mgr. Daniel Vacek, Mgr. Jana Dusilová, Mgr. Věra Rygrová a Mgr.Vladimír Kalous/

Ze slohových prací našich žáků
Lyžařský výcvik
V týdnu od 16. února absolvovala naše třída lyžařský výcvik. Vše
začalo v pondělí. Jen co přijel autobus Baspo, naložili jsme si lyže, se
kterými nám pomohl pan učitel Dohnálek. Baspo nás vyvezlo k chatě
Kristýna na Jedlové, kde jsme se seznámili s dalším instruktorem – panem
Vojtěchem.
Vyložili jsme naše lyžařské vybavení a vyšlápli si kopec. Nahoře
jsme se rozdělili do dvou skupin. V první skupině byli ti, co uměli lyžovat, a v druhé ti, kteří
lyžovat neuměli. Skupina lepších lyžařů si koupila jízdenku na vlek a hned jezdili. Ti horší
poctivě zdolávali kopec pěšky, a kdo chtěl, mohl jít na poslední jízdu také na vlek. K obědu
byla rajská, která chutnala jako vánoční koření.
Druhý den se nás pan učitel ptal, koho bolí nohy. Přihlásilo se nás hodně. Na Jedlové
na nás čekal pan Vojtěch s naším spolužákem Martinem Mičkechem, protože ten tam spal u
babičky a u dědy. Jen co jsme si vyzvedli lyže, šli jsme se rozcvičit na svah. Někdo šel zase
na vlek. K obědu jsme měli moc dobrou polévku a kuřecí řízek s bramborem. Odpoledne
jsme se vydali na horskou službu. Tam nám ukázali pásovou čtyřkolku, auto a bob. Ten den
hodně rychle utekl a my museli domů.
Celý třetí den jsme lyžovali. Mohli jsme i na velkou sjezdovku.
Ve čtvrtek šli někteří z nás vyzkoušet jízdu na běžkách. Po obědě (borůvkových
knedlících) jsme šli do muzea. Po zajímavé prohlídce jsme museli na autobus domů.
V pátek byly závody. Jela se dvě kola – slalom mezi hůlkami. Vyhrála Denča
Vernerová a Tomáš Kulhánek. Odpoledne bylo vyhlášení výsledků. Pak jsme naložili lyže
a odjeli domů.
Celý týden se nám moc líbil a sjíždění svahů nás bavilo. Zkrátka – náš lyžák byl
super!
Mája a Míla Popovi
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Vysněná krajina
Když zavřeš oči a vidíš jen to, co chceš, můžeš spatřit třeba právě tuto moji zem. Nikdo
nemá právo se sem dostat jinak než říší snů. Jen její obyvatelé vědí, kdy vznikla. A kdo že
jsou to její obyvatelé? Lidé. Lidé, které tam právě teď mít chceš.
Celé krajina je vystavěná na naší fantazii, na našich pocitech a náladě. I když se necítím
nejlíp, je tu krásně. Vše mě dokáže rozveselit. Projdu-li říší snů, proderu se řadou stromů
a překonám-li dřevěný most, jsem na místě. Všude kolem poletují motýli, kteří tam na mě už
čekají. Vítá mě i právě vycházející slunce. Téměř mě oslepí jeho záře. Sníh tu neexistuje, je
stále krásně teplo. Můžu se jen tak rozletět, kam chci a za kým chci, a na nic nemyslet. Těší
mě, že zde můžu trávit čas s lidmi, se kterými bych chtěla. Neodměřuje se tu čas, vše se řídí
pouze sluncem. Když mlčky pozoruji zapadající slunce pěkně z výšky, vše je malinké. Malé,
ale nádherné. Paprsky zahalují celou mou vysněnou krajinu.
Se západem slunce vše končí. Ve svém snu se ukládám ke spánku. Procházím přes
provazový most, proplétám se mezi stromy a pomalu se probouzím. Celá země s mým
odchodem usíná. Opět se setkáme, až zase budu spát.
Klára Špringrová, IX. třída

Naše třída před zrcadlem
Letos jsem žákyní sedmého ročníku. Škola, kterou navštěvuji, se nachází
v obci Skuhrov nad Bělou. Budova školy stojí na kraji obce a poznáte ji
podle světle žluté omítky. Za školou máme větší dvůr a hřiště. Toto místo se
využívá, hlavně když je hezké počasí, aby žáci věděli, co je čerstvý vzduch.
A teď něco o místnosti, která je pro nás jako druhý domov. Píšu druhý
domov, protože zde trávíme nejvíce času a učíme se tu novým věcem. Naše
třída je poměrně velká. Na zdi (sytě oranžové) je zavěšena interaktivní tabule. Když se
podíváme z okna, spatříme silnici a pár domů včetně maloobchodu Hruška. Nevýhodou je,
že když vyjdeme ze třídy na chodbu, tak je hned nalevo sborovna a ředitelna. Prý tam „jsme
umístěni“, neboť jsme nejzlobivější třída.
Podle mého názoru jsem si lepší spolužáky ani nemohla přát. Když jsem šla do první
třídy, pomyslela jsem si: Jaké asi budou všechny ty děti? Dnes už vím, že se touto otázkou
nemusím zabývat, protože všichni jsou po určité stránce báječní kamarádi. Dalo by se říci,
že ve volném čase (třeba o přestávkách) jsme v různých skupinách nebo dvojicích kluci a
holky zvlášť. Když nás ale do různorodých skupin rozdělí učitelé, tak dokážeme, nebo
alespoň zkusíme vzájemně spolupracovat. Netuším, co si o nás mohou myslet učitelé. Někdo
určitě tvrdí, že jsme zlobivá třída a neumíme poslouchat. Doufám ale, že o nás učitelé
smýšlejí i kladně.
Se svými spolužáky bych se chtěla vídat nadále i v budoucnu. Doufám, že se budeme
setkávat na třídních srazech. Přála bych si, aby měl náš kolektiv už jen samé klady.
Lenka Jirušková, VII. třída

Lyžařský výcvik aneb moje pády
Na lyžařský výcvik jsme vyrazili v pondělí 2. 2. 2015. Na lyžích jsem měla stát
poprvé, tak jsem byla hodně nervózní. V průběhu lyžařského výcviku na nás dohlíželi dva
instruktoři, pan Dohnálek a pan Vojtěch. Po příjezdu na chatu Kristýnu do Jedlové
v Orlických horách a namáhavém výstupu ke sjezdovce, jsme si nasadili lyže a šli na kopec.
Nejprve jsme sjížděli jen z poloviny kopce, ale na konci dne se někteří odvážili i na dětský
vlek. Já jsem byla mezi nimi, ale moje první jízda z dětské sjezdovky už tak slavná nebyla.
Když jsem jela z kopce, tak se mi lyže rozjely obrovskou rychlostí a já skončila pod dětským
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vlekem. To mě ale neodradilo a já směle pokračovala dál. Za celý týden jsem se lyžovat
naučila, měli jsme i dvě procházky, jednu k horské službě a druhou do muzea. Ve čtvrtek se
mělo jít na běžky, ale mě sjezdové lyžování tolik uchvátilo, že jsem zůstala na svahu a
snažila se poprvé sjet velkou sjezdovku. Podařilo se, i když s jedním pádem. Žádné
zlomeniny nebyly, takže jsem si lyžařský kurz užila.
Tereza Židová, VIII.třída

Náš lyžařský kurz
Od 2. do 6. února naše třída dojížděla na Jedlovou, kde jsme se učili lyžovat. Našimi
instruktory byli pan Vlastimil Dohnálek a pan Václav Vojtěch. V pondělí dopoledne většina
z nás stála poprvé na lyžích. Mnozí z nás měli trochu obavy z jízdy ze svahu, když však
poprvé sjeli, zjistili, že lyžování není nic náročného. Těžší byl pěší výšlap do kopce, jelikož
jsme ještě nemohli jít na vlek. Odpoledne jsme konečně mohli na vlek, což nás velmi
potěšilo, protože nás už velmi bolely nohy. V úterý dopoledne jsme lyžovali, ale po obědě
následoval výlet na horskou službu, kde jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací a
mohli jsme si vyzkoušet sněžný skútr. Další den po dopoledním lyžování se konala prohlídka
Muzea Orlických hor v Deštném, kde nám pan Dragoun vyložil historii Orlických hor a
pustil film o adrenalinovém lyžování. Ve čtvrtek dopoledne někteří „odvážlivci“ vyrazili na
běžky a já jsem samozřejmě byla mezi nimi. Velice jsme si to tam užili. Odpoledne většina
z nás šla na velkou sjezdovku, na které jsme si mohli vyzkoušet to, co jsme se naučili na
sjezdovce malé. V poslední den, v pátek se jezdil slalom, který nám ale pokazilo větrné
počasí. Po posledním obědě týdne následovalo vyhlášení výsledků slalomu, při kterém každý
z nás zjistil, jak dobře jezdí. Jelikož nadešel závěr našeho lyžařského kurzu, sbalili jsme si
věci a následoval odjezd do našich domovů. Lyžařský kurz jsem si užila podle svých
představ, jen mi přijde, že je škoda, že se nezúčastnila úplně celá naše třída.
Hana Vašková, VIII.tř.

Škola místo lyžáku
Od 3. do 6. února 2015 odjela skoro celá třída na lyžařský kurz. Ve třídě nás zůstalo
pár, co nemohlo z jakéhokoliv důvodu jet. Každé ráno, když jsem přišla do třídy, bylo to tu
jako vždy (řev, nepořádek a plno "bláznů", kteří se považují za žáky 8. ročníku naší školy).
1. hodinu jsme měli vždy někde jinde, aby si naši lyžaři mohli udělat docházku a
popovídat si o tom, co se dělo, jak se jim to líbilo a co se bude dělat v daný den.
Pokaždé když jsme se vrátili po 1.hodině do třídy, bylo tam prázdno, ticho a mokro. Byla to
hrozná změna takové ticho a zároveň taková nuda. Bylo to k zbláznění!
Naše dny ve škole probíhaly zajímavě. Tak třeba o některých hodinách jsme si opakovali
látku, které nerozumíme a potřebovali bychom se ji doučit (což bylo výhodné).
Takto ale neprobíhaly všechny vyučovací hodiny. O některých hodinách jsme zase
hrály nějaké hry, co měly být prospěšné danému předmětu. Jednou
o českém jazyce nám naše paní učitelka nalepila na čelo růžová kolečka s různými
postavami z pohádek, nebo nějakými lidmi. A bylo dost těžké uhodnout, kdo jste. Brzy se
nám ale začalo stýskat po tom „rušném tichu,“ vtipných hláškách a všem, co tvoří naší
báječnou třídu.
A takhle to bylo celý týden. Na konci týdne jsme si pustili v učebně jazyků film:
SNĚŽENKY A MACHŘI, abychom navodili lyžařskou atmosféru a zároveň s nimi byli na
svahu.
Alžběta Rýdlová, VIII.třída
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Škola v období lyžáku
Na lyžařský kurz jsem prostě nejel. Tak jsem byl nucen chodit do školy. Vyučování v
pěti šesti lidech nemohlo být normální. Proto se žádná nová látka neprobírala. Hned v
pondělí dopoledne zbytek naší třídy, co nebyl na horách, jel do Rychnova nad Kněžnou na
promítání dokumentárního filmu. Ten se týkal přírody, přesněji řečeno Indonésie. Byl
rozdělený na vypravování o fotografiích a část tvořilo video. Zbytek týdne ve škole byl
zvláštní. Desetiminutová přestávka, která se normálně zdá krátká, utíkala hrozně pomalu.
Tak pokusy zabít čas byly různé - třeba karty, ale ty nám vydržely jen chvíli, přesně do té
doby než byly přerušeny záchvaty smíchu mých spolužaček. Ale jinak ten týden bez
spolužáků, kteří vyrábějí dobrou náladu, nebyl takový, jak tomu obvykle bývá…
Adam Kuruc, VIII.třída

Bajka
Jednoho krásného dne se v ohradě pásla kravička Lucka. Byla šťastná, veselá a hlavně
měla velice dobrou náladu. Najednou ji tu náladu ale někdo zkazil. S nosem nahoru tam
přiběhl kůň Filip. Kvůli němu už kravička nebyla tak veselá. Filip hned začal: „Ty jsi tu
zas? Taková škaredá, strakatá, slabá a pomalá kráva. Ha! Nemáš tu co dělat! Padej pryč!“
Kravička sklonila hlavu a raději odcupitala pryč. „Ach ten zlý Filip, to si už nemohu nechat
líbit!“ Kravička Lucka začala přemýšlet, jak mu všechny ty nadávky oplatit. Nepřemýšlela
dlouho. „Už vím, co udělám! Už si na mě dovolovat nebude!“ V noci, tak aby to nikdo
neviděl, protivného Filipa nabarvila na strakato a sebe na hnědo. Když se začalo
rozednívat, Filip vstal. Nevšiml si, že je strakatý, a hned běžel na pastvu, aby mohl
pomlouvat Lucku. Doběhl tam, a co nevidí! Lucie má krásnou hnědou barvu! Pohlédne na
sebe a zděsí se: „Co to je? To není moje!“ vyděšeně křičí. „Ha! Kdo je teď škaredý a
strakatý? No?“ povídá Lucka. Filip tiše odklusal a už navždy nechal Lucku být. Z toho
plyne ponaučení, že nemáme nikomu ubližovat, protože se nám to poté vrátí.
Jana Dohnálková VI. třída

***

Informace z Brocné
Dne 28. 2. 2015 hasičky z Brocné pořádaly v místní škole maškarní rej pro děti.
Celé odpoledne bylo protkáno zábavnými soutěžemi a tancem a zúčastnilo se ho
dvacet tři dětí s rodiči. Pěkné počasí také přálo míčovým hrám venku. Toho využili
místní chlapci a zahráli si fotbal. V průběhu odpoledne také probíhalo losování
tomboly, každý si losoval třikrát. Tombola byla plná velice pěkných cen, které se
podařilo zajistit díky štědrým sponzorům, kterým chci touto cestou poděkovat.
Doufám, že se akce všem zúčastněným dětem a rodičům líbila a příští rok se znovu
zúčastní.
V součastné době pokračují také práce na obecní budově v Brocné č. p. 23. Práce
byly zahájeny podřezáním vlhkého obvodového zdiva na celé budově. Následovat
bude přebourání překladů nad všemi okny a také dojde ke zvýšení oken o čtyřicet
centimetrů. Stavební otvory budou osazeny novými okny. V průběhu jara bude
dokončena oprava střešní krytiny a budou nainstalovány sněholamy. Ke konci roku
bude snad následovat dokončení rekonstrukce budovy.
Za SDH Brocná Martin Šabata
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Z ČINNOSTI ZÁJMOVÝCH A SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ
Naši rybáři v roce 2014 nezaháleli
Nadešla doba, kdy naše organizace může bilancovat, co se nám
v roce 2014 podařilo a co ne. Rybáři ve Skuhrově nad Bělou ani
v tomto roce nezaháleli. Většina činností se v naší organizaci každý
rok opakuje, ale pořádaly se i akce nové.
Na jaře jsme vylovili rybník v Rybníčkách. Od rána pršelo a déšť vytrval po celou
dobu brigády. Sešlo se 9 členů, kteří rybník za tři hodiny slovili a ještě provedli prořez
břehových dřevin. Začalo se lovit v 9 hodin a ve dvanáct bylo hotovo. Rybník se vypouštěl
od večera předešlého dne. Sloveno bylo 400 ks kapra, 200 ks amura a celkové váze cca 500
kg. Zpět vráceno 30 kaprů čtyř až pětiletých. Ryby byly v dobré kondici a zdravé. Rybník
byl do druhého dne znovu napuštěn a připraven pro novou násadu. Dne 15.4. 2014 byl
dovezen z Opočna plůdek kapra cca 600 ks o celkové váze 4,5 kg. Kapříci měřili cca. 5 cm.
Do podzimu tyto rybky narostly až na 15 cm.
Také byl sloven rybník v Hraštici. Vzhledem k tomu, že došlo ke kyslíkovému
deficitu, musel být vypuštěn bez jakékoliv přípravy. Hrozilo, že dojde k úhynu všech ryb.
Vše se seběhlo hodně rychle, kdy při kontrole rybníka bylo zjištěno, že ryby jsou přidušeny.
Muselo se hned začít vypouštět a ryby přechytat do čisté a okysličené vody. Rychle se
zorganizovala brigáda a do tmy bylo co dělat. Vše se stihlo, a tak uhynuly jen generační
ryby v celkové hodnotě cca 10.000,- Kč. Vylovené ryby se vysadily většinou do D1 a
plůdek, který se podařilo odlovit, byl vysazen do rybníka D2. Celkem se nalovilo cca 450
kg ryb. Rybník zůstal vypuštěn a po jeho částečném vyschnutí bylo v okolí výpustě
odtěženo bahno. Hrozilo totiž, že se ucpe a pak nepůjde vypustit. Při vypouštění se voda
musela chvíli dostávat přes vrstvu bahna, než začal rybník vytékat.
Také jsme slovili chovné potoky. Nachytaných 1.805 ks pstruhů jsme vysadili do řeky
Bělé. Do potoků jsme potom dovezli 10.000 ks malých pstroužků. Na chovných potocích se
dělaly splávky. Ty zlepšují podmínky pro život ryb. Je vyšší vodní sloupec i v době, kdy je
malý průtok a hlavně se vytvoří úkryty před rybožravými predátory, kterých v posledních
letech přibylo.
I v roce 2014 se po roční odmlce zase pokračovalo ve spolupráci s CHKO Orlické
hory v revitalizaci toku Bělé. V letošním roce jsme v úseku cca 200 metrů vložili do toku 30
velkých kamenů. Ty rozmělní proudnici a budou sloužit jako úkryty pro ryby a různé
živočichy.
Kroužek mládeže pod vedením pana Blažka, Hradeckého a nově pana Förstera
navštěvuje 12 dětí a scházejí se pravidelně jedenkrát za čtrnáct dní. Mladí rybáři v letním
období docházejí na Debřecký rybník, kde si vyzkouší to, co se naučili v zimě. V zimě se
učí vázat háčky, poznávat ryby, rybářský řád i mnoho jiných činností, které k rybaření
potřebují. Po důkladné přípravě skládají mladí rybáři závěrečný test k získání povolenky
k lovu ryb. Přes léto mají čas na odpočinek a vyzkoušení nabytých vědomostí a zkušeností.
O víkendu,ve dnech 18. až 20.4.2014, proběhlo na rybníku v Debřecích setkání členů
kroužku mladých rybářů MO Skuhrov nad Bělou. Celé setkání zorganizoval vedoucí
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kroužku Petr Förster a paní Věra Försterová, která se starala dětem o stravu. Dne 8.6.2014
byly uspořádány závody dětí. Těch se k našemu překvapení sešlo na místní poměry docela
hodně, což nám jako pořadatelům udělalo radost. Děti mají startovné a občerstvení zdarma.
Sešlo se celkem 15 dětí. Dětem ryby braly, a tak se měli rodiče a rozhodčí co ohánět. Počasí
jim přálo, všechny chytly alespoň nějakou rybu. Snad si závody užily. Na prvním místě se
umístil David Zounar se ziskem 1087 bodů, na druhém místě Eliška Šidlovská se ziskem
890 bodů a na třetím místě Marek Valenta se ziskem 529 bodů. Všechny děti dostaly
nějakou cenu.
Dne 8. 6. 2014 se v Debřecich konaly tradiční závody. Celkem soutěžilo 31 závodníků
a z nich pouze jeden zůstal úplně bez úlovku. Na prvním místě se umístila Petra Krištufová
se ziskem se ziskem 268 bodů a pokořila všechny muže. Pro prvních 15 závodníků byly
připraveny pěkné ceny.
I v letošním roce byly uspořádány závody dvojic v lovu ryb na 24 hodin. Závody se
uskutečnily 8. - 9.srpna. Letos se již mohli účastnit i závodníci, kteří nejsou členy naší
organizace. Počasí vyšlo, a tak si všichni mohli závody pořádně užít. Ryby braly, a proto
bylo u vody pořád rušno. Lovit takto dlouho v kuse a téměř beze spánku určitě není
jednoduché. Závody vyhrála dvojice David Zounar - Rudolf Zounar se ziskem 5.345 bodů.
Vzhledem k počasí a velkým stavům hladiny řek byla naše MO v srpnu oslovena s žádostí
uskutečněnit na našich rybnících závody II. ligy v plavané. Vše bylo hodně narychlo. Ve
středu jsme se domluvili, že závody u nás budou a v sobotu se již závodilo. Rybníky byly na
dva dny pronajaty. Jen pro zajímavost, závodník, který vyhrál, nachytal za šest hodin skoro
70 kg ryb. Všem zúčastněným se zde líbilo a prý si již dlouho takhle dobře nezachytali.
Rovněž se jim líbilo prostředí našich rybníků. Pochvala potěšila, zvlášť, když uvážíme, že
jsme závody včetně občerstvení stihli zorganizovat za pouhé dva dny.
Při konání závodů druhé ligy v plavané se zdejší podmínky a prostředí zalíbilo jejich
organizátorovi panu Zbyňku Bačinovi, který má na starosti i sekci mládeže na ČRS VČÚS
Hradec Králové. Ten se rozhodl udělat u nás soustředění týmu dětí, které vyhrály celostátní
kolo soutěže Zlatá udice. Děti zde pobyly celý víkend. Proběhlo promítání diapozitivů
z mistrovství světa v plavané z Portugalska. Hlavní náplní byl samozřejmě lov na plavanou
a různý doplňkový program spojený s chytáním ryb. Všem se zde líbilo, jen by to prý
chtělo chatku na spaní a sprchu. Ale to vadilo spíš doprovodu než dětem. Jinak soustředění
proběhlo ke spokojenosti všech zúčastněných.
V průběhu roku také pokračovaly práce na našem skladu u rybníka D1.
V letošním roce se nám ještě před závody podařilo dokončit lavice ve venkovním sezení.
Potom jsme v okolí skladu dodělali i zámkovou dlažbu. V sousedství vznikl přístřešek, ve
kterém by měl být do budoucna usazen gril.
Na tomto místě bychom chtěli poděkovat obecním úřadům ve Skuhrově nad Bělou a
v Kvasinách za spolupráci a podporu našeho spolku, dále sponzorům, kteří věnují ceny na
rybářské závody. Pokud chcete relaxovat v přírodě se sportovním rybolovem, rádi Vás mezi
námi uvítáme. Další informace o nás najdete na internetové adrese:
http://www.crs-skuhrov.wz.cz / .
David Zounar
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Zimní sezóna SKI Skuhrov nad Bělou
Letošní zima končí a skuhrovští lyžaři běžci mohou pomalu
bilancovat a hodnotit dosažené výsledky. Na sněhové podmínky pro
běžecké lyžování nebyla letošní zima moc příznivá. Přesto se dalo
na tratích v běžeckém areálu v Deštném trénovat již od poloviny
prosince. Trénování na domácích tratích využívali nejvíce nejmladší
zástupci našeho oddílu, kteří si zde užili i krátké vánoční soustředění. Starší a mladší
žactvo vylepšovalo svoji techniku v prosinci na soustředění na Černé hoře
v Krkonoších. Dorost a junioři, aby mohli začít trénovat na sněhu co nejdříve, odjeli
v polovině listopadu do Itálie do Livigna. Na začátku prosince ještě absolvovali
soustředění na Božím Daru v Krušných horách.
Okolo Vánoc se již mělo začít se závoděním. Prvním velkým závodem, který
pravidelně pořádá náš domácí oddíl, byl 28.prosince již 53. ročník Orlického poháru.
Jelikož sněhové podmínky byly dobré jen pro trénink, ale ne pro závod, museli jsme
ho přeložit na náhradní termín 24.1.2015, kdy už se mohl uskutečnit na závodních
tratích v Deštném. Za skuhrovské barvy vystoupili na stupně vítězů: Ivana
Smažíková a Marek Beneš; další zůstali těsně pod nimi: Marek Vašátko, Jan Vašátko,
Jan Křepela a Adéla Michlová.
Mezi tradičně nejmasovější závod sezóny patří Orlický maratón.V roce 2015 se
uskutečnil již 31. ročník tohoto dálkového běhu, který je zařazen do série závodů Ski
Tour a letos byl i součástí MČR v dálkových bězích. Po loňské nevydařené zimě, kdy
se závod musel zrušit, měli organizátoři štěstí. V týdnu před startem závodu napadlo
dostatek sněhu a nebyl žádný problém s přípravou a úpravou tratě. Čerstvý prašan,
jemné sněžení a studený vítr provázely 219 závodníků sobotního závodu volnou
technikou a 34 dětí. V neděli se počasí umoudřilo a na 412 závodníků čekaly téměř
ideální podmínky: mírný mráz, slunečné počasí, sněhová přeháňka, rychlá trať a
krásné výhledy z hřebenů Orlických hor. Organizace letošního ročníku a zvláště
příprava tratí byla velmi náročná. Vedení oddílu touto cestou děkuje všem, kteří
přiložili ruku k dílu a samozřejmě i všem sponzorům, kteří opět přispěli k zdárnému
průběhu tohoto stále více oblíbeného závodu.
Vraťme se ale zpět k výsledkům našich závodníků. Vynikajících výsledků
dosáhly naše dorostenky na Českém poháru v Jablonci nad Nisou. Zuzana Holíková
na 4km trati volně a 5km klasicky nenašla přemožitelku a stala se vítězkou. Jitka
Štefková při nedělním závodě na 5km klasicky doběhla na velmi pěkném 4.místě.
Při dalším kole ČP se závodilo opět v Jablonci, kde Zuzka potvrdila roli favoritky a
oba závody (sprint volně a hromadný závod klasicky) vyhrála. „Smůlu“ měla při
nedělním závodě Jitka, která zase obsadila nepopulární 4. místo. Na MČR na Horních
Mísečkách si Jitka při sprintu klasicky dojela opět pro 4.místo. I další členky
dorosteneckého družstva si v sezóně vyjely pěkná umístění v některém ze závodů ČP
nebo MČR. Nika Zemanová obsadila 17. místo na 4km volně, Petra Smažíková
byla na 4 km volně na 16. místě, na 5km klasicky 14. a nejlepší výsledek sezóny
(10.místo) si vyjela Petra při hromadném startu klasicky.
Naše dorostenky dosahují již několik let vynikajících úspěchů a umístění
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a vzorně reprezentují skuhrovský oddíl.
Závodů vrcholové úrovně se účastní také jedna naše juniorka. Šárka
Jirásková jako členka reprezentačního družstva juniorek se však, bohužel, nedostala
do nominace na MSJ v kazašském Almaty. Při závodech Českého poháru na 10 km
klasicky a 5km volně v Jablonci n. Nisou obsadila 2. a 3. místo. Na začátku března
zajela Šárka velmi dobré závody při ČP dospělých v Jablonci a zajistila si tam účast
na mezinárodních závodech – finále OPA Cupu ve francouzském Chamonix. Důležitý
závod však na Šárku ještě čeká a to MČR na 15 km klasicky - Hančův memoriál.
Starší žactvo mělo ČP v Rýmařově, MČR ve Vrchlabí a posledním závodem
byl ČP a finálový závod HNT na Božím Daru. Jana Dohnálková, Jan Maryška i
Marek Vašátko podali velmi pěkné výkony, za které se rozhodně nemusejí stydět.
Při každém startu dělali čest skuhrovským barvám.
Avšak i naši mladší závodníci, kteří se neúčastní republikových závodů, ale
vrcholem jsou pro ně krajské závody, se pohybují na výsledkových listinách na
předních místech. Poslední závod
sezóny pořádaný SKI Skuhrov nad
Bělou se konal v sobotu 21. března
v Deštném – Grundwalský most.
Závod proběhl za velmi pěkného a
slunečného počasí, závodníci se
sjeli s celého Královéhradeckého
kraje, ale i z Jeseníků, Rýmařova či
Letohradu. Závod byl nejen
přeborem KHK v klasické technice,
ale proběhlo zde i vyhlášení poháru
KHK kraje pro nejmladší, mladší a
starší žactvo.
Vyhodnocení sezóny se uskuteční tradičně na závěrečném karnevalu na sněhu
v sobotu 11.dubna.
A které akce chystají skuhrovští lyžaři z oddílu SKI Skuhrov nad Bělou pro tento rok?
* Běh údolím řeky Bělé dne 1.8. 2015, start u Spol. centra
* Běh do vrchu Skuhrov – Velká Deštná dne 2.8.2014, start u Spol. centra
* Běh Skuhrovem - náborový běh v září, termín bude upřesněn
* Lyžařský bál v listopadu, termín bude upřesněn
* Orlický pohár - 54. ročník, prosinec2015 – areál SKI v Deštném v Orl. horách
SKI Skuhrov nad Bělou

Kuželkářský turnaj se opět vydařil
V sobotu 31. ledna 2015 se uskutečnil tradiční kuželkářský
turnaj dvojic Skuhrováků za účasti 10 párů (většinou smíšených). Na
dvou solnických drahách se dvojice utkaly v pětikolovém zápolení
(5x20 hodů do „plných“). Nejlepšího výsledku dosáhla dvojice Radek
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Hartman a Jan Hégr, kteří nakouleli úctyhodných 515 bodů. Na druhém a třetím
místě skončily páry Eva a Rudolf ml. Špringrovi (506 bodů) a Rudolf Špringr st.
s Milanem Dřeveckým (bodů 477). Nejlepšími jednotlivci se stali v kategorii mužů
Rudolf Špringr ml. (297 b.) a v kategorii žen Veronika Košíková (234 b.).
Blahopřejeme!
V útulném sportovišti solnické kuželny si však kuželek (ale hlavně zábavy
a legrace) dostatečně užili i méně úspěšní sportovci. Ostatně – v tomto turnaji jsou
výsledky naprosto nepodstatné. Už se všichni těšíme na příští ročník a tímto zveme
i další zájemce. Závěrem vyslovujeme poděkování kulturní a sportovní komisi za
organizaci turnaje a Obecnímu úřadu Skuhrov nad Bělou za zajištění dopravy
a drobných cen pro všechny zúčastněné sportovce.
Kuželkám zdar a skuhrovským zvlášť!
Oldřich Málek

ELEKTRONICKÝ DOPIS Z DALEKÉ GRUZIE
Zdravím všechny Skuhrováky,
před pár dny se na mě obrátil šéfredaktor Skuhrovského zpravodaje pan Jiří
Nedomlel, zda bych nenapsal nějaké zamyšlení ze svého pobytu v zahraničí. Téma
nechal na mě, ale dal mi šibeniční termín do začátku dubna.
Přiznám se, že mě dlouho nic nenapadalo. Vůbec jsem nevěděl, o čem vlastně
psát. V tom mi ale v sobotu 28. března pomohlo zpravodajství z domova, které
přineslo protesty na Václavském náměstí proti přesunu amerických vojáků přes
Českou republiku. Ha, řekl jsem si, to je ale téma!
Pracuji v Tbilisi, hlavním městě Gruzie. Není to tak dávno, kdy jsem se zde
na horách v jedné zapadlé vesnici bavil s jedním místním starším pánem – Irakli se
jmenoval. Ten, když zjistil, že jsem Čech, hned ožil. Že prý sloužil základní
vojenskou službu v Sovětské armádě ve Vysokém Mýtě! A když zjistil, že pracuji na
ambasádě NATO, tak na mě okamžitě vypálil otázku: „A kdy nás do toho NATO už
konečně vezmete?“. To mě odzbrojilo. Jsem sice už zvyklý, že se mě v Tbilisi na to
samé zeptá taxikář nebo holička v kadeřnictví, ale zde v takto odlehlé vesnici? To
jsem tedy nečekal.
Fascinovalo mě, že člověk, který působil v okupační armádě
v Československu, je pro vstup své země do NATO. Pro mnoho Čechů a Slováků by
byl jednoznačným okupantem. Situace je ale složitější. Pravidelně se mi
v postsovětských zemích stává, že se náhodně setkám s padesátníky nebo
šedesátníky, kteří mi nadšeně sdělují: „Já jsem sloužil v Rokytnici“ a další například
„Já strávil rok v Bruntále“ atd. Namátkou zmíním spokojeného důchodce
v Moldavsku, již výše zmíněného Irakliho nebo pastevce na oslu v Kyrgyzstánu.
Většinou následuje vyprávění, jaké to byly časy, že u nás byla hezká děvčata, a že to
bylo jedno z nejhezčích období jejich života. Nelze se jim divit a mít jim to za zlé.
Pro mnohé z nich, pocházejících z nejrůznějších zapadlých koutů bývalého
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sovětského impéria, často narozených v nuzných podmínkách ve vesnicích s prašnou
cestou, byla jejich služba v sovětské armádě v Československu cestou do Evropy,
kam už se poté nepodívali a ani nepodívají. A politické souvislosti asi většinou
nevnímali.
Mám doma na videokazetě záznam z osvobození Skuhrova z 10. května 1945
Sovětskou armádou. Přišli k nám tenkrát od Debřec. Byla to ta armáda, která nás sice
osvobodila od diktatury jedné, za což jí patří vděk, ale přinesla diktaturu druhou a
později desetiletí okupace. Dnešní následovnice – ruská armáda – v tomto duchu
pokračuje. Nejedná se jen o aktuální Krym ale i třeba o dva separatistické regiony
Gruzie – Abcházii a Jižní Osetii. Okupační ruská vojska stojí (i v době kdy píšu tyto
řádky) 35 km od Tbilisi. Mám tedy Rusy takřka za zády.
Vzpomínám si, jak jsem před 15 lety, 12. března 1999 s bývalým skuhrovským
starostou panem Miloslavem Kouřímem u nás na hradě střílel rachejtle na počest
našeho vstupu do NATO. Pan Kouřím mi tenkrát vysvětloval, o jak zlomový moment
se jedná. Ne všechny události jsem si tehdy byl schopen dát do souvislostí a už vůbec
by mě samozřejmě nenapadlo, že někdy budu pro NATO pracovat. Ale už tehdy mi
bylo jasné, že je dobré být členem NATO a mít za spojence USA.
Myslím, že Irakli by americkou armádu při přesunu přes území Gruzie vítal. Ví
totiž, že spojenec je něco jiného než okupant. Na rozdíl od něho, který má ruskou
okupační armádu pár kilometrů za barákem, já vím, že u nás doma jsou Skuhrováci,
stejně jako celá naše země, v bezpečí. A také vím, čím to je – naším členstvím
v NATO a spojenectvím s Amerikou.
Kdybych byl doma, jel bych do Náchoda Američany vítat…
Jirka Preclík
***

Máme se čím pochlubit
Jak vidíte z názvu, není to nadpis tázací, ale
oznamovací a týká se projektu obcí Mikroregionu Bělá.
Projekt „Máme se čím pochlubit“ je v současné době
realizován jako sice náhradní projekt z Fondu mikroprojektů
Euroregionu Glacensis, ale finanční příspěvek ve výši 85%
celkových nákladů jsme na něj obdrželi. Projekty z tohoto
fondu se týkají česko-polské spolupráce a pokračují v tradiční
spolupráci mezi našimi národy.
Obsahem této spolupráce je výtvarná soutěž dětí ze škol (do 10 let), kdy jejich
úkolem bylo nakreslit zajímavosti z druhé strany hranice. Neznám počty výtvarných
prací polské strany, ale ze škol Bílý Újezd, Solnice, Kvasiny a Skuhrov n.B. se sešlo
80 výkresů. Z nich komise vybrala 20 a ty byly vystaveny v knihovně v polských
Oldrzychowicích, kam jsme byli pozváni na vernisáž.
Při této příležitosti si děti vyrobily ozdobné nálepky na zavařeniny
a marmelády a určitě jim z těchto sklenic budou produkty jejich maminek víc
chutnat.
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Druhá část výtvarné soutěže se uskutečnila na české straně – u nás
ve Skuhrově. Z našich výtvarných děl bylo spravedlivě vybráno 12 finalistů
(z každé školy tři) a ti byli odměněni zajímavými cenami.
Rovněž u nás jsme měli připravený doprovodný výtvarný program, a to
vymalování maškarních masek, což děti docela zaujalo a určitě v tašce, kterou od
mikroregionu dostaly, neskončí.
Poslední aktivitou tohoto projektu bude setkání českých a polských zástupců
(Mikroregionu Bělá a Gminy Klodzko) ve Skuhrově v dubnu. Smyslem tohoto
setkání je, ukázat polským přátelům zajímavé realizované projekty v jednotlivých
obcích. Bude to určitě řezbářská dílna a rozhledna ve Skuhrově, dětské hřiště na
Osečnici, řešení centra obce s Kulturním domem v Kvasinách, kuželna v Solnici a
víceúčelové sportoviště v Bílém Újezdě.
Spolupráce a kontakty s polskými přáteli jistě nekončí. Na úrovni naší obce se
trvale navštěvujeme se spolky a zástupci z Jaszkowe Dólne – což mohou potvrdit jak
hasiči, tak třeba senioři i další. A určitě je to dobře.
Vladimír Bukovský, předseda Mikroregionu Bělá

Vážení občané,
máte v plánu uskutečnit v příštích letech nějaký podnikatelský záměr a
rádi byste na jeho realizaci získali finanční dotaci? Řekněte nám o tom a my
pro vás finanční prostředky z programů Evropské unie získáme!
Jsme Místní akční skupina Sdružení SPLAV a spolupracujeme s vaší obcí
stejně jako s dalšími 30 obcemi Rychnovska již od roku 2004. Od té doby jsme
rozdělili na různé projekty uskutečněné na Rychnovsku více než 55 mil. Kč.
Dotace získali vedle obcí i soukromí podnikatelé nebo neziskové organizace z regionu.
Doufáme, že i v dalších letech bude naše sdružení moci rozdělovat finanční prostředky podnikatelům
na zemědělskou i nezemědělskou činnost a nová pracovní místa, obcím např. na zajištění dopravní
obslužnosti, opravy škol a kulturních památek či ochranu životního prostředí a neziskovým
organizacím na aktivity v oblasti sociální péče, zdravotnictví i vzdělávání.
V současné době připravujeme žádost o finanční prostředky na nové dotační období
2015-20. Do ní bychom rádi zahrnuli co nejvíce konkrétních záměrů z našeho regionu, aby částka,
kterou k rozdělení dostaneme, byla co nejvyšší. Přivítáme proto informace i o vašich rozvojových
plánech!
Bližší informace vám rádi poskytneme na info@sdruzenisplav.cz nebo 732 578 889
Děkujeme za spolupráci
Ing.arch.Kateřina Holmová
Manažerka Sdružení SPLAV, z.s.
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