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Vážení občané,
opět se nám přiblížil konec roku a s ním
nadešel i čas ročního bilancování, co se
nám povedlo, co méně, kde jsou rezervy,
co můžeme zlepšit atd. Myslím si, že jsme
ani v tomto roce nezaháleli a že je za námi
opět vidět kus poctivé práce, o které jsem
Vás podrobně informoval už v minulých
zpravodajích, proto připomenu jen poslední
období.
Advent jsme zahájili jako každoročně prodejními předvánočními
trhy v areálu ZŠ a ve Společenském centru a na závěr dne, jako již
tradičně, zazpívali žáci ZŠ několik vánočních koled, při kterých byl
rozsvícen obecní vánoční strom.
Toto období i letos probíhá ve znamení příprav finančního rozpočtu
na příští rok. Finanční výbor nezahálel a zodpovědně nám připravil
finanční rozpočet na rok 2016, do kterého promítl většinu plánovaných
akcí a požadavků. Finální návrh rozpočtu je k nahlédnutí na oficiálních
vývěskách obce a bude schvalován na zasedání zastupitelstva koncem
letošního roku.
V současné době probíhá několik výběrových řízení na akce, které
vypuknou hned začátkem příštího roku. Z nich je určitě největší výběrové
řízení na dostavbu domu č.p. 23 v Brocné. Za zmínku stojí i dárek od
zastupitelů KHK, kteří nám v prvních prosincových dnech schválili dotaci
na čističku odpadních vod v MŠ (400.000,- Kč). My můžeme okamžitě
předat staveniště a zahájit práce, protože celou akci máme již
připravenou a čekali jsme jen na tento okamžik. Potěšující je i příslib
dodavatele díla, že práce proběhnou bez narušení provozu MŠ.
Tolik malé ohlédnutí za končícím rokem 2015. Závěrem mi prosím
dovolte, vážení a milí spoluobčané i další čtenáři Skuhrovského
zpravodaje, abych Vám i všem Vašim blízkým popřál příjemné prožití
vánočních svátků a v novém roce 2016 pevné zdraví, mnoho štěstí a
spokojenosti. Nový rok pak přivítáme společně již tradičním ohňostrojem
v podvečer prvního dne roku, na který Vás všechny srdečně zvu.
Milan Bárta, starosta
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významného životního jubilea se v prvním čtvrtletí roku 2016
dožívají tito naši spoluobčané:
HERMAN Karel ze Skuhrova
FRÁTRIK Ján ze Skuhrova
HRADECKÁ Blanka ze Skuhrova
SEIDLOVÁ Ludmila ze Skuhrova
MILICHOVSKÝ Václav ze Skuhrova
FIŠEROVÁ Jaruška ze Skuhrova
KRÁLÍČKOVÁ Marie ze Svinné
SMOLOVÁ Jaroslava z Hraštice
DANÍČKOVÁ Alena z Debřec

90 let
80 let
75 let
80 let
70 let
80 let
93 let
80 let
75 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 :
KAŠPAR Pavel ze Skuhrova
ŠREMR Vilém z Hraštice
JIČÍNSKÁ Josefína ze Svinné
Vážení rodiče, vítáme narození Vašeho děťátka a přejeme Vám i
jemu, aby vyrůstalo ve zdraví, lásce, klidu a pohodě.

Ve třetím čtvrtletí roku 2015 uzavřeli sňatek tito naši
spoluobčané:
KŘÍŽ Pavel ze Skuhrova a SLANINOVÁ Marie
RÝZNAROVÁ Jana ze Skuhrova a MOTYČKA Martin
Novomanželům přejeme, aby jejich společný život byl založen na
vzájemném porozumění, lásce a toleranci.
Ludmila Popová
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Podzimní a vánoční čas ve Společenském centru
Během podzimních měsíců byl sál Společenského centra využíván
především k soukromým oslavám, svatbám a školním srazům. Poslední
víkend v říjnu jsme zde slavnostně přivítali šest nových občánků. Velký
dík patří našim žákům Základní školy a Mateřské školy Skuhrov nad
Bělou, kteří pod vedením paní učitelky Věry Rygrové a paní učitelky
Anny Bártíkové svým vystoupením tuto slavnost vždy zpříjemňují.
Vánoční čas v naší obci odstartovalo tradiční „Adventní
odpoledne“ ve Společenském centru a ve třídách místní
školy. I přes deštivé počasí byla návštěvnost bohatá.
V prostorách Společenského centra zavoněla medovina
a svařák, chodbou zněly vánoční koledy a sál byl
zaplněn vánočními výrobky, dekoracemi i moravskými frgály. Závěr
odpoledne zakončil zpěv vánočních koled dětí ze základní školy a
slavnostní rozsvícení vánočního stromu.
Druhou adventní neděli zazněly v sále Společenského centra
tradiční gruzínské písně v podání vokálního souboru z Prahy HAERI.
Adventní podvečer zpříjemnilo zajímavé vyprávění o Gruzii včetně
prezentace fotografií.
Ani o svátcích nebude v centru prázdno. V sobotu 26. 12. 2015
Vás srdečně zveme na Štěpánský country bál s hudební skupinou
Kalumet.
Během dalších vánočních dnů bude Společenské centrum využito
místními organizacemi k rozloučení s letošním rokem, ale také
k poslednímu zasedání Zastupitelsva obce v letošním roce, na které Vás
srdečně zveme v pondělí 28. 12. 2015 od 16.00 hodin v přízemí centra.
I v příštím roce se budeme snažit pro vás připravit zajímavé akce a
zážitky pro zlepšení nálady a zpestření všedních dnů. Závěrem bych
vám chtěla jménem všech spolupracovníků popřát hezké, příjemné
Vánoce a hodně zdraví a pohody do nového roku.
Ing. Zuzana Hanušová

Provozní doba Obecního úřadu ve Skuhrově nad Bělou během
nadcházejících svátků:
21. 12. 2015
22. 12. 2015
23. 12. 2015
28. 12. 2015
29. 12. 2015
30. 12. 2015
31. 12. 2015

8.00 – 17.00 hod.
8.00 – 16.00 hod.
ZAVŘENO
8.00 – 16.00 hod.
8.00 – 16.00 hod.
ZAVŘENO
ZAVŘENO

Stejnou provozní dobu jako OÚ bude mít i Informační centrum.
Obecní knihovna bude mít 23.12. zavřeno, 30.12. bude v provozu.

4

OBEC UPOZORŇUJE, že někteří občané stále nemají zaplacen místní
poplatek za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2015 a poplatek
za psa na rok 2015. Splatnost těchto poplatků byla 31. 3. 2015.
Upozorňujeme Vás, že včas nezaplacené poplatky nebo část těchto
poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek.
Občané, kteří dosud nezaplatili nájem z hrobového místa nebo
poplatek za stočné za I. pololetí 2015, nechť tak neprodleně učiní!
FOND ROZVOJE BYDLENÍ je pro Vás příležitostí, jak získat půjčku
na stavební úpravy Vašich nemovitostí. Uzávěrka žádostí pro rok
2016 je 29. února 2016. Na pozdější žádosti nemůže být brán
zřetel. Proto přijďte se svými žádostmi na OÚ včas.

Mutina Skuhrovský
-

chválí zavedenou tradici zpívání koled u obecního
vánočního stromu před Společenským centrem…

-

děkuje všem občanům, kteří se v průběhu letošního roku nějakým
způsobem podíleli na společenském, kulturním či sportovním
životě v obci…

-

objevil předvánoční kouzlo: u České pošty v této době znamená
doručení balíku do ruky, že si pro něj musíte na poštu, což
jistě ocenili třeba obyvatelé Brocné a Svinné…

-

kladně hodnotí práci místních hasičů na zvelebení hasičské
zbrojnice a úpravách hasičské klubovny, kde se budou scházet
nejen dospělí, ale také hasičský potěr…

-

přeje všem občanům klidné a pohodové Vánoce, veselého Silvestra
a klidnější rok 2016 než byl ten letošní…

Lékařky informují:
MUDr. Juránková dovolená: 17.12. – 18.12. 2015 a 28.12. – 31.12.2015
MUDr. Dragounová ordinuje: 17.12. 2015, potom až po novém roce. Ve
čtvrtek 18. února 2016 ordinovat nebude.
MUDr. Seidlová: ve dnech 28.12. – 31. 12. 2015 je omezená pracovní
doba 7.00 – 8.00 hodin - POUZE PRO BOLESTIVÉ PŘÍPADY.
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INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Od posledního vydání Skuhrovského zpravodaje
uplynulo jen několik týdnů, přesto se v naší škole za tu
dobu odehrála celá řada akcí.
Na pravidelné plenární schůzi SRPŠ byli rodiče
informování o připravované transformaci této organizace
na spolek. K této změně dojde ve všech rodičovských
sdruženích v celé republice v roce 2016. Podrobnější
informace přineseme v příštím vydání zpravodaje.
V neděli 29. listopadu se ve všech prostorách školy uskutečnila již
tradiční akce Advent ve škole. Kromě předvánočních nákupů si
návštěvníci mohli prohlédnout vystavené žákovské práce, sešity i
výkresy. Pro nejmenší zde byly připraveny adventní dílničky, kde si děti
mohly vyzkoušet vystřihování, malování, vybarvování a mnoho dalších
zajímavých činností. Vlastnoruční výrobky si pak mohly odnést domů.
Po období, kdy byla ze školních osnov vypuštěna branná výchova,
se v současné době pomalu ale jistě vybrané prvky branné výchovy
začínají do výuky vracet. Do školních vzdělávacích programů byla totiž
povinně zařazena vzdělávací oblast „Obrana vlasti“. A právě v jejím
rámci byl v pátek 20.11. 2015 pro žáky připraven u příležitosti oslav Dne
válečných veteránů Den s Armádou ČR. Školu navštívili příslušníci
ozbrojených sil z Krajského velitelství Pardubice a členové aktivních
záloh. Žáci mohli na školním dvoře zhlédnout ukázku výcviku armádních
psů, která se setkala u všech dětí s velmi živým ohlasem. Následovala
prohlídka vojenských vozidel a zbraní ze současné výzbroje naší
armády. Tady si přišli na své především chlapci, kteří si chtěli a také
mohli vše náležitě vyzkoušet. Závěrem se uskutečnila pro žáky 8. a 9.
ročníku přednáška plukovníka generálního štábu Františka Hlaváčka o
průběhu I. světové války a beseda o současné Armádě ČR. Žáky
zajímaly otázky týkající se života vojáků i současné situace ve světě.
Podle jejich reakcí se dá soudit, že se dozvěděli spoustu užitečných
informací a že se jim tato akce velmi líbila.
Pokračovaly též sportovní i naukové soutěže. Ve školním kole
Dějepisné olympiády si 12 žáků z 8. a 9. ročníku mohlo vyzkoušet své
znalosti z tématu „Lucemburkové“. S přehledem zvítězil David Mlejnek,
který získal 73 bodů z 80 možných. Na 2. místě skončil Míla Pop z 8.
ročníku a 3. místo vybojovala Hana Vašková z 9. ročníku. Všichni
jmenovaní postupují do okresního kola, které se bude konat v lednu
v Rychnově nad kněžnou.
S velkým zájmem žáků se také setkal projekt Zdravé zuby, se
kterým do naší školy přijeli ve čtvrtek 19.11. studenti zubního lékařství
z Hradce Králové. Měli připravený program zvlášť pro každou věkovou

6

skupinu. Na I. stupni jsme se dozvěděli, jak to vypadá, když se zuby čistí
a nečistí, co je k jejich zdraví potřeba, jejich složení, viděli jsme obrázky
zdravých i zkažených zubů. Děti si i prakticky vyzkoušely správnou
techniku čištění, protože všechny si přinesly svůj zubní kartáček.
Nakonec pokládaly i zvídavé dotazy, inspirované zřejmě rodiči - např. je
lepší obyčejný kartáček nebo ten elektrický, je důležité vyplachovat si
pokaždé pusu ústní vodou, jak nám doporučují ve všech reklamách?
Nechte se poučit od vašich dětí, budoucí zubaři je zaujali. Všechny děti
byly velice pozorné a zaslouží si pochvalu.
V uplynulém období se naši žáci zúčastnili turnajů ve florbale, dívky
ze 6. a 7. třídy se dokonce kvalifikovaly do krajského kola ve Dvoře
Králové. Tři žáci z I. stupně se zúčastnili slavnostního vyhlášení soutěže
Mladých deseignerů v Mladé Boleslavi.
Na základě oslovení ze strany MŠMT se naše škola zapojila do tzv.
„Výzev 56 a 57“. O co jde? Zjednodušeně lze říci, že škola dostala
nabídku dosáhnout na zajímavé finanční částky z EU v rámci Investice
do rozvoje vzdělávání, které byly určeny na podporu jazykového růstu,
čtenářské gramotnosti nebo polytechnického vzdělávání žáků. Díky
projektům a přiděleným dotacím tak mohlo 12 žáků naší školy na konci
září odcestovat na jazykově-vzdělávací pobyt do Londýna, do školní
knihovny přibylo několik set (!) nových knížek a podařilo se získat i
žákovské dílenské stoly plně vybavené ručním i elektrickým nářadím.
Přidělené finanční prostředky byly podmíněny realizací tzv.
čtenářských dílen, které připravily učitelky literatury pro žáky 2., 4., 6. a
9. ročníku. V dílnách se žáci seznámili se známými i méně známými
autory a jejich díly a dostalo se jim dostatečné podpory v rozvoji jejich
čtenářské gramotnosti. Polytechnická výchova probíhala formou
projektových odpolední (vždy v pondělí), v nichž 15 žáků 2. stupně
zhotovilo celou řadu více méně povedených výrobků ze dřeva, kovu,
plastu i přírodnin.
Pevně věříme, že se našim žákům čtenářské dílny i pracovní
odpoledne líbily a že se zvýší i jejich zájem přečíst si zajímavou knížku
nebo vyrobit něco užitečného nejen ve škole, ale i třeba doma v tátově
dílně.
V neposlední řadě je třeba poděkovat všem, bez kterých by
zapojení školy do uvedených projektů nebylo možné. Jmenovitě se jedná
o Mgr. Janu Dusilovou (jazykový pobyt a čtenářské dílny), Mgr. Věru
Rygrovou, Mgr. Annu Bartíkovou, Mgr. Moniku Brandejsovou (všechny
připravovaly čtenářské dílny), Mgr. Hanu Wenzelovou, Mgr. Miloše
Černého (oba realizovali projektová pracovní odpoledne) a pana Dušana
Košíka (pan školník měl na starosti zajištění vybavenosti dílenských
stolů). Rovněž děkujeme panu Ing. Jiřímu Zemanovi, který obě výzvy
koordiduje a zpracuje pro MŠMT monitorovací zprávy.
A čím žili žáci před koncem roku? V pondělí 30.11.2015 byl
zahájen pravidelný plavecký výcvik, na který odjíždějí žáci 1. – 5. ročníku
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do Plaveckého bazénu v Rychnově n.Kn. V pátek 4.12. prošla školou
skupinka čertů a andělů vedená přísným ale spravedlivým Mikulášem.
V každé třídě Mikuláš zhodnotil chování žáků, některé pokáral, jiné
pochválil a všem předal balíčky dobrot, které připravily kuchařky školní
jídelny.
Fotografie ze všech školních akcí jsou k nahlédnutí na
internetových stránkách: www.zsskuhrov.cz.
Závěrem bychom chtěli oznámit občanům, že škola dočasně
pozastavuje výběr rozměrnějších elektrospotřebičů (televizorů, PC,
monitorů, radiopřijímačů apod.) Ve spolupráci s Obecním úřadem
bude totiž nutné vybudovat v areálu školy pro tyto účely sklad,
protože v poslední době již nebylo elektrospotřebiče kam ukládat.
Předpokládáme, že výběr velkých spotřebičů bude opět obnoven
v únoru 2016. Drobné spotřebiče (fény, napáječe, holící strojky,
ruční mixéry apod.) budeme nadále vybírat bez omezení. Tzv. bílou
elektroniku (ledničky, pračky, mrazničky) škola z kapacitních
důvodů již delší dobou nevybírá. Děkujeme za pochopení.
Text ze ZŠ připravili Mgr.Oldřich Málek, Mgr.Jiří Nedomlel, Mgr.Jana Dusilová,
Mgr.Monika Brandejsová a Mgr.Anna Bartíková

Ze slohových prací našich žáků
Žáci 6. třídy dostali za úkol popis na téma „Jak podle mě
vypadá Ježíšek?“ Jak se s úlohou vypořádali, posuďte sami:
Můj Ježíšek není muž, ale žena. Je to moje mamka. Moje mamka, tedy
můj Ježíšek má dlouhé tmavě hnědé vlasy, modrozelené oči, výšku asi 165
cm a pokaždé má jiný oděv. Nenosí pravidelně stejný svetr, tričko ani kalhoty.
Někdy má na sobě džíny, doma zase tepláky a na speciální příležitosti si bere
sukni a punčocháče. Boty taktéž nosí různé, podle ročního období či počasí.
Můj Ježíšek je hodný a milý, ale není dobré ho naštvat či provokovat. Je
pro mě hodně důležitý, protože je to zároveň osoba, která mě přivedla na svět.
Nejlepší je, že tu pro mě je celý rok, nejen o Vánocích.
Michal Tobiška
Ježíšek podle mě vypadá jako starší atlet nebo požárník, zkrátka je to
silák, když se k nám vždy na Vánoce sápe oknem s tou velkou hromadou
dárků. Ježíšek je hnědovlasý, má modré oči, je střední postavy a neumí létat.
Je velice plachý, ale také hodně chytrý a hodný. Musí být velmi rychlý, protože
musí stíhat roznášet dárky po celé naší republice. Jednou jsem ho už málem
odhalil.
Ježíšek je důležitý, aby nikdo nebyl sám a smutný.
Marek Škop
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Vánoční přání
Míša Štěpánková a kol. (6. ročník)

Venku padá bílý sníh,
pojedeme na saních.
Táta na mě z okna volá,
kdy nám končí naše škola.
A pak věší na strop jmelí,
já mám dárky pod postelí.
Máme rádi cukroví,
proto jsme tak hladoví.
Kapr skočil do vody,
nenadělal nám škody.
My ho ale nejíme,
raději jej pustíme.
Stromeček nám hezky voní
zvoneček zas pěkně zvoní.
Přejeme Vám po roce
zase krásné Vánoce!

Vánoční nálada
Eliška Pohlová a kol. (6. ročník)

Blíží se nám Vánoce,
jsou tu zase po roce.
Z domova jsme vyrazili
pro vánoční stromeček,
vrátíme se každou chvíli
zasněžení od vloček.
Venku padá vločka bílá,
houpačku nám zasněžila.
Brzy přijde Ježíšek,
co má bílý kožíšek.
Dá nám dárky pod stromeček
a zazvoní na zvoneček.
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Vánoční stres
David Effenberk a kol. (6. ročník)

Pod stromečkem máme dárky,
ty já vidím z velké dálky.
Ve vaně si kapr pluje,
koledy si pobrukuje.
Cukroví jsme také pekli,
však jsme z toho ještě vzteklí.
Na dveře si dáme jmelí,
házíme po sobě zelí.
Když zazvoní zvoneček,
rozsvítíme stromeček.
Deváťáci se museli vypořádat s tématem „Jak mě vidí mé zvíře“:
Jak mě vidí náš Rex…
Můj páníček je malá živá holka. Říká se jí Kikina. Vždycky přijde k mé
boudě, dá mi nějakou dobrou tyčku a pustí mě z boudy ven. Pak si se mnou
hraje. Hází mi zajímavou kulatou věc jménem míč. Vždycky se ho po chycení
do tlamy pokouším rozkousnout, ale nejde mi to. Mám jí moc rád a ona mě
snad také. I když jí někdy lezu na nervy, tak na mě nikdy nevydrží být
naštvaná dlouho.
Kikina Kulhánková
Jak mě vidí náš Bertík?
Myslím si, že mi všichni závidí, protože ostatní musí každý den chodit do
práce či školy a já se po celý den válím ve vyhřátém pelechu. Ale vždy, když
přijde někdo domů, jsem rád. Po chvíli mi ovšem lezou všichni na nervy svými
otravnými věcmi. Například televize, telefon či počítač. Já se bez toho také
obejdu! To nikoho však nezajímá, takže zbytek dne trávím posloucháním
těchto klid rušících věcí. Co se mi na lidech moc líbí, je, že mají stále hlad.
Tudíž další mojí zábavou je vyčerpávající, občas i přínosné vyčkávání na
upuštění takového salámku či šunčičky.
Honza Wenzel

Jak mě vidí můj pesan?
Každé ráno, když moje panička Týnka odchází do školy, mi dá do
voliéry nějakou mňamku, pohladí mě, rozloučí se a vmžiku se vytratí za rohem
domu. Tak a teď je to jasný…. zůstal jsem tu sám a musím čekat tak dlouho,
než přijde Týnka ze školy. Hurá. Už vrzla brána, lupnul stojánek od kola a
zachrastily klíče. Už jde ke mně, pustí mě a já bez jakéhokoliv přivítání pádím
na zahradu se vyvenčit. Poté sprintem, až za mnou lítají malé kusy trávy, si
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peláším sednout na lavičku a čekat, až mě pohladí. Myslím si, že moje
panička má něco jako "slinofobii", protože jinak nechápu, proč tak strašně
vyvádí, když si omylem o ní utřu "malou" slinu. Ale i přesto jsem na 100%
přesvědčen, že si lepšího psa nemohla pořídit!
Týnka Lukavská
Jak mě vidí moje Kapučínka (morčátko)
Můj páníček je člověk. Myslím, že tomuto druhu člověka lidé říkají Dívka.
Dívku nechápu a někdy se ji i trochu bojím, například když mě bere do svých
pacek a přejíždí mi tlapou po hřbetu. Ale já na ni většinou začnu řvát a drápat
ji všude, kde to jde. Neustále u toho nějak podivně kvičí, vůbec nerozumím její
řeči. Každý den chodí k mému paneláku a vkládá mi do mého hnědého talířku,
o kterém říká, že je hliněný, něco, co se občas ani nedá jíst. Moje spolubydlící
je moje sestra, která mě někdy velmi rozčiluje, protože mi drze krade tu
delikatesu v podobě zrní, sena a čisté vody. A také ovesných vloček! Ty jsou
obzvlášť dobré. Někdy přijde Dívka ještě s jedním jiným člověkem, kterému
říká brácho, vůbec mu nevadí, že jeho oděv je plný mých krásných čistých
dlouhých chlupů. A to, že jsou dlouhé, říká i moje Dívka, která musí svůj oděv
důkladně očistit, než vejde do jejího lidského obydlí, jemuž říká dům.
Když moje Dívka odejde kamsi pryč jako každý den, vím, že má také
svoje povinnosti, nemůže být stále se mnou. Ale těším se, že zítra za mnou
zase přijde a bude kvičet tím příjemným lidským hlasem.
Hanča Vašková

Jak mě vidí Edinka
Tu holku, která patří do mé smečky (sice není můj nadřízený,) ale mám ji
ráda. Občas. Někdy je protivná. Fouká mi do obličeje a mluví na mě
nesmyslné věci, kterým nerozumím.
Říká mi různě: Edino, Edinko, Eďáku,.., ale já slyším na vše, hlavně na: ,,Edi
na!“. Když je doma můj Pán, tak ji nevnímám, pokud nemá jídlo, to je jiná.
Ovšem když je doma sama a já s ní, tak je bůh, který mi dá najíst, kdy chci
(tedy pokud má dobrou náladu).
Jsou chvíle, kdy ji nechápu. Třeba sedí na velké posteli (kam já samo sebou
můžu, jen když mi to Pán dovolí), kouká na černou bednu s obrázky, a z
ničeho nic začne křičet a smát se.
Není ta podstatná v mé smečce, ale když přijde neznámo odkud, tak mě
vždy začne drbat, hladit a vypadá to, že mě má ráda.
Terka Liebichová

***
Vítání Vánoc
V Mateřské škole Sluníčko děti netradičně přivítaly
vánoční čas. Ve čtvrtek 10. prosince se za cinkání zvonků
a dětského zpěvu koled rozsvítila nová světelná vánoční
výzdoba naší školky. Malí andělíčci popřáli z nebeského
chóru (balkónu) rodičům krásné prožití vánočních svátků a pozvali je na
ochutnávku cukroví, které pro ně pracovnice školky napekly. Na vánoční
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tabuli byly i dobroty od maminek, za které jim patří velký dík. Pro
zpestření nám naše paní kuchařka Dája Hartmanová připravila
„školkové“ pomazánky, aby i rodiče ochutnali, co jejich nejmenší ve
školce baští. A věřte nebo ne, pomazánky opravdu chutnaly. Ti co ještě
měli sílu, chuť a čas, si mohli vyrobit vánoční svícen, ozdobičku a
vánoční hvězdu na stromeček. Nechyběly koledy, vůně purpury,
pouštění lodiček či věštění budoucnosti z vosku.
A na co se mohou ještě těšit ve školce naši nejmenší ? No jistě že
na Ježíška!
Za všechny z Mateřské školy Sluníčko bych chtěla popřát všem
poklidné vánoční svátky, pevné zdraví, rozzářené úsměvy a splněná
přání nejen pod stromečkem, ale hlavně v celém novém roce 2016.
Za MŠ Zuzana Krassková

Z činnosti skautského oddílu ve Skuhrově n.B.
Do skautského oddílu chodí 11 dětí ve věku od 5 do 14 let. Na
pravidelných schůzkách se děti učí šifrovat, vázat uzly, poznávat přírodu,
hrají různé hry.
Jak se blížila doba prázdnin, začali jsme s přípravou tábora. Měli jsme
ho jako vždy na našem tábořišti v Benátkách. Počasí nám přálo, a tak
jsme tam prožili krásné chvíle. Od jara jsme si četli knihu Jaroslava
Foglara „Hoši od Bobří řeky“, která byla předlohou pro naši
celotáborovou hru. Děti se postupně seznamovaly s úkoly, které budou
na táboře plnit, aby mohly získat bobříky různých barev, tak jako
táborníci ze známé knihy. Během tábora potom děti poznávaly rostliny,
živočichy i houby, snažily se po určenou dobu nejíst a nemluvit, vyráběly
užitečný výrobek, který můžeme použít na táboře, a hodně sportovaly. I
v dalších určených disciplínách plnily úkoly, aby získaly co nejvíce
bobříků. Všechny se snažily podle svých možností a zájmu. Největší
počet získaných bobříků bylo 8 ze 13.
Mimo tuto celotáborovou hru děti denně hrály různé hry a soutěže
a to většinou v lese, protože tam bylo přes den nejlépe, chodily se
koupat do řeky a šly i na krátký výlet. Také jsme jeli do v Kostelce nad
Orlicí, kde jsme se zúčastnili prohlídky zámku. Provázel nás sám majitel
hrabě Kinský. Kromě historie celého zámku dětem vyprávěl i o svém
dětství a o tom, jak přísně byl vychováván, co mohl a naopak nesměl
dělat. Děti byly velmi překvapené, protože ony jsou teď už vychovávány
jinak, mají jiné zájmy i hodnoty.
Na konci prázdnin jsme se sešli i s rodiči na našem tábořišti, společně
si zavzpomínali na uplynulé prázdniny a pochutnali si na opékané krůtě.
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Na podzimní výpravě na hrad Potštejn, kterou pořádal skautský oddíl
z Vamberka, jsme měli možnost se setkat i s panem Mikulášem
z Potštejna, který se občas na hrad z minulosti vrací. Děti plnily po cestě
různé úkoly a nakonec byly panem Mikulášem v hradní kapli pasovány
na rytíře. I hledání pokladu ve starém hradu bylo skvělé.
Teď už se zase pravidelně scházíme v naší klubovně.
Na letošní Advent ve škole naši skauti připravili pro
zájemce skleněné kahánky na svíčky ozdobené sklíčky
v různých barvách. V nich zapálené svíčky nám
připomínají, že se blíží vánoční čas a s ním Štědrý den.
Doufáme, že na nás bude Ježíšek hodný a nadělí nám nějaké dárky.
Ve středu 23. 12. 2015 přivezeme do Skuhrova Betlémské světýlko.
Zájemci si pro ně mohou přijít před Obecní úřad ve Skuhrově nad Bělou
v době od 13 do 14 hodin.
Za všechny skauty z oddílu bych ráda popřála všem našim
spoluobčanům klidné a šťastné Vánoce a do nového roku hodně zdraví
a spokojenosti.
Eva Preclíková, vedoucí oddílu

Z připravovaných kulturních akcí na rok 2016
Leden
1.1.
15.1.
30.1.
Únor
6.2.
13.2.
26.2.
Březen
5.3.
12.3.
20.3.
Duben
9.4.
30.4.
Květen
1.5.
28.5.
29.5.

Ohňostroj a setkání občanů na parkovišti u zdravot. střediska
Přednáška Tomáše Kučery Expedice Manaslu
Babský ples
Obecní turnaj v kuželkách
Dětský karneval
Ples ZŠ
Dětský maškarní rej Brocná
Ples Hasiči
Vítání jara
Autorská módní přehlídka Zdeňky Zachariášové
Tradiční pálení čarodějnic
Stavění májky s průvodem v Brocné
Dětský den
Divadelní léto na hradě - zahájení
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Červen
4.6.
Kácení májky a dětský den v Brocné
5.6.
Divadelní léto na hradě
12.6.
Divadelní léto na hradě
19.6.
Divadelní léto na hradě
Červenec
23.7.
Volejbalový turnaj Skuhrováků
Pouťová zábava Combi
Pouťové atrakce firmy Dubský
Výstava drobného zvířectva
Srpen
6.8. Pouťová zábava Brocná
11.8.-13.8. Řezbářské sympozium
13.8. Letní slavnosti se skupinou Combi
27.8. Pivní slavnosti
31.8. Loučení s prázdninami
Září
10.9. Nohejbalový turnaj
17.9. Zvěřinové hody
24.9. Hubertova jízda
Strašidelný les Brocná
Říjen
8.10. Drakiáda
15.10. Posvícenská zábava
Listopad
5.11. Posvícení Brocná
12.11. Cesta za světýlky
27.11. Adventní výstava
Prosinec
5.12. Obecní mikulášská družina
Vánoční koncert

Novoroční ohňostroj se bude v naší obci již tradičně konat
1.1. 2016 na parkovišti u zdravotního střediska. Začátek v 18.00
hodin, občerstvení v podobě horkých nápojů bude k dispozici již
od 17.00 hodin. Všichni občané jsou srdečně vítáni.
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Dřevěné sošky – nová tradice v obci?
Pozorní občané si jistě všimli, že se v podzimních měsících
objevily u mlýnského kola před Společenským centrem dvě
postavičky. Představují vodníka a mlynářku, tedy osoby, které
k bývalému mlýnu patří. Nápad se zrodil v hlavě pana Ing. Richarda
Poláčka, který pro svůj záměr získal svého kamaráda, lidového
řezbáře z Jaroměře.

Tím řezbářem je Jan Paďour. Již od mládí se zajímal
o výtvarné umění ve všech jeho formách. Pod vlivem
rodinné tradice se vyučil kovářem, ale kov jako výtvarný
materiál mu k srdci příliš nepřirostl. A tak při svých toulkách
uměním prošel okolo fotografie i kreslení a ve svých raných
dílech vyzkoušel i kámen, hlínu a dřevo. A právě dřevo ho
ze všech materiálů oslovilo nejvíce. A tak vytváří z těl
stromů své „naivní umění“ a snaží se tak prodloužit jejich život. Věří, že
tím někoho potěší a snad i pobaví.
Zvídavým občanům můžeme již nyní prozradit, že vodník a
mlynářka asi nezůstanou sami. Na léto naše obec připravuje ve
spolupráci s jaroměřským výtvarníkem první řezbářské sympozium. Jan
Paďour k nám přivede skupinku řezbářů z okruhu svých známých. Ti
budou přímo v naší obci vytvářet svá dílka, která potom v obci zůstanou
a vznikne tak galerie dřevěných plastik pod širým nebem. V létě se určitě
máme na co těšit.
připravil Jiří Nedomlel
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Páter Josef Ehrenberger,
zapomenutý literát
Narozen 21. července 1815 v obci Korouhev u Poličky,
zemřel 7. února 1882 Praze, český vlastenecký kněz
a spisovatel historické prózy.
Narodil se v rodině sedláka. Rodiče původně nepředpokládali, že
by v budoucnu studoval, neposlali ho proto do školy a až do dvanácti let
se učil jen doma. Ve volném čase si četl české knihy z bohaté domácí
knihovny. Teprve když se mu narodil mladší bratr, dostali rodiče obavy
z odvodu jednoho z nich na vojnu a poslali jej na studie. Na gymnáziu
a filozofii v Litomyšli si získal oblibu učitelů svými znalostmi Hájkovy
kroniky a prací historika Beckovského, které si přinesl z domova.
Studium ukončil absolvováním kněžského semináře v Hradci Králové,
na kněze byl vysvěcen 25. července 1841. Až do roku 1868 pak působil
jako kaplan a farář ve Skuhrově nad Bělou a v Solnici na Rychnovsku. U
obyvatel obou farností měl velký respekt. Byl známý svými působivými
kázáními, z nichž některá poslouchal i kralovéhradecký biskup. Měl i
hluboké znalosti zemědělství, díky čemuž byl zvolen za předsedu
rychnovského odboru hradecké hospodářské společnosti. Na jeho
přednášky občas chodil i hrabě Kolovrat. Za zásluhy o rozvoj regionu jej
město Solnice jmenovalo čestným občanem. Roku 1868 se stal sídelním
kanovníkem Vyšehradské kapituly a čestným konsistorním radou u
kardinála.
Literární práce začal uveřejňovat roku 1838 v časopisech Květy,
Musejník, Lumír a České perly i v kalendářích; později je vydával
vlastním nákladem, případně v nakladatelstvích Dědictví maličkých a
Dědictví svatojánské. Těžištěm jeho tvorby byly historické povídky,
tehdy velmi populární jako lidová četba. Vyprávěl českou historii s
vlasteneckým patosem a snažil se morálně ovlivňovat čtenáře. K jeho
dílům patřily např. Ostruhy krále Jana nebo Boj a vítězství pravdy Boží v
Čechách. Ke konci života napsal román o výminkářích – Lidé dle
starého a nového rázu, čili jak bývá na výminku. Jeho kázání vyšla
souborně v letech 1852 – 53 a 1874 – 75. Charakter většiny
Ehrenbergerových prací souvisí s dobou, v níž vznikly, a čtenářstvem,
kterému byly určeny. Povídky byly tehdy většinou historické a české
dějiny pojímaly s téměř zbožnou vážností, aby v nepříliš vzdělaných
čtenářích probudily vlastenecké cítění a národní hrdost. V 70. a 80.
letech 19. století ale česká literatura i kultura už výrazně pokročila – více
se zaměřila na současnost a vzdělanější vrstvy. Ehrenberger byl
oceňován za to, že po dlouhá desetiletí vedl prosté obyvatelstvo
správným směrem.
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Bohoslužby o Vánocích a na konci roku
čtvrtek 24.12.
pátek 25.12.
sobota 26.12.
neděle 27.12.
pátek 1.1.2016
neděle 3.1.

16.00
11.00
11.00
11.00
11.00
10.30

dětská mše
mše svatá
mše svatá
mše svatá
mše svatá
mše svatá

SPORT – SPORT – SPORT – SPORT - SPORT
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KOMISE OBCE SKUHROV NAD BĚLOU
POŘÁDÁ TRADIČNÍ

KUŽELKÁŘSKÝ TURNAJ DVOJIC
TURNAJ SE KONÁ V SOBOTU 6.2.2016 OD 9.00 HOD.
V KUŽELNĚ SK SOLNICE, STARTOVNÉ: 60,- KČ
DOPRAVA ZAJIŠTĚNA (ODJEZD ZE SKUHROVA V 8.45 HOD.)
PŘIHLÁŠKY DVOJIC PODÁVEJTE NEJPOZDĚJI DO 5.2.2016
NA TELEFONU 777 360 583
NEBO E-MAILOVÉ ADRESE ol.malek@seznam.cz

WIKOV SKI SKUHROV NAD BĚLOU
aneb na co se můžeme těšit v nadcházející sezóně?
Lyžaři Wikow SKI Skuhrov nad Bělou v současné době marně
vyhlíží vydatnější sněhové vločky, aby mohli začít řádně trénovat na
sněhu. Poctivá letní i podzimní příprava tedy může začít nést své
ovoce.
V létě absolvovali lyžaři tradiční soustředění na
vodě. Letos sjížděli Orlici a poté zavítali na Pádolí – do
penzionu Zámeček, kde protáhli svaly v samém srdci
nedotčené přírody. Závěr léta pak strávili na týdenním
soustředění na Pastvinách. Mimo tyto intenzivní tréninky
se pravidelně setkávali v úterý, středu a v pátek ve
Skuhrově.
Podzim se nesl v duchu přespolních běhů – například ve Studenci,
Trutnově, Horních Mísečkách, Polici nad Metují nebo Machově. Mezi ty
nejšikovnější podzimní běžce patřili Honza Vašátko, Štěpán a Šimon
Maidlovi, Katka Smažíková, Honza Maryška nebo Tereza Jelenová. Mezi
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nejmladšími běžci se blýskli Ivanka Smažíková, Marek Beneš nebo
Honza Křepela.
Pochvalu a uznání si však zaslouží všichni běžci, kteří se závodů
účastnili, ale také všichni ti, kteří je podporovali a fandili jim.
Na plánované týdenní soustředění na Černé hoře do hotelu Černá
Bouda odjelo žactvo v sobotu 5. prosince 2015. Podmínky jsou pro
trénink ideální. Přírodního sněhu je kolem 25cm a technický sníh
pokrývá sjezdovku. Dorostenci a junioři ve stejném termínu měli odjet na
Boží Dar, ale z důvodu nepříznivých sněhových podmínek se nakonec
potkali s žactvem na Černé hoře. Toto družstvo za sebou již má kvalitní
trénink v malebném prostředí italského Livigna, kde si běžci sněhu užili
od 13. do 22. listopadu 2015.
Blížící se zimní sezóna bude náročná nejen pro závodníky a jejich
rodiče, ale také pro ostatní členy oddílu. Wikov SKI Skuhrov nad Bělou
pravidelně pořádá několik závodů a to:
27. prosince 2015 Orlický pohár
6. - 7. února 2016 Orlický maratón, který vstoupí již do 32. ročníku
9. března 2016 Okresní přebor + náborový závod HNT
20. března 2016 vypukne Kritérium posledního sněhu.
Závodníci ocení vaši přítomnost, proto prosíme, přijďte je podpořit
ve skuhrovských barvách a ochutnat společně s nimi tu atmosféru a
pravou závodnickou náladu. Rozhodně nebudete litovat!
Vrcholné závody si letos vyzkouší i mladší žáci:
Zimní olympiáda dětí a mládeže, která je pořádána v Ústeckém
kraji v termínu od 17. do 22. ledna 2016, by neměla uniknout Vaší
pozornosti. Účastnit se jí totiž bude pouze 8 nejlepších sportovců z
celého kraje (4 dívky + 4 chlapci).
Dalším závodem je „Hledáme nové talenty“, jehož velké finále se
uskuteční počátkem března v Jilemnici.
Ani starší žactvo nebude zahálet a zabojuje na Mistrovství ČR,
které se odehraje na konci února v Novém Městě na Moravě.
Dorostence čeká v zimní sezóně dokonce 6 celorepublikových
víkendových závodů, z nichž nejvýznamnější je Mistrovství ČR konající
se v Novém Městě na Moravě v polovině ledna. Na konci ledna pak na
Božím Daru.
Dalším důležitým bodem lyžařské sezóny bude účast
reprezentačního trenéra juniorů – Petra Michla na Mistrovství světa
juniorů a juniorek v rumunském Brašově v termínu od 22. do 28. února
2016.
Obrovským úspěchem je pro oddíl Wikov SKI Skuhrov nad
Bělou zařazení naší domovské závodnice Zuzany Holíkové z Kvasin
do reprezentačního družstva olympijských nadějí. Ty mají svůj vrchol
na světové olympiádě mládeže (YOG) v norském Lillehammeru v
termínu od 12. do 21. února 2016. Pevně věříme a doufáme, že Zuzka
mezi nominovanými sportovci nebude chybět.
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Milí rodiče předškoláčků, přijďte společně se svými dětmi mezi nás.
Pojďte si hravou formou rozhýbat tělo a zasportovat si. Uvidíme, třeba
máte doma budoucího olympionika, jen probudit nadšení a zájem, vždyť
z našeho oddílu již nějaký ten olympionik vzešel …

Přejeme všem šťastné a veselé Vánoce, našim závodníkům
bohatou sněhovou nadílku a skuhrovským barvám ať se daří.
Wikov SKI Skuhrov nad Bělou

30. ročník „Volejbalového turnaje Skuhrováků“
Již tradičně se v červenci, o skuhrovské pouti uskutečnil v areálu
„Pod kvartýrem“ volejbalový turnaj Skuhrováků. V letošním roce již po
třicáté.
Turnaj je s přestávkami pořádán od roku 1985 skuhrovskými
volejbalovými nadšenci. Mezi zakladatele obnovené tradice pouťových
turnajů kromě iniciátora Pepy France musím zmínit i dalšího obětavce
pana Slávka Hradeckého, který velkou měrou přispěl k vybudování
volejbalového areálu.
Je třeba si připomenout skvělé a vydařené roky, kdy probíhal nejen
turnaj „Skuhrováků“, ale i turnaj o putovní pohár ředitele Orlických
strojíren Skuhrov, posléze ředitele firmy J. Porkert. Tyto turnaje pamatuji
už i já a moji volejbaloví vrstevníci. Pravidelně se v sobotu konala
taneční zábava s bohatou tombolou a mnohdy se o víkendu ani nespalo.
Tehdy jsme začali zvažovat výstavbu krytého sezení vedle stávající
budovy. K tomuto účelu jsme získali ze Škodovky i stavební materiál, ale
nedošlo k dohodě s obcí a stavba se neuskutečnila.
Následovaly roky, kdy turnaj postupně organizovalo několik
různých pořadatelů, až otěže převzala naše parta. Nyní za každoroční
podpory obce a hlavně pana starosty, který nám a sportu přeje, můžeme
alespoň jednodenní turnaj uspořádat.
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Závěrem bych rád shrnul několika větami poslední ročník.
Letošního jubilejního ročníku se zúčastnilo 9 družstev, ze kterých po boji
ve dvou skupinách postoupila první dvě družstva do boje o umístění. Na
prvních čtyřech místech se umístila družstva Slavěnky, Debřec,
Bumbálky a Smečky. Všichni zúčastnění absolvovali turnaj ve zdraví,
počasí nám přálo, jídla a pití bylo dost. Po skončení turnaje již podruhé
k poslechu a tanci zahrála country kapela Ještěřice pod taktovkou
našeho kamaráda Pavla Krásného.
Do dalších let všem příznivcům tohoto krásného kolektivního
sportu přejeme pevné zdraví.
Za pořadatele Ruda Špringr

Přednáška Expedice Manaslu

zavede posluchače na jednu
ze čtrnácti osmitisícovek. Průvodcem bude vnuk bývalého ředitele
školy pana Jaroslava Ehla - Tomáš Kučera, který tuto výpravu letos
absolvoval. V kalendáři si zatrhněte pátek 15. ledna 2016, začátek
bude ve Společenském centru v 19.00 hodin. Všichni občané jsou
srdečně zváni.

Integrovaný kroužek badmintonu
Již pátým rokem se prohánějí hráči integrovaného kroužku
badmintonu v tělocvičně místní základní školy. Proč Integrovaný
kroužek? Odpověď je jednoduchá – mezi žáky ZŠ Skuhrov nad
Bělou přijíždějí trénovat mentálně postižení muži z blízkého Ústavu
sociální péče pro mládež Kvasiny.
Všichni se schází každý pátek před třetí hodinou odpolední u tělocvičny
ZŠ a společně se odebírají do šaten k nutnému sportovnímu převlečení.
Po té následuje nástup s úvodními informacemi, několik běhacích
koleček na zahřátí, krátká rozcvička – kdy každý předcvičuje jeden cvik a
ostatní hráči po něm - a po ní několik kol tolik oblíbené "obíhačky".
Pokračuje se nácvikem podání, techniky úderů a znalosti pravidel. Po
tomto procvičení přichází na řadu tolik oblíbené zápasy čtyřhry či
dvouhry a tímto rychlým sledem to všem hráčům uteče až do ukončení v
16:00 hod.
Při tréninku i zápasech je možno vidět příjemné a kamarádské
rozhovory i úsměvy. Děti z místní základní školy se na své kamarády z
Kvasin těší a vždy panuje výborná atmosféra. Během celého roku trenéři
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pro své hráče pořádají malé miniturnaje o drobné ceny a pamětní
diplomy.
Martin Fletcher

Čtení pro sváteční čas
Víte, že…
…arcibiskup Arnošt z Pardubic roku 1357 kriticky napsal, že muži i ženy
tráví Štědrý den hraním kostek, opíjením a veselením dlouho do noci…
… K + M + B neznamená klíče + mobil + brýle, ale neznamená ani
Kašpar + Melichar + Baltazar, jak se často traduje. Tato tři písmena
znamenají Kristus mansionem benedicat (=Kristus ať požehná tomuto
příbytku).
…Boží hod vánoční byl pro věřící nejdůležitějším svátkem, který lidé
trávili doma, odpočívali, nesměli pracovat, hospodyně proto ani tento den
nestlaly postele…
… Svatý Štěpán je patronem koní a kočích. Koně proto dostávali do
krmení požehnanou sůl, nebo je kropili svěcenou vodou, případně jim u
kováře pouštěli žilou, aby byli zdraví…

Internet

je zvláštní médium. Platí o něm stará moudrost o dobrém
sluhovi ale zlém pánovi. Uživatelé internetové pošty určitě vědí, co jsou
nevyžádané maily, které obtěžují a rozčilují, protože jen zdržují a žádný
prospěch nepřinášejí. Občas ale výjimka potvrdí pravidlo a mezi
záplavou balastu se objeví nějaká perla. Jedna taková nedávno po
internetu kolovala. Možná, že i čtenáře našeho zpravodaje přiměje
v tento vánoční čas k malému zamyšlení. Proto jsme ji do tohoto čísla
závěrem zařadili. Začínala touto větou:
Zastav se na chvíli a čti!
Když jsem včera vystupoval z vlaku, přede mnou šla pomalým tempem
stará žena. Pospíchal jsem a nevěděl, jak ji předběhnout. Nepříčetně mě
vytáčela. Vtom jsem se zarazil a říkám si, kam vlastně pospíchám? Ozvaly se
ve mně výčitky svědomí, že jsem se v duchu zlobil na ženu, která měla dost
času a navíc za svoji pomalost nemohla. Celý život pracovala a možná si i
hodně vytrpěla. A možná i všechno trpělivě nesla. A já jsem takový netrpělivý
a malicherný. A to všechno jen proto, abych byl o 10 minut dřív doma. Ty
minuty i tak promrhám na internetu nebo u televize.
Alibisticky to shodím na dobu, ve které žijeme. Všichni jsme hrozně
uspěchaní. A večer zjistíme, že jsme toho zase moc nestihli. Frustrovaní
zalehneme a usneme spánkem spravedlivých.
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Přes SMS si vyznáváme lásku, přes chat komunikujeme a do očí si
nemáme co říct. Trápí nás účty, kariéra. Ve schránkách se nám hromadí
maily, protože nemáme čas odepsat.
Na polici se nám hromadí knihy, neboť nemáme čas číst, nevíme, jak
voní příroda, protože nemáme čas k ní přivonět! Do kdy to ale vydržíme?
Čím víc toho chceme stihnout, tím méně toho stihneme. Věnujeme velmi
času věcem, které si to nezaslouží. Neumíme se zastavit a uvědomit si
hodnotu věcí. Nafotíme spoustu fotografií, ale už si je ani neprohlídneme =
vypálíme je na CD a tím to končí. Počítače máme plné hudby, na kterou
nemáme čas, máme množství televizních kanálů, které ani nestačíme všechny
sledovat. Místo zábavy stres! Stále kontrolujeme mobil, jestli nám někdo
nevolal, přestáváme si vážit krásných věcí, kvůli kterým se vyplatí žít.
Můj děda má 87 roků a v životě:
- nebyl v zahraničí,
- nemá mobil,
- poslouchá jednu stanici na svém starém rádiu.
- A přitom si myslí, jaký krásný život prožil.
- S úsměvem vzpomíná, těší se z pěkného dne, z vůně dřeva, ze svých
vnoučat.
- Žil těžký život, ale váží si ho!
To my dnes neznáme. A tak máme infarkty, rakovinu, deprese. A možná by
stačilo jen zpomalit! Tvrzení, že se to nedá, neobstojí. Zamysleme se, kolik
času věnujeme nepodstatným věcem. Zkusme vypnout mobily a počítače a
porozprávět si. Snad jsem si uvědomil svůj rychlý život včas, abych zpomalil.
Kamarád má chalupu v malé osadě obklopené horami, není tam signál, žádná
televize, obchod otevřený jen v úterý a ve čtvrtek a jedna hospoda 5 x 5m. Asi
tam zaběhnu, abych zpomalil a nezlobil se na staré lidi, kteří si váží zbytku
života a zbytečně nespěchají za smrtí, tak jako mnozí z nás!
Pěkný den…a zpomalte…žijete jen jednou…a velmi krátce!
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