Váţení spoluobčané,
po další mírné zimě, jejíţ průběh po minulých zimách nás uţ
tak překvapil, nastává čas jara, Velikonoc, období tolik
očekávaného hřejivého sluníčka a probouzející se přírody. Ale
pojďme k naší práci a záměrům.
Začátkem prosince loňského roku se nám podařilo sestavit a
schválit rozpočet na rok 2016. Jako stěţejní akce a priority tohoto roku jsme
si vytýčili hned několik hlavních cílů a úkolů.
Nejvýznamnější z nich je bezesporu dostavba č.p. 23 v Brocné. Jedná se o
dokončení společenského sálu, příruční kuchyňky, knihovny, sociálního
zařízení, zateplení objektu a zhotovení venkovní omítky. Touto poslední
etapou by měl být celý objekt dokončen a od léta letošního roku by měl začít
slouţit občanům.
Další velkou akcí v začátku tohoto roku je instalace čističky v objektu MŠ.
Čistička je jiţ v provozu, zbývá dodělat jen venkovní terénní úpravy a
můţeme akci uzavřít a vyúčtovat. Jak jiţ jsem se v minulosti zmiňoval, na tuto
akci se nám podařilo získat finanční injekci od Královehradeckého kraje
v podobě dotace.
V těchto dnech se dokončuje akce ČEZ, kterou je rekonstrukce
nadzemního vedení v místní části Rybníčky. K této akci jsme se připojili
výměnou stávajícího drátového vedení veřejného osvětlení po nových
sloupech za nový kabel. Místa umístění svítidel této rekonstrukce jsme vyuţili
k výměně nových moderních ledkových lamp, které jsou úspornější a
svítivější, coţ můţete posoudit sami... Podobnou akci chystáme i v místní
části Debřece, opět spojenou s rekonstrukcí elektrického vedení a
zahajovanou v těchto dnech. Na výměnu svítidel ve středu obce a v ostatních
místních částech obce si budeme muset ještě chvíli počkat. Zde se to bude
řešit samostatně, nyní se snaţíme vše dořešit alespoň projekčně.
V letošním roce nás také čeká zahájení akce „Zateplení zdravotního
střediska“, které si to po létech provozu určitě zaslouţí. Tato akce by měla
probíhat v duchu přípravy na moţnou bytovou nástavbu. Vše je jiţ v běhu a
dolaďují se jen projektové dokumentace. Doufáme, ţe na tuto akci získáme
finanční dotaci a v současné době činíme nutné kroky pro její získání.
Určitě zatím největší akcí bude připravovaný projekt „Skuhrov bez barier“,
rozdělený do tří ročních etap. Na podzim letošního roku bychom měli
odstartovat první etapu a zpřístupnit výtahem budovu obce a pošty
vozíčkářům, invalidním a těţko se pohybujícím spoluobčanům. Nebudu zatím
zabíhat do podrobností, ale s tímto rozsáhlým projektem souvisí celá řada
akcí: kompletní rekonstrukce všech chodníků, bezbariérové přístupy do
veřejných budov, dobudování nových chodníků a přechodů. V neposlední
řadě je to i propojení naší obce se sousedními Kvasinami novým chodníkem.
Realizace tohoto velkého projektu je ovšem vázaná na finanční dotaci,
kterou, jak pevně věříme, se podaří získat.
Vedle těchto největších a finančně nejnáročnějších projektů, nás čeká řada
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dalších, menších, avšak neméně důleţitých plánovaných akcí. Jedná se
například o nahození stěn a betony ve třech skladových místnostech
v přízemní části Společenského centra ve Skuhrově, o rekonstrukci bytu č.3
v domě pro seniory ve Skuhrově nad Bělou atd. Co se týká obecních
komunikací, neţ na ně dojde řada s větší renovací, proběhne na nich zatím
běţná jarní údrţba a oprava štěrkodrtí nebo frézingem.
Kromě toho samozřejmě nesmíme opomíjet pokračující nebo dokončující
práce z minulých let a pro dobrý chod obce stejně důleţité práce na
kaţdoroční údrţbě.
V oblasti kulturního a sportovního ţivota bych chtěl jen namátkou
připomenout, ţe nás čeká II. ročník divadelních představení v našem
přírodním areálu na hradě. Novinkou letošního roku bude letní „Řezbářské
sympozium“, které se bude konat v rámci „Mutinových slavností“ také na
hradě, ale o tom podrobněji aţ příště.
Závěrem bych Vám všem chtěl popřát krásné svátky velikonoční, jarní
pohodu, klid a hodně sluníčka.
Milan Bárta – starosta

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Svoz komunálního odpadu Skuhrov nad Bělou
Svozový den

Pondělí

Měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

dny
11., 25.,
8., 22.,.
7., 21.,
4., 18.,
2., 16., 30.,
13., 27.,
11., 25.,
8., 22.,
5., 19.,
3., 17., 31
14., 28.,
12., 26.,

sudý týden
2., 4.,
6., 8.,
10., 12.,
14., 16.,
18., 20.,22
24., 26.,
28., 30.,
32., 34.,
36., 38.,
40., 42.,44
46., 48.,
50., 52.,

Upozorňujeme občany, ţe do konce měsíce března je třeba uhradit
poplatky za odpady, ze psů a za stočné (2. pololetí roku 2015)!
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Poplatek za odpady zůstal ve stejné výši jako loňský rok: 500,-Kč/osoba
nebo za objekt k rekreaci. Po zaplacení se vydává známka na popelnici.
Popelnice bez nové známky nebudou po 1.4. 2016 vyváţeny!
Rovněţ je třeba uhradit poplatky za hroby.
Sociální komise Obce Skuhrov nad Bělou
pořádá ve dnech 19., 21. a 23. dubna 2016 od 14.00 do 16.00 hodin
v suterénu Společenského centra sbírku nepotřebného ošacení, knih,
hraček a obuvi.
Za sociální komisi Jana Kouřímová

Upozorňujeme občany, ţe během měsíce května
nebezpečného odpadu firmou Marius Pedersen.

proběhne

svoz

Informace ze Společenského centra
S blíţícím se jarem se pomalu můţeme připravovat
na jarní a následující akce ve Společenském centru.
Nejprve bych se ale ráda poohlédla za uplynulými
akcemi. Společenské centrum bylo začátkem letošního
roku vyuţíváno převáţně místními hasiči a rybáři, kteří si zde uspořádali své
výroční či členské schůze, a také soukromými osobami k různým oslavám.
Nemohu také zapomenout na pravidelná setkání seniorů, kdy poslední (2.
3. 2016), bylo zpříjemněno hudbou pana Zdeňka Jakubce a kaţdá
z přítomných dam byla obdarována perníkovým srdcem k MDŢ.
V lednu s úspěchem proběhla cestopisná přednáška pana Tomáše Kučery
o treku kolem osmé nejvyšší hory světa Manaslu a o tom, jak se stoupá na
osmitisícový vrchol a co všechno můţe himálajská expedice přinést. Za
vzpomenutí také stojí první obecní ples – „Babský bál,“ který pořádala obec.
Všem zúčastněným a hlavně pořadatelům děkujeme. Jubilejní 10. školní ples
pořádala v únoru ZŠ a MŠ Skuhrov nad Bělou spolu se SRPŠ. V letošním
roce se nesl v duchu „Piráti a námořníci“. A do třetice i místní hasiči
uspořádali v březnu „Hasičský bál“. Všechny tři akce byly velmi úspěšné.
Nezapomnělo se však ani na naše nejmenší, pro které byl připraven „Velký
zimní karneval“, kde se sešlo velké mnoţství úţasných masek a všichni si to
moc uţili.
Myslelo se také na mlsné jazýčky. Labuţníci mohli ochutnat z mnoha
vepřových specialit (jitrnice, tlačenka, vepřo–knedlo-zelo…) při vydařeném
sousedském posezení.
Na začátek jara je připraven tradiční velikonoční jarmark, ale v době
vydání zpravodaje uţ bude za námi. My se budeme moci těšit na vítání
občánků, které se uskuteční v měsíci květnu, termín bude upřesněn.
Ještě bych ráda všechny spoluobčany pozvala na zájezd dne 9.4.2016 do
3

Filharmonie Hradec Králové na komedii Miláček Anna. Více informací a
přihlášky na obecním úřadě, případně na telefonu 777 763 644, 494 598 144.
Všem přeji jaro plné dobré nálady, krásné a pohodové Velikonoce a
mnoho slunečních dnů.
Kateřina Pohlová

Upozornění místní knihovny:
Dne 25. května 2016 bude knihovna uzavřena. Prosím naše čtenářky a
čtenáře, aby si výpůjčky zajistili v jiném termínu. Zároveň bych chtěla
připomenout, ţe od června nastane „letní období“ a výpůjčními dny budou
pátek a sobota.
Děkuji za pochopení a těším se na Vaši návštěvu.
Marcela Zounarová

***

Mutina Skuhrovský
- ţádá ty občany, kteří ještě nemají zaplaceny poplatky
za svoz komunálního odpadu na rok 2016, aby tak
neprodleně učinili, jinak jim nebudou popelnice vyváţeny…
- vyzývá majitele psů, aby dbali na úklid exkrementů, které jejich
miláčkové zanechávají na veřejných prostranstvích; obec zajistila a
rozmístila igelitové sáčky, jde tedy o to, aby byly vyuţívány…
- připomíná, ţe při nadcházejícím jarním úklidu je třeba respektovat stále
platný zákaz vypalování staré trávy, zároveň předem děkuje všem
občanům, kteří jiţ pomalu jarní úklid chystají…
- kritizuje ty řidiče, kteří jezdí nejen v obci, ale téţ v úseku před školou
rychlostí, která rozhodně převyšuje povolenou padesátku…

Velikonoce jsou pro křesťany největším svátkem
Abychom pochopili, jaká je podstata katolickéhokřesťanského významu velikonočních svátků, musíme se
vrátit k začátku Písma svatého, ke knize Genesis. Je třeba si
4

vysvětlit, ţe Písmo svaté, jinak pojmenované - Bible, je sloţená ze dvou
částí, je to Starý a Nový zákon. Od prvních vět biblické knihy (Starý zákon)
jsme upozorňováni na přítomnost Boha, který (i kdyţ pro některé to muţe být
nepochopitelné) byl, je a bude vţdycky tím, kdo stvořil hvězdy, svět, lidi a
zvířata. Dle biblických slov je jediný Bůh a teologicky odborně řečeno
trojjediný. To znamená, ţe Bůh je jeden, ale ten jeden Bůh jsou tři osoby,
mezi kterými neexistuje ţádný rozpor, jen a jen jednota a láska. Sv. Patrik to
vysvětloval keltskému, pohanskému králi, který to nemohl pochopit, na
trojlístku. Trhal trojlístek, ukázal vladaři rostlinu, která je jedna, ale má tří
lístky. Takovým způsobem rychle a pochopitelně můţeme vysvětlit podstatu
trojjediného Boha. Jsou to tří boţské osoby: Bůh Otec, Syn Boţí a Duch
Svatý. Kaţdá z těch osob je Bohem, jinak pojmenováno: Svatá trojice.
První kniha Písma svatého nám ukazuje stvoření světa a lidí, prvních
rodičů - Adama a Evy, které Bůh velice miluje a stvořil pro ně skvělou zahradu
Eden, ve které budou ţít v lásce a radosti, bez bolestí a starostí a budou ţít
věčně v pozemském ţivotě. Měli tam k dispozici všechno, co člověk ke štěstí
a k ţivotu potřebuje. Bůh jim dal jen jeden zákaz - nesměli trhat ovoce ze
stromu, který byl uprostřed zahrady, kdyby to udělali, uviděli by sice celé
dobro ale také i zlo a jistě by zemřeli. Štěstí netrvalo dlouho a to vinou Adama
a Evy a ještě jedné bytosti - ďábla, který tam byl v podobě hada. Had se
jednou zeptal ţeny, proč netrháte a nejíte ovoce ze stromu, který je uprostřed
zahrady? Nesmíme je trhat, Bůh nám to zakázal, protoţe kdybychom to
udělali a snědli ovoce z tohoto stromu, poznali bychom celé dobro a zlo a
jistě bychom zemřeli. Ne, nebojte se, odpověděl had, určitě nezemřete a Bůh
má prostě strach z toho, ţe se dozvíte všechno to, co ví On a budete vidět
všechno, co vidí On. Tak je had - ďábel podvedl. Ţena trhala ovoce ze
zakázaného stromu ochutnala a dala ochutnat i Adamovi, zjistili, ţe ovoce je
dobré. Kdyţ je snědli, najednou uviděli, ţe jsou nazí, styděli se a skryli se
před Bohem. Bůh, jenţ všechno ví, v té době procházel zahradou a zeptal
se: Adame, kde jsi? Adam odpověděl: Skryl jsem se, protoţe jsem nahý.
Odkud to víš, ţe jsi nahý? Snad jsi snědl ovoce ze zakázaného stromu? Tak
do lidského světa vkročil hřích a první lide se stali smrtelnými a museli odejít
ze zahrady Eden. On musel těţce pracovat a ona v bolestech rodit.
Dál na stránkách Starého zákona vidíme syny Adama a Evy - Kaina a
Abela. A také první vraţdu. Kain zabil svého bratra Abela, protoţe nenáviděl
svého bratra, poněvadţ nemohl snést, ţe Bohu se mnohem víc libí chování
spravedlivého sourozence a také, ţe Bohu se libí Abelovy oběti. Pak je hůř a
hůř, lidství se kazí, páchá vraţdy, je pyšné, vzdoruje Bohu, na světe vznikají
konflikty, války, intriky. Bůh dokonce chce zničit lidství. Stvořitel ale navzdory
lidské logice lidi miluje a chce je zahranit od pekla, které si takovým chováním
lide zaslouţí. Proto se Bůh rozhodl, ţe druhá boţská osoba, boţí syn, Jeţíš
Kristus se stane Bohem - člověkem a Mesiášem, sestoupí na zem, aby se
sám stal obětí za lidské hříchy, poněvadţ neexistovala uţ ţádná jiná oběť,
která by lidství mohla zahranit od trestu pekla.
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Začíná druhá část Písma svatého - Nový zákon. Tak před dvěma tisící
let se narodil Jeţíš Kristus, jeho matkou se stala vyvolená před stvořením
světa, ţena bez hříchu - Maria, pojmenovaná Matkou Boţí, která počala dítě,
Jeţíše, ingerencí třetí boţské osoby, Ducha svátého. Jeţíš Kristus začíná
veřejné působení ve třiceti letech. Má nepochopitelné schopností
uzdravovaní, vzkřísí zemřelé, pomáhá lidem, povzbuzuje. Jeho slovo má
obrovskou přesvědčovací sílu, jdou za ním davy. Jeho působení je historický
potvrzené. To se nelibí farizejům a učitelům zákona, kterým klesá popularita
u lidi. Jeţíš přinesl milosrdenství, zájem o kaţdého člověka, s kaţdým trpícím
má soucit. Farizejové a učitelé zákona ho chtějí zabít, poněvadţ Jeţíš jim
vyčítá jejích pokrytectví, neupřímnost a všechny špatné vlastností a o sobě
mluví, ţe je Boţí syn, zároveň měli strach o svoje vlivy na lidi. Oni hledají
nějaký důkaz, aby ho mohli odsoudit a zabít, ale nemohou nic proti němu
najít. Také mají strach, kdyţ jim vyčítá jejich špatné skutky. Kdyţ nemohou
najít důkazy proti Jeţíši, překroutí jeho slova, kdyţ on předpovídá svou smrt a
zmrtvýchvstání třetího dne po své smrtí. Říkal jim „Zbořte ten chrám a já ho
zbuduji za tři dny.“ On mluvil o chrámu svého těla, ale oni uznali, ţe se
rouhá a vzali tu větu jako důkaz, aby ho mohli odsoudit a ukřiţovat. Druhým
důkazem bylo to, ţe Jeţíš o sobě říkal, ţe je Boţí syn, coţ bylo v očích
farizejů obrovským hříchem. Odpůrci Jeţíše se báli jeho příznivců, proto
čekali na vhodný okamţik, aby ho mohli zatknout. Radovali se, kdyţ se
taková příleţitost naskytla. Jeden z dvanácti apoštolů, Jidáš Iškariotský, ho
zradil farizejům a učitelům zákona za třicet stříbrných. Za tyto peníze měl
poskytnout informace, kde najdou Jeţíše, aţ s ním nebude příliš mnoho lidi.
Tak se stalo. Po nespravedlivém soudním vyšetřovaní byl Jeţíš v pátek
ukřiţován. Jeho odpůrci měli radost, ţe se ho zbavili a zdálo se jim, ţe to je
konec „kauzy Jeţíš Kristus“. To ale byl začátek, poněvadţ Mesiáš svou smrtí
a obětí zachránil lidstvo před peklem, které bylo, je a bude. Tak jak
předpovídal, třetího dne po smrti na kříţi brzo ráno ještě za tmy vstal
z mrtvých, proto zní název svátků „Velikonoce“. Velikonoční neděle je proto
také pojmenovaná jako „Zmrtvýchvstání“.
To jsou pro křesťany největší svátky, protoţe Jeţíš se po svém
zmrtvýchvstání mnohokrát zjevoval lidem, ne jako duch ale jako člověk.
Dával konkrétní pokyny církvi, která vznikla působením samotného Jeţíše, ţe
jednou kaţdý člověk vstane z mrtvých, kdyţ On, jenţ brzo vstoupí do nebe,
jednou se vrátí soudit cele lidstvo. Tehdy všichni vstanou z mrtvých na
definitivní soud. Dobří odejdou pro věčnou odměnu k Bohu a špatní budou
muset odejít k věčnému zavrţení. Proto je tak důleţité konat v ţivotě dobré
skutky a dávat lidem dobro.
Přeji všem šťastné Velikonoce, věřícím radost ze zmrtvýchvstání
Jeţíše, nevěřícím slunce v duši. Přeji všem všechno dobré.
ThMgr. P. Artur Kamil Różański solnický farář
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významného ţivotního jubilea se ve druhém čtvrtletí
roku 2016 doţívají tito naši spoluobčané:

EHL Jaroslav
HARTMAN Jan

ze Skuhrova

95 let

ze Skuhrova

91 let

HRSTKOVÁ Marta

ze Svinné

75 let

ŠINTÁKOVÁ Marie

ze Skuhrova

75 let

KRÁLÍČKOVÁ Marie ze Svinné

70 let

HLAVÁČKOVÁ Marie

70 let

ze Skuhrova

NOSKOVÁ Marie z Brocné

80 let

PETERKA Václav z Brocné

75 let

KOUŘÍMOVÁ Jana

ze Skuhrova

75 let

FIŠEROVÁ Ludmila ze Skuhrova

75 let

HEJDA Antonín ze Skuhrova

80 let

JIRÁSEK Jan z Hraštice

80 let

Vaše životní jubileum je pro nás příležitostí, abychom Vám do dalších let
upřímně popřáli dobré zdraví, spokojenost a osobní pohodu.
Vítáme novou občanku naší obce:

ŠTEFANCOVÁ Monika

ze Skuhrova

Vážení rodiče, vítáme narození Vašeho děťátka a přejeme
Vám i jemu, aby vyrůstalo ve zdraví, lásce, klidu a pohodě.
V měsíci únoru oslavili významné výročí 50 let společného ţivota
manţelé Josef a Boţena Drašnerovi z Brocné, stejné jubileum si

připomněli i manţelé Karel a Hana Holcovi z Debřec.
Do dalších společných let přejeme hodně zdraví, spokojenosti a stálou
životní pohodu.
Loučíme se s našimi zemřelými spoluobčany:

DIBELKA František ze Skuhrova

(nar. 1918)

KRUGOVÁ Anna ze Skuhrova

(nar. 1924)

Čest jejich památce !
Roční statistika obce říká, ţe za rok 2015 se v naší obci narodilo 14 dětí,
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přistěhovalo se 15 osob, odstěhovalo se 22 osob a zemřelo 10 osob, počet
obyvatel obce k 1.1.2016 je 1 111.
Ludmila Popová

Tříkrálová sbírka ve Skuhrově nad Bělou
My Tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujem
vám… Tato koleda se ozývala začátkem měsíce ledna
v naší obci letos jiţ po dvanácté. Hlavní organizátorkou
Tříkrálové sbírky ve Skuhrově nad Bělou je paní Maruška
Roušavá, která celou akci zajišťuje ať jiţ rozvozem
oblečení, pokladniček, nacvičením koled, ale hlavně
zajištěním a domluvením skupinek koledníků. Myslím, ţe
si vţdy po tomto lednovém víkendu oddechne.
Během první sbírky konané ve Skuhrově nad Bělou a v přilehlých
obcích Brocná, Svinná, Hraštice, Debřece, Rybníčky a Nová Ves v roce 2005
vloţili lidé do pokladniček 22 706,-Kč. V letošním roce to bylo 28 211,-Kč a
koledovalo 8 skupinek koledníků s doprovodem.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem štědrým lidem, kteří finančně
do Tříkrálové sbírky přispěli, ale také všem koledníkům, kteří u kaţdého
domu či domácnosti koledu krásně a s nadšením zazpívali. A to za kaţdého
počasí. Letos nám při koledování na Hraštici počasí přálo, ale byly roky, kdy
jsme přišli promrzlí, jindy zase promočení od deště a nebo byl takový vítr, ţe
jsme papírovou korunu nemohli chytit. (Nyní jiţ máme krásně ušité korunky i
pláště).
Za ty roky se jiţ Tříkrálová sbírka dostala do povědomí občanů a
většina se na koledování malých koledníků těší a očekávají nás. Mají jiţ
připraveno jak něco do pokladničky, tak většinou i sladkou koledu pro
zpěváčky. I za to bych všem chtěla moc a moc poděkovat.
Tříkrálovou sbírku v okrese Rychnov nad Kněţnou organizuje Farní
charita Rychnov nad Kněţnou prostřednictvím skupinek koledníků
v jednotlivých obcích. Podrobnější informace získáte na internetové adrese
www.rychnov.charita.cz
Za všechny vedoucí skupinek
M.Šabatová

Zpráva o činnosti Klubu seniorů ve Skuhrově nad Bělou
v roce 2015
Na první schůzce v novém roce se sestavoval plán činnosti. A dále pak
se kaţdou první středu v měsíci scházela skupina ţen k popovídání o
starostech, radostech a hlavně o zdraví.
Paní Mgr.Jarmila Kučerová předčítala vybrané kapitoly z kroniky a také
z časopisu Skuhrovský zpravodaj. Na setkáních také slavily jubilantky
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narozeniny, nejstarší bylo 88 let, dvěma dalším 85 roků.
V březnu nám k svátku MDŢ přišel zahrát pan Zdeněk Jakubec, ţeny si
zazpívaly a pochutnaly si na dobrotách, které si samy připravily. Paní Zdena
Nemeczová věnovala všem česnekovou kytku“.
V měsících dubnu a říjnu se uskutečnily zájezdy do Polska. Nejprve se
účastníci vydali na nákupy do trţiště a dále cesta vedla do rybárny na
čerstvou smaţenou rybu.
Dne 4. června jsme pod vedením pana Jaroslava Šabaty navštívili
zahradnictví v Litomyšli. Po obědě následovala prohlídka soch p. M. Olšjáka
u Ţďáru nad Sázavou. Závěr zájezdu, kterého se zúčastnilo 46 lidí, byl
v Račíně. Zde jsme viděli rybník s překrásnými lekníny.
Dne 15.9.2015 vedla další zájezd i turistické výlety paní Mgr. Jarmila
Kučerová. Odjezd byl v 7 hod, jelo se přes Polsko do Javorníku, účast byla
48 osob. Uskutečnila se návštěva zámku (někteří absolvovali dva okruhy), po
obědě byla procházka městem a dále se pokračovalo k jeskyním „Na
Pomezí“.
Výlety se konaly jednak zájezdovým autobusem, jednak pěšky. První
vedl ze Staré Hutě ke kostelu sv. Matouše v Deštném a dále k roubence
Karolína. Další turistický výlet směřoval od Masarykovy chaty k prameni řeky
Bělé a zpět. Bylo krásně a také krásně lilo.
Organizátoři výletů zaslouţí pochvalu, všem se putování moc líbilo.
Poděkování patří téţ našemu obecnímu úřadu za finanční příspěvky na
zájezdy.
V dubnu jsme vyslechli velmi poutavou přednášku pana PhDr.
Bohumíra Dragouna „Baroko Orlických hor“.
V minulém roce nás také potěšily děti ze základní školy svým krásným
vystoupením. Přišly za námi v květnu na Svátek matek a pak ještě v prosinci
před Vánocemi. Děkujeme touto cestou učitelkám Mgr.Věře Rygrové a Mgr.
Anně Bartíkové za přípravu pěkného programu a vedení školy za podporu a
zájem o tyto kulturní akce pro seniory. Těšíme se na další shledání.
Zástupkyně našeho Klubu se také zúčastnily setkání seniorů v Hradci
Králové. Zde vyslechly poutavé přednášky a vyvrcholením této akce bylo
kulturní vystoupení.
Závěrem bychom chtěli pozvat další seniory a seniorky do našeho
klubu. Členství není podmíněno účastí na setkávání kaţdý měsíc ve
skuhrovském Společenském centru. Členský příspěvek činí 120 Kč na rok (to
je 10 Kč na měsíc…) a za to jsou pak zvýhodněné ceny výletů a zájezdů.
Tak se na nové tváře velmi těšíme! Další informace poskytneme na níţe
uvedených kontaktech.
Za Klub seniorů Skuhrov n.B.
Blanka Hradecká, mobil: 731036307
Jaroslava Paštová, mobil: 604621875
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Informace z Brocné.
V současné době probíhá rekonstrukce č. p. 23 firmou Laguna. Jedná
se o dokončení celé budovy uvnitř i venku. Firma má jiţ hotové rozvody
kanalizace, dokončuje hrubou stavbu sociálního zařízení a začínají se
nahazovat vnitřní omítky a veškeré rozvody elektřiny, vody, topení.
V uplynulých čtrnácti dnech proběhla celková oprava pece na chleba, která
se nachází v centrálním komínu budovy. Doufám, ţe v ní nějaký bochník
chleba znovu upečeme.
Dne 12.3. 2016 pořádali hasiči z Brocné poslední Dětský karneval
v místnosti bývalé školy. I přes omezený prostor byla opět vysoká účast.
Celkem se zúčastnilo 25 dětí v maskách v doprovodu rodičů. Všechny děti se
zapojily do připravených her, tančily a na závěr dvakrát losovaly o hodnotné
ceny. Musím poděkovat všem maminkám, které napekly zákusky na
občerstvení a také sponzorům, od kterých jsme obdrţeli mnoho krásných
cen. Také nesmím s poděkováním zapomenout na organizátory celé akce.
Všichni se jiţ určitě těší na příští rok, kdy maškarní rej uskutečníme v nových
prostorách.
Všem přeji příjemné proţití velikonočních svátků a krásné jarní počasí.
Martin Šabata

Mail z daleké Kanady
Poděkování všem, kteří se starají o Skuhrovský zpravodaj. Pokaţdé si
časopis se zájmem přečtu, zajímá mě, co jest nového v obci. Gratuluji
k jubilejnímu 150. vydání, zaujaly mne úpravné barevné obálky, stránky,
obrázky. Přináší mnoho vzpomínek z mého mládí. Dnes je vše jiné, Skuhrov
se změnil, domy, chalupy, továrny jiţ nejsou, čas, pokrok, nebo něco jiného…
Ve zpravodaji jiţ bylo mnoho napsáno o Skuhrově, občanech, pěkná
byla procházka údolím od hradu Klečkova, ku kostelu sv.Jakuba. Mohl bych
případně také poslat nějaké dodatky.
Skuhrovský zpravodaj č.151 přinesl téţ zajímavé články. Dřevěné
sošky mě zaujaly, dobře se pamatuji na starý mlýn. Ke kaţdému mlýnu patří
vodník (hastrman) dle povídek. Dále byl zajímavý a pravdivý text: Internet Zastav se na chvíli a čti.
Přeji Vám do dalších vydání mnoho úspěchů. Starostovi, všem
členům redakce hodně úspěchů v novém roce 2016. Děkuji za zasílání
zpravodaje.
Pozdrav z Kanady zasílá
Ladislav Kouřim

Poznámka redakce:
Takový dopis vţdy potěší a dodá nové síly do další práce. Pan Ladislav
Kouřim, skuhrovský rodák, je obdivuhodný. Ţije v Kanadě jiţ více neţ 60 let
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a je úţasné, jak si udrţel svoji češtinu. Známe mnohé případy, kdy lidé
nebyli v cizině zdaleka tak dlouho, ale česky téměř zapomněli. Je krásné, jak
hluboký je také jeho vztah k rodné obci.

INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Leden je ve školách ve znamení zkoušení, prověrek a testů, protoţe na
jeho konci ţáci dostávají pololetní vysvědčení. Bilance v naší škole je za 1.
pololetí dána těmito čísly:
Celkem ţáků:
Prospělo s vyznamenáním:
Ţáci se samými jedničkami:
Průměr zameškaných hodin:
Třídní důtky:
Ředitelské důtky:
Dvojky z chování:

172
94
45
35,5
16
4
3

na ţáka

Postava Večerníčka přivítala u zápisu budoucích prvňáčků celkem 20
dětí, které se do školy velmi těší, většinu úkolů bez problémů splnily, a tak se
s nimi 1. září setkáme uţ jako se školáky.
Talentovaní ţáci reprezentovali školu v nejrůznějších soutěţích.
V okresním kole Dějepisné olympiády nás reprezentoval David Mlejnek. V
únoru vyjel tým mladých chemiků na soutěţ do Pardubic, výsledky zatím
neznáme, ale jejich vystoupení mělo velice příznivý ohlas u poroty, tak se
necháme překvapit. V pondělí 8. února 2016 se Hana Vašková a Martina
Dušánková zúčastnily okresního kola Olympiády z českého jazyka
v Rychnově nad Kněţnou a jejich výsledky byly skvělé! Martina skončila na
krásném 10. místě a Hanka vybojovala skvělé postupové 3. místo do
krajského kola. To se koná v dubnu v Hradci Králové, takţe jí budeme drţet
pěsti!
Ve čtvrtek 25. února 2016 se Hana Vašková a Honza Wenzel zúčastnili
v Rychnově nad Kněţnou okresního kola Olympiády v anglickém jazyce. Oba
byli velmi úspěšní a Honza obsadil 14. a Hanča 16. místo.
Za reprezentaci naší školy všem ţákům děkujeme a k dosaţeným
výborným výsledkům blahopřejeme!
Recitační soutěţ
Před jarními prázdninami proběhla třídní kola recitační soutěţe. Ke
konci února se sešli ţáci z celého1. stupně ve Společenském centru, aby
vybrali vítěze školního kola. Všechny děti přednášely moc hezky a pro porotu
sloţenou z učitelů 1. stupně bylo těţké vybrat ty nejlepší. Nakonec to dopadlo
takhle:
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Samostatná kategorie 1. třída:
1. Tomáš Neugebauer
2. Jakub Pišl
3. Tereza Šotolová
Kategorie 2.a 3.třída:
1. Eliška Hlavsová
2. Eliška Pišlová
3. Lucka Rolečková
Kategorie 4.a 5.třída:
1. Denisa Koblásová
2. Tereza Berková
3. Viktorka Roštlapilová
Obě Elišky, Denisa i Tereza postupují do okresního kola, které se bude
konat v Rychnově n.Kn.
Všem moc gratulujeme a podívejte se i do fotogalerie na internetu.
Naše poděkování
patří všem, kteří se podíleli na sběru víček pro hendikepovaného Jirku ze
Solnice. Za rok jsme nasbírali téměř 1700 kg víček v hodnotě 10 000 Kč.
Doufáme, ţe Jirkovi tato částka alespoň trochu pomůţe k zakoupení
přídavného zařízení k vozíku. Tímto akce prozatím končí. Pokud však ještě
doma víčka máte, klidně je po dětech do školy pošlete, my si s nimi
poradíme.
Lyţařský výcvik ţáků 7. ročníku
se uskutečnil v prvním březnovém týdnu. Letos poprvé
v historii školy vyjeli ţáci na celý týden na Jedlovou, kde byli
ubytováni v penzionu Lenka. Lyţařské podmínky byly
v tomto týdnu výborné, paní Zima si totiţ šetřila sněhovou
nadílku aţ na příjezd našich ţáků…Všech 16 ţáků bez
problémů zvládlo základy sjezdového lyţování, obě druţstva vyuţívala vlek u
chaty Start a ve čtvrtek se vydala na sjezdovku Marty II do Deštného. Rovněţ
běţky našly v rámci kurzu své uplatnění, ve středečním dopoledni si celá
parta vyběhla na nedalekou Mnichovou. Během výcviku se ţáci naučili
lyţovat na takové úrovni, ţe zvládli závody ve slalomu, které pro ně jejich
instruktorky připravily. V kategorii chlapců zvítězil Michal Preclík, mezi
dívkami byla nejlepší Jana Dohnálková. Michal stál na lyţích poprvé. Během
pobytu také stačili ţáci projevit své sochařské umění a fantazii při vytváření
výtvorů ze sněhu a závodit na bobech.
Večery byly vyplněny přednáškami o nebezpečí hor, lyţařské výzbroji a
první pomoci. Nechyběly ani společenské hry, diskotéka, různé druhy tanců a
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závěrečný karneval. Návrat do podhůří se neobešel bez slziček, mnozí by si
rádi pobyt ještě prodlouţili, ale realita byla neúprosná.
„Lyţák“ se zkrátka našim sedmákům vyvedl. Ţáky chválíme za
příkladné chování. Jsme rádi, ţe se všichni ve zdraví vrátili a ţe jsme
nemuseli řešit ţádné kázeňské přestupky. Jak ţáci tak vedení školy touto
cestou děkují instruktorkám Mgr. Zuzaně Šabatové a Mgr. Aleně Skálové za
přístup a trpělivost, paní učitelce Mgr. Petře Holáskové za organizaci a
přípravu této vydařené akce. Velký dík patří také manţelům Zachariášovým a
Pacourkovým za vstřícnost v ubytování a přípravu perfektního stravování
v penzionu Kristýna.
Plavecký výcvik
Málokdo ví, ţe se výuka plavání na základních školách organizuje
v našem státě od konce šedesátých let. Tato dlouhodobá a systematická
činnost prokázala nejen svoji ţivotaschopnost, ale především účelnost a
prospěšnost, protoţe téměř úplně odstranila plaveckou negramotnost ţáků
ZŠ. Český systém výuky plavání je ojedinělý v celosvětovém měřítku.
To, co je pro dnešní generaci ţáků naprostá samozřejmost, např.
mobil, i-phone, tablet, počítač, digitální fotoaparát, neplatí uţ v takové míře o
pohybových dovednostech a návycích. U počítačových her se prostě plavat
nenaučí...
Abychom naše ţáky více připravili do ţivota, zařazujeme uţ
několikátým rokem do tělesné výchovy plavání a to v podobě deseti lekcí.
Letošní rok nebyl jiný. Plaveckým dnem se stalo pondělí, kdy jsme ve dvou
skupinách odjíţděli do plaveckého bazénu v Rychnově n.Kn. V první skupině
byli ţáci našeho 5. ročníku společně se ţáky ze ZŠ Kvasiny, v druhé se
nacházeli naši ţáci 1. - 4. ročníku.
Úvodem byli rozděleni do plaveckých druţstev od začátečníků aţ po
pokročilé „plavu a neutopím se“. Neznamenalo to však, ţe ţáci 1. třídy byli
automaticky v začátečnících a ţáci vyšších tříd v pokročilých.
Vyzdvihl bych zejména všechny zúčastněné nováčky, protoţe postupně
překonali počáteční rozpaky, obavy i strach z neznámého vodního prostředí.
Tyto nástrahy jim pomohly zdolat instruktorky Plavecké školy, které v duchu
upraveného výroku J.A. Komenského „Voda hrou“, dokázaly naše plaváčky
naladit na vodní ţivel a úspěšně s ním bojovat. Za to jim patří velké
poděkování. Kromě diplomů, které děti za výcvik dostaly, se jim největší
odměnou stala nově nabytá nebo zdokonalená plavecká dovednost.
Závěrem bychom chtěli upozornit občany, aby si pomalu začali
připravovat starý papír, protoţe v úterý 19.4. a ve středu 20.4.2016 se
uskuteční v rámci Dne Země jarní sběr papíru.

/Text připravili

Oldřich Málek, Jiří Nedomlel, Daniel Vacek, Jana Dusilová, Hana
Wenzelová a Petra Holásková, zadání a výběr ţákovských slohových prací Monika
Brandejsová a Anna Bartíková/
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Ze slohových prací našich ţáků
Kdyţ zavřu oči...
…ocitnu se na místě, které je mi tolik známé, avšak jsem ho
nikdy nenavštívila. Jen ve svých představách. Znám to tady
jako své staré ošoupané boty, které si tu na světě jiţ nějaký ten
čas chodí. Vţdy, kdyţ si potřebuji odpočinout od problémů
kaţdodenního ţivota, zakryju má dvě tmavá zrcadla černou tmou a představím si
imaginární místo.
Zde to ještě nebylo uzřeno lidským okem, ani zasaţeno lidskou činností.
Neuslyšíte hrozné řvaní motorových vozidel, nebo nevýrazné ševelení hlasů turistů,
či zklamaných houbařů. Zaslechnout tu můţete štěbetání sýkorek a brhlíků, kteří
spolu hovoří o tom, co si nasbírali k večeři. V noci tu lze postřehnout vysoké tóny
vytí vlků, kteří se snaţí dotknout běloučkého měsíce, který vţdy za noci pozoruje
celou naši zem. Obzvlášť toto místo ţije brzy ráno. Jestliţe uslyšíte podivné hlasité
chrochtání, jedná se jistě o divoká prasata, která si přiběhla dát bahenní koupel ve
zdejší tůňce, jeţ se obvykle leskne jako diamanty. Ale po koupeli divočáků se tůňka
promění na baţinu, hnědou jako ebenové dřevo. Pokud postřehnete podivné
hrůzné houkání, nebojte se, není to hejkal ani vlkodlak, ale jeden z nejzáhadnějších
tvorů – kalous ušatý.
V místě, kde si vichřice vylívala svou zběsilou zuřivost, se smutně povalují
obrovští lesní velikáni, jejichţ obnaţené kořeny připomínají pařáty pravěkých
ještěrů. Uprostřed těchto bizarních pařátů se strmě zvedá několik skalisek, která za
soumraku nebo za mlhy vypadají jako mohutní lesní obři.
I kdyţ se někdy tyto jevy lesa zdají být strašidelné, vţdy se ráda vracím na toto
místo, které je výkvětem mojí fantazie. Ráda bych sem zavítala i v reálném ţivotě a
nejen ve svých představách. I kdyţ vím, ţe se mi to nejspíš nesplní.
Hanka Vašková

Básně pro maminku – 6. ročník
Eliška Pohlová:

Natálka Hanušová:

Na jaře krásná jabloň rozkvetla,
její květy krásně voněly.
Ta vůně maminkám hlavy popletla
a slétly se na ni i včely.

Moje milá maminko,
přeju ti jen malinko,
k tvému svátku matiček
dám ti hrnek kytiček.

Babička na mě ze dveří křičí:
„Podívej, jak ty bledulky klíčí!“
Děda volá na babičku:
„Pojď si sednout na lavičku!“

Přeju hodně lásky
a čelo bez vrásky.
Jsi pilná jak včelička
nejlepší jsi celičká.

Vtom běţel chlapec pod jabloní,
a řekl „Ta ale krásně voní!“
Na jabloni kvetou květy
a o nich já píšu tyhle věty.

A svítíš jak sluníčko,
moje milá matičko.
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Dojmy a pocity sedmáků z lyţařského výcviku
Lukáš Malina: Bylo to fajn, moc jsem si to uţil.
Adéla Koblásová: Lyţák jsem si moc uţila, kdybychom někdy mohli jet
znovu, tak jsem pro.
Tereza Voglová: Lyţák byl super, chtěla bych tam zůstat mnohem déle.
Tereza Kříţová: Se třídou jsem si lyţák moc uţila. Chtěla bych se tam vrátit.
Prezentace oborů Střední školy obchodu, řemesel a sluţeb Ţamberk
V úterý 1. března jsme místo odpoledního vyučování uvítali návštěvu,
která nám přijela ukázat různá povolání. Byli to studenti ze Ţamberka se
svým učitelem. Seznámili nás s obory číšník, barman a truhlář.
Na úvod nám představili svou školu, řekli nám, co vše je potřeba ke studiu
různých oborů a poskytli nám spoustu dalších zajímavých informací. Pak
jsme se rozdělili na dvě skupiny. Ta naše začala na oboru číšník, barman.
Zde nám ukázali, jak se míchají všelijaké nápoje a přiblíţili i pravidla
správného stolování. Po ukázce míchání koktejlu jsme si všichni vyzkoušeli
ze dvou druhů dţusů, šťávy a vody namíchat vlastní pití. Jiní zase skládali
ubrousky do nejrůznějších tvarů a obdivovali krásně prostřený stůl.
Po přesunu do jídelny, kde se představoval obor truhlář, nám pan učitel
ukázal výrobky ze dřeva, které vytvořili jeho ţáci. Sami jsme si zkusili vyrobit
stoličku. Svůj výrobek si poté mohl kaţdý odnést domů.
Míchání koktejlů se nám všem líbilo. Obor truhlář je náročnější, protoţe
jsme museli být přesní a hlavně trpěliví, a to nám moc nešlo.
Lenka Jirušková a Barbora Špringrová, 8. ročník

Co bych dělal, kdybych vyhrál 100 milionů?
8. ročník – úvaha
Co bych dělala, kdybych vyhrála 100 milionů? Já osobně bych ţádné
peníze získat nechtěla. Uţ jen kvůli tomu, ţe peníze člověka změní. Ať si
říká, kdo chce, co chce, je to pravda.
Podle mě by si měl člověk peníze nějak zaslouţit, protoţe není
spravedlivé, aby tolik peněz získal nějaký „tupec“, který pomalu ani neví, co je
to práce. Měl by je dostat někdo, kdo je potřebuje a nerozhází je za všelijaké
„ptákoviny“.
Kdybych přece jen těch 100 milionů vyhrála, bála bych se, ţe přijdu o své
kamarády, protoţe já bych asi s těmi penězi zrovna rozumně nenaloţila. Je
určitě lepší být bez peněz, ale s rodinou a přáteli neţ s penězi a sám.
Anička Kříţová
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Co by děti udělaly s penězi? Tohle říkají statistiky...
17 ţáků myslí s dělením majetku a kapesným i na své rodiče
15 ţáků by přispělo na charitu
10 ţáků by investovalo do nového bydlení
7 ţáků by ty peníze nakonec vlastně vůbec nechtělo
6 ţáků by cestovalo
4 ţáci by se báli atentátu na svou osobu
4 ţáci by si peníze „syslili“ v bance
3 ţákyně by se konečně pěkně „ohákly“
3 ţáci by měli o ty peníze strach
3 ţáci by si koupili auto, motorku, letadlo, helikoptéru,...
třem ţákům by stačila i menší částka, neţ je 100 milionů
2 ţáci neznají nikoho, kdo by ty peníze nechtěl
2 ţáci by investovali do zbraní a Armády ČR
pro dva ţáky jsou peníze důleţité
2 ţáci by okamţitě přestali pracovat / chodit do školy
1 ţák by chtěl i víc
1 ţák by zaplatil zpáteční jízdenky uprchlíkům
1 ţák by se okamţitě zbláznil
1 ţák by si koupil ostrov
1 ţák by si pořídil plastové modely a nové vybavení na ryby
1 ţák by si zaplatil jazykový kurz
1 ţák by investoval do moderního umění
1 ţák by zaloţil firmu, zplodil syna a zasadil strom

Přednáška o meteorologii
Dne 4. března 2016 měla naše IX. třída naplánovanou přednášku pana
Josefa Šlezingera o meteorologii. Dozvěděli jsme se hodně zajímavostí o
historii této vědy i o přízemním pozorování počasí. Ukázal nám termograf, tři
druhy teploměrů a další přístroje. Dozvěděli jsme se, ţe za II. světové války
byly informace o počasí přísně tajné.
Uţ také víme, ţe okamţitý přehled o struktuře a pohybu sráţkově
význačné oblačnosti a odhad mnoţství sráţek nám měří radiolokátory. Celá
přednáška trvala asi hodinu a půl a bylo to fakt velmi zajímavé.

Kateřina Binková a Kristýna Kulhánková
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Jarní pozdrav ze Sluníčka
Na jaře, na jaře, čáp jede v kočáře… Věřte, nevěřte, k nám do školky
opravdu přiletěl čáp a to v divadelní pohádce „Na svatého Řehoře čáp letí
přes moře“. Ale zatím, co si lítal nad mořem a směřoval do naší školky, událo
se zde mnoho sluníčkových aktivit. O některých z nich bychom vám rádi
napsali. Určitě stojí zato zmínit Velký zimní karneval a Karneval v MŠ. Děti si
připomněly tradici masopustu a díky spolupráci MŠ a rodičů si uţily her, tance
a výborného pohoštění. Všichni odcházeli domů příjemně unaveni, spokojeni
a plni záţitků. Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří svým „dílem“ přispěli
ke zdárnému průběhu.
A od radovánek k povinnostem. Jeden únorový den byl pro naše
předškoláky výjimečný. Vlastně nejen pro ně. I rodiče byli tento den tak
trochu jiní. Konal se totiţ zápis do první třídy! Většina z nás ho má v paměti
dodnes, ať je nám 20 či 80. Asi jste zvědaví, jak to všechno probíhalo a
dopadlo. Díky příjemné atmosféře a podnětnému prostředí všechny děti tento
náročný okamţik zvládly (i rodiče ). Měli jste slyšet naše ranní vyprávěnky
den po zápisu. Dětské nadšení, proţívání, obavy, radost, nejistota… Těch
pocitů, co dokázaly popsat a vzájemně vyslechnout. Přály bychom vám u
toho být, bylo to velmi zajímavé.
Podobné pocity a záţitky budou mít také o mnoho mladší děti. A to ty,
které se k nám do MŠ chystají na „Kuk do školky“ (5.5.2016) a k „Zápisu do
MŠ“, který se bude konat 19.5. 2016. Moc se na vás těšíme! Někteří z vás
k nám do školky ještě nezavítali, jiní tu třeba dlouho nebyli, proto bychom vás
rádi seznámili, jak to u nás chodí. Hodně napovídá naše motto: „Není důleţité
dosáhnout v mateřské škole dokonalosti a přesnosti, ale teplé lidskosti, která
dá dítěti pocit lásky, jistoty a porozumění.“ Vycházíme z toho, ţe spokojené a
radostné dítě je zárukou jeho zdravého rozvoje a efektivního učení.
Samozřejmostí je bezpodmínečné přijetí dítěte, uznání, naslouchání,
respektování jeho zvláštností a potřeb. Novým dětem v naší školce nabízíme
individuální adaptaci za předem stanovených podmínek. Náš adaptační plán
je velmi důkladně a citlivě promyšlen a ověřen několikaletými zkušenostmi.
Dle potřeb se přizpůsobuje kaţdému na míru, takţe se při nástupu do naší
školky není čeho obávat. Podrobně si ho lze přečíst na našich webových
stránkách.
Nedávno jsme se ptali lidí ze svého okolí, co je napadne, kdyţ se
řekne MŠ Sluníčko. Tady je výsledek: “Krásná zahrada, vlídný přístup
personálu k dětem i rodičům, chodíte ven za kaţdého počasí, nápadité akce
pro děti a rodiče, lesík u MŠ… a co jsou to ta centra?“ Děti nejspíš někomu
nezasvěcenému vyprávěly, ţe pracovaly v centrech aktivit. Tak kdo neví, teď
se dozví: V naší mateřské škole probíhá vzdělávání s prvky programu „Začít
spolu“ od roku 2002. Jde o vzdělávací program zdůrazňující individuální
přístup k dítěti, partnerství školy, rodiny a širší společnosti v oblasti výchovy
a vzdělávání. Mateřská škola je přikloněna k některým prvkům programu
„Začít spolu“, to znamená, ţe vyuţíváme koutky – tzv. Centra Aktivit – Ateliér,
17

Domácnost, Manipulační hry, Kostky, Dramatika, Knihy a písmena, Cvičení,
Hudba. Vzdělávání se uskutečňuje během celodenního pobytu dětí
v mateřské škole, při všech činnostech a aktivitách, kterých se děti účastní.
A na co se těšíme v nejbliţších dnech? Holčičí pomlázku uţ máme za
sebou, jarní tvoření je v plném proudu, Morenu vyţeneme v pondělí 21.3. a
na společnou akci s rodiči „Velikonoční dovádění“ se chystáme ve středu
23.3. odpoledne. Jarní počasí nám nabízí mnoho aktivit při pobytu venku,
takţe budeme vyráţet na výlety do okolí, za zvířátky. Nesmíme také
zapomenout na naši malou zahrádku a zkontrolovat, zda nám letos vykvete
třešinka Adélka. Na podzim jsme ji společně s malými zahradníčky přáli, aby
nezmrzla a aby ji srnky a zajíci neokousali. A co jí popřát teď - na jaře? A co
popřát nám všem? Uţijte si jarní svátky dle svých představ, čerpejte sílu od
sluníčka a hodně se na sebe usmívejte.

Veselé Velikonoce Vám přejí všichni z MŠ Sluníčko.

***
ORLICKÝ KONZUM, obchodní a výrobní druţstvo, Husova 149, Kostelec
nad Orlicí nabízí k pronájmu nebytové prostory v čp. 54 nad
prodejnou potravin ve Skuhrově nad Bělou. Moţnost pronájmu ihned,
cena pronájmu dohodou.
Kontakt: 731 597 305, 603 597 005
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Okénko do historie
Brocná v období I. světové války
V souvislosti se zřízením pomníku obětem I. světové
války v Brocné je zajímavý pohled do obecní kroniky
Brocné, v níţ je tehdejší atmosféra velmi podrobně vylíčena. Proto
bychom rádi naše čtenáře s některými úryvky z Pamětní knihy Brocné
seznámili:
Jiţ delší dobu před r. 1914 bylo politické ovzduší v Evropě zachmuřené
a schylovalo se k bouři. Lid s hrůzou očekával první vyšlehnutí blesků
z nakupených těţkých mraků. Zastřelení následníka trůnu Frant. Ferdinanda
d´Este a jeho choti v Sarajevu přišlo ve známost v Brocné na svátek Petra a
Pavla 29.června 1914 a stalo se příčinou k vypovězení války bratrskému
Srbsku. Na den sv. Anny 26. července byla vyhlášena mobilisace. Lidé se
sbíhali k osudným vyhláškám, hlavně záloţníci a mnozí tušili věci nedozírné.
Někteří ještě uţívali pouťové zábavy ve Skuhrově n.Běl., ale v noci na
27.červenec málokdo asi klidně spal. Totiţ 27.červenec byl dobou příprav
k odchodu do války, udílení posledních rad k vedení hospodářství, pořizování
poslední vůle a smutného loučení. Záloţníci z Brocné odjíţděli 27. července
odpoledním vlakem. Byli však i někteří horliví jedinci pro Rakousko, ţe
rukovali jiţ ten den ráno… Mnozí však tušili, ţe budou na dlouho odloučení
od svých milých a někteří navţdy. Po odchodu k vojsku nastalo v obci
příšerné smutno. Teprve nutné práce – ţně vzmuţily zbylé muţe, výměnkáře,
ţeny i děti, aby se chopili práce. Vše při bolestné vzpomínce na své drahé,
kteří v cizích sluţbách měli trpěti a umírati v boji proti svým bratřím Srbům a
Rusům…
Těţká doba válečná sblíţila všechno obyvatelstvo. Jako jedna rodina
trpících byla v prvním čase války i naše obec. Jeden druhému ochotně
pomáhal, upřímně radil, s druhým spolucítil. Ale bezohlednost a brutalita
války přenesla se i do našich vesnic, a tak zprvu ta láska a obětavost
k potřebným proměnila se během 4 válečných let v bezcitnost, zrodila se
v lidstvu hamiţnost a sobeckost.
Dne 27.7. narukovali tito naši občané: Josef Šulc, Jaroslav Ehl, Rud.
Hlaváček, Václ. Cejn, Karel Kovář, Frant. Korš, Václ. Sirotek, Josef Duzbaba,
Frant. Pop z Vísky, Gustav Pop, Josef Cejn, asi za týden ještě Jos. Švorc.
Většinou odjíţděli na ruskou frontu.
Hned na počátku války musela obec Brocná vypravit válečnou přípřeţ.
Byl sestaven 1 vůz s párem koní od Františka Popa z Vísky a kočím určen
Ferdinand Paštika, kterému se podařilo z Rychnova od potahu utéci domů a
k povozu byl nakomandován někdo jiný.
Mimo odvody muţů a jinochů byly konány i odvody koní. Stávalo se, ţe
hospodář špatného koně rád na vojnu dal a lepšího si domů koupil, neboť
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v první době války koně, dobytek, potraviny, oděv a obuv zdraţeny o mnoho
nebyly…
V roce 1915 narukovali další obyvatelé: Karel Hodoval, Jar. Tišler,
Josef Ehl, Frant. Kunc, Jos. Šabata, Frant. Cvejn, Jos. Kovář, Jos. Kunc, Jos.
Pop, Vil. Pop, Albín Vančura, Karel Paštika, Fr.Ehl, Frant. Nosek, Fr. Pop,
Ant. Vanţura, Jar. a Václ. Čiháček, Frant. Šabata, Alois Švorc, Rud. Tišler,
Josef Cvejn z Dělnic, Fr. Derner, Frant. Lenfeld, Jan Švorc. Mezi prvními
raněnými byli Karel Kovář, Antonín Andrš a Fr. Plištil. Ranění, kteří byli
posláni do zázemí, přinášeli smutné zprávy o dlouhém trvání mučení lidstva.
Naděje na rychlý konec se nepotvrdily…
Strach z nakaţlivých nemocí přiměl rakouskou vládu k všeobecnému
očkování osob do 50 roků, které bylo provedeno ve všech obcích. Začaly téţ
povinné soupisy zásob obilí a mouky. Bylo nakázáno zasít všechna pole
obilím, nic nenechat leţet ladem. Nová sklizeň je majetkem státu a musí se
prodat jedině válečnému obilnímu ústavu ve Vídni. Vláda doporučovala
chovat králíky, honit vepře na pastvu, sbírat ţaludy, kaštany, listí ze stromů.
Nejen o potraviny ale i o kovy začínala být nouze uţ ke konci roku 1915.
Obecním úřadům a školám bylo nařízeno podniknout sbírku kovů, vlny a
kaučuku. Lidé si ale poradili: mosazné moţdíře byly uklizeny a sbírky ničeho
nevynesly…
Bylo stanoveno, ţe jeden občan mohl sníst týdně 1 kg 45 dkg chleba,
nebo spotřebovat 1 kg 50 dkg mouky. Vše, co bylo navíc, muselo se prodat
válečnému obilnímu ústavu. O této nepatrné dávce nemohl být nikdo ţiv.
Proto se zřizovaly tajné skrýše na zásoby a pytle se stěhovaly z místa na
místo, aby nebyly při rekvizici nalezeny. Obilí se schovávalo i venku ve dříví,
v cihlách, v bednách v zemi, a tak v něm často myši zle hospodařily a plíseň
řádila. V této době se začalo jiţ keťasit (načerno draho prodávat)…
V roce 1916 byl zaveden od 30.4. do 30.9. “letní čas“. Tímto
vynálezem se však nikdo v soukromém ţivotě neřídil…
Jeden zákaz stíhal druhý. V létě nebyl prodáván petrolej. Byly nařízeny
3 bezmasé dny: pondělí, středa a pátek. Byl omezen prodej piva na jeden
půllitr na osobu, bylo zakázáno poráţet telata a také osvětlovat hroby o
Dušičkách (potřeba šetřit svíčkami)…
Vláda začala udělovat vojákům z hospodářství na léto dovolené na ţně,
setí a výmlat. Mnozí z nich se po dovolené na vojnu nevraceli a doma se
všelijak schovávali. Někteří se ukrývali v lese Seči. Na práce byli do Brocné
posláni i váleční zajatci. Na statcích pracovali 3 Srbové a 2 Rusové. Srbové
upoutali ohnivou povahou, ale ţen si neváţili a rozkazů hospodyň neradi
poslouchali. Nechápali, ţe naše ţeny mají taková práva…
Při odvodech roku 1916 byli odváděni 18 letí aţ 50 letí. Často narukoval
otec se synem. V roce 1917 bylo čím dál hůř. Odváděni byli uţ i mrzáci a
rekvírováno vše, co se dalo. Aby se obilí nesemílalo načerno doma, byly
zapečetěny šrotovníky. Byly zrušeny trhy s dobytkem, sníţena dávka cukru,
rekvizice probíhaly s vojenskou asistencí. Zemědělská obec Brocná i přes
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veškeré rekvizice na tom byla oproti jiným lépe. Nikdo netrpěl podvýţivou a to
nejpotřebnější si mohlo obyvatelstvo buď vypěstovat nebo za obilí vyměnit…
Jelikoţ příděl kuřiva nestačil, kuřáci připravovali tabák z ořechového
nebo třešňového listí. Byli kuřáci, kteří kouřili seno a otavu. V posledním roce
války se tabák pěstoval tajně na zahrádkách a na poli (domovina).
Ţe je stále hůře poznávali lidé i z toho, ţe měly být zrekvírovány i
kostelní zvony. Měl být odebrán i obecní zvonek u kříţe před kovárnou.
Škoda zvonku! Ferdinand Hodoval, rolník, který nebyl k vojsku odveden,
smluvil se s Jaroslavem Ehlem z čp.5 a za tmavé zimní noci zvonek sundali a
na Dělnicích za Cvejnovými zakopali. Byla pak velká sháňka po zvonku a
pachatelích, četnictvo solnické i v rybníku hledalo, ale ničeho se nevypátralo.
Zvonek odpočíval v zemi aţ do státního převratu, kdy byl slavnostně
vykopán, přivezen a na své místo zavěšen.
…

Dţungle na gruzínských silnicích
aneb jiný kraj, jiný mrav…
Skuhrovský rodák, cestovatel a světoběţník Jiří Preclík je
v současné době sluţebně v daleké Gruzii. Jeho postřehy z cizích zemí
jsme v několika minulých číslech zpravodaje zveřejnili a vţdy se tyto
články setkaly se značným ohlasem u našich čtenářů. Do tohoto čísla
Skuhrovského zpravodaje přispěl reportáţí o situaci v gruzínské
dopravě:
Minulý víkend jsem byl doma a při cestě ze Skuhrova do Rychnova
jsem si uţíval řízení osobního automobilu. Všichni zde totiţ dodrţovali
dopravní předpisy. Ţe kroutíte nevěřícně hlavou? Záleţí na tom, vůči čemu to
srovnáváte. Já s mojí kaţdodenní cestou do práce v tbiliské silniční dţungli.
Ráno po vyjetí z garáţe vjíţdím na první křiţovatku. Uţ jen se přes ní
prodrat je výzva. Auta stojí všude, takřka i v křiţovatce samotné. Řidiči parkují
zásadně tak, ţe zabírají půlku jízdního pruhu. Ostatně zaparkovat se dá
v Tbilisi kdekoli. Na cestě, na chodníku, před garáţí, kde vás napadne.
Pravidlo pravé ruky tu také nikdo nezná a tak zleva se blíţícího ţigulíka radši
nechávám projet.
Přijíţdím na kruhový objezd. Předpisy ţádné neexistují, a tak jede ten,
kdo má větší auto nebo je drzejší. Prostě se tam musím nacpat. Ţe takový
kruhák vůbec neplní svou funkci? Koho to zajímá? Vjíţdím na něj. Hlídám si
chlápka přede mnou ve starém golfu. Jede trhaně, ze strany na stranu,
zrychluje, pak zase brzdí a nakonec uprostřed objezdu zastavuje. To, ţe má
blinkry nebo zpětné zrcátko mu očividně ještě nikdo neřekl. V Gruzii totiţ bylo
na přelomu tisíciletí zvykem řidičské průkazy dostávat k 18. narozeninám, za
maturitu či vysokoškolský diplom (který se dal koupit také).
Vjíţdím na čtyřproudou hlavní silnici. Zde vládne totální chaos. Auta
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přejíţdějí prudce bez jakýchkoli pravidel ze strany na stranu. Řidiči jezdí po
čáře a blokují tím dva pruhy. Tůůůt. Troubím na blbce, který mě vytlačuje
z mého pruhu. Pokud někdo v ČR chce odbočit, podívá se do zrcátka, dá
blinkr a pak udělá úhybný manévr. Gruzínští řidiči první dvě fáze přeskočí a
jednoduše udělají úhybný manévr. Pokud je vedle zrovna nějaké auto, má
smůlu. Jeho chyba, ţe nezatroubil a nedal o sobě vědět!
Červená. Zastavuji ve svém pruhu. Na čtyřproudé silnici stojí vedle
sebe 6 aut. Vše je na centimetry těsné, ale kaţdá ušetřená sekunda se
počítá. Dvě auta právě na červenou projela. Policajt opírající se opodál o
oktávku jen tupě zírá a nevěnuje tomu pozornost. Asi vůbec neví, ţe se jedná
o porušení pravidel.
Rozjíţdím se. Dva levé pruhy odbočují doleva. Drţím se v tom druhém
zleva, dávám blinkr, odbočuji vlevo. Tůůůůt. Chlápek jedoucí paralelně se
mnou v prvním levém odbočovacím pruhu si usmyslel, ţe pojede rovně a
málem to do mě napálil. Při řízení v Gruzii musíte čekat odkudkoliv cokoliv.
Zprava, zleva, zepředu, zezadu. Gruzínci při řízení nepřemýšlí a mají nulovou
schopnost předvídat či uvaţovat s ohledem na plynulost dopravy. Kde je
místo, tam se nacpou, i kdyţ třeba po padesáti metrech budou odbočovat na
úplně jinou stranu.
Další křiţovatka je přede mnou. Zde do ní směřují tři pruhy, ale za ní uţ
jsou jen dva. V nejkrizovějším místě silniční dopravy se tak auta štosují.
Šlapu na brzdu. Těsně přede mnou zastavila maršrůtka (minibus). Její řidiči
jsou nejhorší. Zastaví bez varování kdekoli. Do toho mi skáče do cesty bez
rozhlédnutí matka s dítětem. Stojící auto napravo ode mě se zničehonic
prudce rozjelo a vjelo do mého pruhu. Samozřejmě bez blinkru nebo
rozhlédnutí se. Málem to do mě napálilo.
Poslední křiţovatka. Odbočuji doprava. Nemám ale kam jet.
Protijedoucí auta jiţ nechtěla čekat v řadě a tak řidiči zabrali i protisměr – můj
pruh. Neustupuji a nutím je zařadit se zpět do svého. Mají mě za blbce a
naštvaně na mě troubí.
Uţ jen sto metrů a jsem na místě. Uff, ranní cestu do práce jsem přeţil
bez škrábnutí. Zlatě řídit v Česku!
***

Zimní sezóna Wikov SKI Skuhrov nad Bělou
Letošní zima uţ skoro končí a skuhrovští lyţaři běţci
mohou pomalu bilancovat a hodnotit dosaţené výsledky.
Na sněhové podmínky pro běţecké lyţování nebyla letošní
zima nic moc příznivá. Přesto se dalo na tratích v
běţeckém areálu v Deštném trénovat jiţ od poloviny
prosince. Trénování na domácích tratích vyuţívali nejvíce
nejmladší zástupci našeho oddílu.
Starší a mladší ţactvo vylepšovalo svoji techniku v prosinci na
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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 s ţactvem na Černé hoře.
Okolo Vánoc se jiţ mělo začít se závoděním. Prvním velkým závodem,
který pravidelně pořádá náš domácí oddíl, byl 27. prosince jiţ 54. ročník
Orlického poháru. Jelikoţ sněhové podmínky byly dobré jen pro trénink, pro
závod však ne, museli jsme ho přeloţit. Ţactvo se zúčastnilo i několika
krajských závodů a za skuhrovské barvy vystoupili na stupně vítězů:
Smaţíková Ivana, Beneš Marek, Holíková Veronika, Dohnálková Jana; další
zůstali těsně pod nimi: Vašátko Jan, Křepela Jan, Michlová Adéla, Kubíčková
Zuzka či Maidlovi Šimon a Štěpán.
Mezi tradičně nejmasovější závod sezóny patří Orlický maratón. V roce
2016 se uskutečnil jiţ 32. ročník tohoto dálkového běhu, který je zařazen do
série závodů SKI Tour a letos byl i součástí MČR v dálkových bězích. Po
loňské sněhem poměrně vydařené zimě, kdy se závod uskutečnil v areálu
v Deštném, museli organizátoři z tradičního termínu (první únorový víkend)
závod přeloţit na začátek března (5. a 6.3.2016), ale i tak se závod mohl
uskutečnit pouze v nejvyšších partiích Orlických hor – okolo Velké Deštné.
Slunečné počasí, čerstvý prašan a krásné výhledy z hřebenů Orlických hor
provázely 104 závodníků sobotního závodu volnou technikou a 35 dětí.
V neděli počasí dalo najevo i svou nevlídnou stránku – jemné sněţení,
studený vítr, mlha, ale na 360 závodníků čekaly téměř ideální podmínky mírný mráz, mlha, sněhová přeháňka, rychlá trať. Organizace letošního
ročníku a zvláště příprava tratí byla velmi náročná. Vedení oddílu touto
cestou děkuje všem, kteří přiloţili 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 v Českém poháru i MČR dosáhla naše dorostenka Zuzana
Holíková. V kaţdém závodě se postavila na stupně vítězů a v lednových
nominačních závodech na YOG (světová olympiáda mládeţe) obsadila druhé
místo – tím se stala první náhradnicí. Za Českou republiku se na YOG
nominoval 1 dorostenec a 1 dorostenka. Důleţité závody dorost ještě čekají
a to v termínu 11.-13.3.2016 ČP na Pradědu a týden na to MČR na Horních
Mísečkách.
Naše
dorostenky
dosahují
vynikajících úspěchů a umístění a jiţ
několik
let
vzorně
reprezentují
skuhrovský oddíl.
Závodů vrcholové úrovně v termínu
17. - 22.1.2016 se Jana Dohnálková
zúčastnila při VII. Zimní olympiádě dětí a
mládeţe konané letos v Ústeckém kraji.
Závodila na tratích 3 km klasicky, 3 km
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volně a ve štafetě. V ní jela třetí úsek a do cíle dojela na krásném druhém
místě, čímţ do skuhrovského oddílu Wikov SKI Skuhrov nad Bělou přivezla
stříbrnou medaili. Skuhrovské barvy to velice potěšilo a tímto děkujeme za
úspěšnou reprezentaci nejen oddílu, ale i královéhradeckého kraje.
Dalším členem výpravy královéhradeckého kraje byl skuhrovský
závodník Jan Maryška, který po dvou individuálních startech onemocněl a do
štafety bohuţel nenastoupil.
Starší ţactvo mělo ČP ve Vrchlabí, MČR v Novém Městě na Moravě a
posledním závodem byl ČP a finálový závod HNT na Horních Mísečkách.
Jana Dohnálková i Jan Maryška podali velmi pěkné výkony, za které se
rozhodně nemusejí stydět. Při kaţdém 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 oddílem
Wikov SKI Skuhrov nad Bělou se koná v neděli 20. března v Deštném. Závod
bude přeborem Královéhradeckého kraje v klasické technice. Zároveň zde
proběhne vyhlášení poháru KHK kraje pro nejmladší, mladší a starší ţactvo.
Vyhodnocení sezóny se uskuteční tradičně na závěrečném karnevalu
na sněhu.
A které akce chystají skuhrovští lyţaři z oddílu Wikov SKI Skuhrov nad
Bělou pro tento rok?
1. Běh údolím řeky Bělé 6.8.2016, start u Společenského centra
3. Běh do vrchu Skuhrov – Velká Deštná 24.7.2016, start u Spol. centra
4. Běh Skuhrovem - náborový běh v září, termín bude upřesněn
5. Lyţařský bál– v listopadu, termín bude upřesněn
6. Orlický pohár - 55. ročník, prosinec 2016 – areál Wikov SKI Skuhrov nad
Bělou v Deštném v Orl. horách
Wikov SKI Skuhrov nad Bělou

Přeplněná skříňka
plná karimatek, spacáků, dek a cvičební obuvi se nachází v prostoru u školní
tělocvičny. Zmíněné předměty patří bývalým cvičenkám, které před časem
navštěvovaly cviční jógy. Chtěla bych je touto cestou poprosit, aby si nejdéle
do 30. dubna 2016 tyto věci vyzvedly (nejlépe v době cvičení, tj. kaţdé
pondělí od 18.00 do 19.30). Jde totiţ o to, ţe současní účastníci cvičení jógy
si do skříňky své věci odkládat nemohou, protoţe se tam zkrátka uţ nic
nevejde. Po uplynutí lhůty budou karimatky přenechány škole, ostatní věci
budou věnovány na charitu. Děkuji za pochopení.
Libuše Nedomlelová,
vedoucí cvičení
24

provede ve vaší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů
Dne:
28.května 2016
Stanoviště: RYBNÍČKY
BŘEZINA
POŘÍČÍ
SKUHROV
DEBŘECE
SKUHROV
HRAŠTICE
SVINNÁ
BROCNÁ

SKUHROV NAD BĚLOU
u rybníka
křiţovatka
garáţe u mostu
u prodejny
pod rybníkem
před ZŠ
u rybníka
náves
náves před prodejnou

8,40 – 9,05 hodin
9,15 – 9,40 hodin
9,50 – 10,10 hodin
10,15 – 10,35 hodin
10,40 – 11,00 hodin
11,05 – 11,25 hodin
11,30 – 11,50 hodin
11,55 – 12,25 hodin
12,30 – 12,55 hodin

Vybírané nebezpečné odpady:









oleje a nebo tuky
barvy, lepidla, pryskyřice
rozpouštědla
kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie
detergenty, odmašťovací prostředky
staré léky
pesticidy
akumulátory (i plné)

Další odpady, které od Vás odebereme:







pneumatiky (osobní)
monočlánky
elektropřístroje - radia, vysavače, pračky, sporáky, atd.
ledničky, mrazničky
televizory
zářivky, výbojky

Ledničky, mrazničky, televizory, monitory, ostatní elektropřístroje,
monočlánky a zářivky budou odebírány ne jako odpad, ale na
zpětný odběr. Proto je nepoškozujte a neodebírejte žádné součásti.
JINÉ ODPADY NEŢ ZE SEZNAMU NEODEBÍRÁME!
ODPADY NENECHÁVEJTE NA STANOVIŠTI BEZ DOZORU!
VYČKEJTE NAŠEHO PŘÍJEZDU !
ODLOŢENÉ ODPADY NEBUDOU ODVEZENY, ALE BUDOU PONECHÁNY NA
MÍSTĚ !

Přineste nám svůj odpad !
Chraňte naše životní prostředí !
: 494 629 050
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Pozvánka od sousedů
Kulturní komise a Obecní úřad Kvasiny Vás srdečně zvou na jarní den v
Praze zakončený muzikálem. Zhlédneme představení Přízrak z Londýna v
divadle Hybernia, které se koná v sobotu 16.4. 2016 od 18.00 hod.
Vstupenka do 1. nebo 2. řady včetně dopravy stojí 400,-Kč a je k zakoupení
na OÚ v Kvasinách. Odjezd z Kvasin je v 9 hodin ze zastávky u Soudku, pak
následuje zastávka u poţární zbrojnice, u Konzumu a na Zámecké ulici.

***
BOHOSLUŢBY O VELIKONOCÍCH
Zelený čtvrtek 24.3.
Velký pátek 25.3.
Bílá sobota 26.3.

Neděle Zmrtvýchvst.
Pondělí Velikonoční

Solnice
18.00 mše sv.
18.00 poboţnost
a adorace
10.00 posvěcení
pokrmů
10.15-12.00
adorace
19.00 Vigilie
9.00 mše sv.
9.00 mše sv.

Skuhrov n.B.

10.00-12.00
adorace

11.00 mše sv.

NA INTERNETU JSME NAŠLI…
…Co znamená pozdrav AHOJ
Jak známo, „AHOJ“ byl pozdrav vodáků a námořníků. Slovíčko AHOJ
bývalo napsané na kaţdé lodi. Dnes je to jeden z nejčastějších pozdravů,
dávno u nás zdomácněl. Zdraví se jím nejen děti, ale i dospělí. Kdo však zná
jeho původní význam? Ţe je to vlastně zkratka, to opravdu asi ví málokdo:
AHOJ = Ad honorem Jesu (Ku cti Jeţíše).
Zajímavá informace, člověk se má pořád co učit.
***
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Tak ahoj příště!

Několika historickými snímky naší obce se s Vámi jarní Skuhrovský
zpravodaj loučí. Všichni, kteří se na jeho vydávání podílejí, přejí
skuhrovským občanům a příznivcům obce slunečnou pohodu o
Velikonocích, bohatou pomlázku a co nejméně špatných zpráv
v následujících měsících.

Pohled z hradu přes teprve vznikající sídliště Březina
k Orlickým horám.

Ten proutek před školou je lípa, zasazená na počest
prvního výročí vzniku samostatného Československa.
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Bílá šipka na tomto snímku označuje místo, kde dnes stojí škola.
Foto bylo tedy pořízeno někdy před rokem 1912.

Skuhrovský zpravodaj vydává Obec Skuhrov nad Bělou.
Zaregistrováno u MK ČR pod značkou MK ČR E 11 927.
Odpovědný redaktor Mgr.Jiří Nedomlel, Skuhrov nad Bělou 102.
e-mail: j.nedomlel@zsskuhrov.cz
Perokresby a obálka: Evţenie Hanušová
Číslo 152, ročník XLI, březen 2016, cena 5,-Kč
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