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Pohledem starosty
Skončila zima, o které se dá říci, že byla za poslední období zase
klasickou zimou, jak ji známe z minulosti, i když ta pravá kouzelná zima
trvala jen měsíc. Když pominu její neblahé následky v podobě zničených
cest a nepořádků, ze kterých se budeme ještě chvíli „radovat“, přinesla
nám konečně doplnění stavu podzemních vod a přírodě dopřála ten pravý
zimní odpočinek. My jsme však neodpočívali a kromě zimní údržby jsme se
věnovali také opravám obecní techniky i údržbě zeleně. Hlavně jsme však
plánovali další akce ke zvelebení našeho prostředí, pokud možno za
přispění posledních možných dotačních peněz.
V době vegetačního klidu jsme vyčistili a provzdušnili několik obecních
lokalit. V současné době si nešlo nevšimnout pracovníků firmy, kteří
opravují jímky a povrchy poškozených kanálů na obecních cestách.
Nezbytná údržba obecních cest po zimě je naplánovaná a začne, jakmile
cesty proschnou.
K dalším plánovaným akcím, které nás bezprostředně čekají a na
které bychom mohli získat dotaci, patří „Bezbariérový přístup na obecní úřad
a poštu“. S tím souvisí bezbariérové zázemí budovy obce, včetně interiéru,
podlah, osvětlení a rekonstrukce bytu. Dále jsou to akce „Rekonstrukce
vstupu do Společenského centra“ a „Rekonstrukce vstupu do zdravotního
střediska“.
Na zdravotním středisku nás dále v letních měsících čeká kompletní
zateplení budovy včetně oprav a úprav vnitřních prostorů. Vše bude spojeno
se změnou vytápění, výměnou oken a dveří. Když nám to situace a finance
dovolí, budeme zde pokračovat nástavbou sedlové střechy a vestavbou
obecních bytů.
Předpokládáme, že souběžně v tomto období poběží akce
„Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Hraštici“, dále „Rekonstrukce
společenského domu Svinná“ a další parkové úpravy v areálu mateřské
školy.
Co se týká mateřské školy, dali jsme hlavy dohromady a vytvořili
projekt „Rozšíření kapacity MŠ“ s využitím doposud zahálejících prostorů
v budově MŠ. Tím se zvýší kapacita o 11 dětí a uspokojíme poptávku na
umístění dalších dětí.
Kromě těchto již připravených a rozpracovaných akcí se věnujeme
přípravě plánů, které budou následovat v dalších obdobích. Jedná se
zejména o projekt „Bezbariérové chodníky“. Tímto projektem, jehož
realizace je rozložena do tří let, vzniknou nové chodníky po celé obci.
Jednak nahradí ty stávající, jednak vznikne nový chodník v oblasti za
školou. Dojde tak k propojení nové části chodníku s novým chodníkem od
Kvasin. Této akci bude předcházet uložení kabelu pro rekonstrukci
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stávajícího veřejného osvětlení a k osvětlení nově vzniklých části chodníků
moderními úspornými svítidly.
V současné době se obci konečně naskytla možnost koupě nebo
směny pozemků pro výstavbu rodinných domků a to hned ve dvou
lokalitách. Okamžitě jsme se touto možností začali zabývat, zadali
vypracování studií a tyto lokality nechali promítnout do rozpracované
Změny č.1 územního plánu Skuhrova n. B., na které se pilně pracuje a je
v současné době v připomínkovém řízení dotčených orgánů. Dá se
očekávat, že materiál konečnou podobu získá na podzim tohoto roku.
Těšíme se!
Dále nás čekají každoroční plánované údržby a práce. Chceme též
pokračovat na naučné stezce k Vápence rozmístěním tabulí. Je třeba
dovybavit Kulturní centrum v Brocné, dále vymalovat patro a provést
nátěry ve Společenském centru Skuhrov. Čeká nás zmíněná oprava
poškozených místních komunikací, oprava omítek a izolace domu pro
seniory čp. 5 ve Skuhrově, běžná drobná údržba obecního majetku, údržba
zeleně a travnatých ploch, atd. Předpokládáme, že opět na některé práce
využijeme prázdninové brigádníky a úklidovou činnost v obci nám od dubna
opět posílí pracovník přidělený Úřadem práce Rychnov n. Kn.
Kromě práce nás však letos rok čeká celá řada plánovaných
sportovních a kulturních akcí, na které Vás srdečně zvu. Již proběhl turnaj
v kuželkách, který se těší každoročně hojné účasti a velké oblibě. Konaly se
plesy, zabíjačkové hody, karnevaly. Koncem dubna Vás srdečně zvu na akci
„Čarodějnice“, které pro nás každoročně připravují hasiči. Na tradičním
místě již roste kupa dřeva, na kterou je možné v současné době odkládat
větve z prořezaných stromů.
Každý červnový víkend budou probíhat divadelní představení na
hradě, půjde již o III. ročník „Divadelního léta“. Červenec zahájíme II.
ročníkem „Proměn dřeva“ motorovou pilou, opět s pestrým programem. Pak
následuje celá řada tradičních i netradičních letních akcí. Kromě toho řadu
akcí chystají různé spolky a seskupení, tak že se nudit nebudeme.
Jak vidíte, pomyslnou laťku úkolů a cílů jsme si nastavili dost vysoko,
ale pevně věřím, že se nám vše podaří zdárně uskutečnit.
Jaro je nezadržitelně tady a s ním i čas jarních svátků, proto přeji
všem občanům hodně jarního sluníčka a hezké, příjemné Velikonoce.
Milan Bárta, starosta
***

Mše a pobožnosti o Velikonocích v kostele sv. Jakuba
Zelený čtvrtek 13.4.
18.00 mše svatá
Velký pátek 14.4.
18.00 pobožnost
Bílá sobota 15.4.
10.00 – 12.00 adorace 19.00 mše svatá
Neděle 16.4.
11.00 mše svatá
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Informace ze Společenského centra
Letošní vydařená zima je již v nedohlednu a nastalo krásné jarní
počasí, které snad vydrží co nejdéle. Začátkem roku bylo Společenské
centrum využito místními rybáři a hasiči k jejich výročním či členským
schůzím. Pravidelně se také scházeli senioři ke svým setkáním a ve středu
8. března 2017 zde tradičně oslavili MDŽ, kde každá z přítomných dam
dostala kytičku a k dobré náladě celého svátečního odpoledne přispěl i pan
Jakubec svým hudebním doprovodem.
Konec ledna zakončil obecní ples „Babský bál“, kde měli předtančení
malé mažoretky z Kostelce nad Orlicí, jejichž vystoupení bylo opravdu
nádherné. Všichni, kteří se nepřišli pobavit, opravdu zaváhali. Trošku se
pozastavujeme nad tím, že část občanů často požaduje, aby obec pořádala
více kulturních akcí, ale když se pak pořádají, tak na ně nepřijdou. Ti, kteří
nikdy žádnou podobnou akci nepřipravovali, si nedokážou představit, co je
s tím spojeno práce a času, aby bylo vše dobře připraveno. Například jen
sehnat sponzory, kteří by věnovali ceny do tomboly. Letos jsme měli 276
krásných cen! Vzhledem k nezájmu občanů a nízké účasti na plese se
pořadatelé rozhodli, že příští rok již nebude obec ples pořádat a tento byl
tedy poslední. Nechceme zde rozebírat příčiny této skutečnosti, v každém
případě je to škoda. Naštěstí celá řada kulturních programů pořádaných
v naší obci se setkává s velmi solidní návštěvností i kladnými ohlasy. To
nám dodává sílu a chuť do další práce.
V únoru jsme připravili něco pro mlsné jazýčky, a to zabijačkové hody.
Děkujeme všem, kteří tyto dobroty připravili. Několik občanů využilo v únoru
a březnu naše společenské centrum pro své soukromé oslavy a také jednu
svatbu. Jen tak pro zajímavost, do konce roku je zde ještě naplánováno
dalších 5 svateb. Nemůžeme zapomenout na žáky místní školy, kteří se zde
sešli se svými učiteli k recitační soutěži. Všichni přednášející byli moc
šikovní, vítězům i všem účastníkům gratulujeme!
V březnu zde pořádali svůj tradiční ples místní hasiči a poprvé jsme tu
měli ples kvasinské organizace ČSSD. S úspěchem proběhla cestopisná
přednáška pana Karla Kocůrka, který se spolu se třemi dalšími členy
výpravy vydal napříč Austrálií. Putovali tropickou, subtropickou krajinou i
nehostinnou pouští. Pro naše nejmenší byl připraven „Dětský karneval“, kde
se sešlo velké množství úžasných masek a všichni si to moc užili.
Na začátek jara je připraven tradiční velikonoční jarmark, ale v době
vydání zpravodaje už bude za námi. Dále se budeme moci těšit na vítání
občánků, které se uskuteční v sobotu 13. 5. 2017.
Na 9.4.2017 je naplánován zájezd do Prahy do divadla Hybernia
s možností návštěvy Muzea voskových figurín.
Blíží se také III. ročník akce „Divadelní léto na hradě“, která si již
vydobyla pevné místo v kulturním kalendáři naší obce. V letošním roce se

4

můžeme těšit na divadlo Zdobničan, Ochotnický DS Tyl Rychnov n. Kn.,
kvasinské ochotníky a divadelníky z Hradce Králové. Nevšední kulturní
zážitky umocněné poetickým přírodním prostředím místního hradu jistě opět
přilákají početné obecenstvo. Již nyní Vás všechny na „Divadelní léto“ touto
cestou srdečně zveme.
Všem přeji jaro plné dobré nálady, krásné a pohodové Velikonoce a
mnoho dalších slunečních dnů.
Kateřina Pohlová

OBECNÍ ÚŘAD SKUHROV NAD BĚLOU OZNAMUJE
Svoz komunálního odpadu ve Skuhrově nad Bělou
Svozový den

Pondělí

Číslo sudého
Měsíc
týdne
dny
leden
2., 4.,
11., 25.,
únor
6., 8.,
8., 22.,
březen
10., 12.,
7., 21.,
duben
14., 16.,
4., 18.,
květen
18., 20., 22.,
2., 16., 30.,
červen
24., 26.,
13., 27.,
červenec
28., 30.,
11., 25.,
srpen
32., 34.,
8., 22.,
září
36., 38.,
5., 19.,
říjen
40., 42., 44.,
3., 17., 31
listopad
46., 48.,
14., 28.,
prosinec
50., 52.,
12., 26.,
(Svoz plastů je každý čtvrtek, svoz papíru každý lichý čtvrtek)
Upozorňujeme občany, že popelnice bez nové známky na rok 2017
NEBUDOU OD 1.4.2017 VYVÁŽENY! Doporučujeme občanům, aby si
pravidelně kontrolovali známky na popelnicích. V případě poškození či
odcizení Vám bude nová známka vydána v kanceláři OÚ.
Dále sdělujeme, že ve svozový den, musí být popelnice s platnou
známkou připraveny u cesty. Popelnice v přístřešcích nebude svozová
firma vyvážet.
Místní poplatky za odpad a psy byly splatné do 31.března 2017.
S občany, kteří v tomto termínu poplatky neuhradili, bude zahájeno řízení.
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Změna provozní doby na místní poště platná od dubna 2017:
Rozsah hodin pro veřejnost
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

11:30 – 16:00
08:00 - 12:30
11:30 - 16:00
11:30 - 16:00
08:00 - 12:30
zavřeno
zavřeno

Třídění a likvidace domovního odpadu je stále palčivým problémem,
jehož řešení je během na dlouhou trať. Zajímavé je, že zatímco děti mají již
základní zásady správného třídění vcelku zažité a dodržují je, někteří
dospělí to stále ještě nechápou. Proto sdělujeme občanům, že stále více a
více rostou náklady na svoz odpadů, které obec musí hradit svozové
firmě. Proto ŽÁDÁME všechny občany, aby svědomitě třídili odpady a
ukládali je do patřičných kontejnerů. Jen připomínáme, že dobrým
tříděním odpadů se zvyšuje odměna pro obec za zpětný odběr. A tak
nechápeme, proč se nacházejí například v kontejnerech na papír plastové
odpady…
Odvážet vzduch v PET lahvích je opravdu přepych. Jenom prostým
sešlápnutím plastových lahví, papírových kartonů a krabic se zmenší
frekvence nutných svozů odpadů a tím se také sníží náklady…
V případě, že občané nebudou zásady správného třídění odpadu
respektovat, bude obec nucena výrazně navýšit poplatky za odpady.
Upozorňujeme občany, že v sobotu 10. 6. 2017 uskuteční firma Marius
Pedersen svoz nebezpečného odpadu, čas bude ještě upřesněn.
Informujeme občany, že dne 22.4.2017 proběhne sběr starého
železa místními rybáři. Čas bude upřesněn.
Sdělujeme občanům, že sběrna odpadu je otevřena každou středu
od 15.00 do 17.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 10.00 hodin.

***
Sociální komise Obce Skuhrov nad Bělou
pořádá ve dnech 25, 27, a 29. dubna 2017 od 14.00 do 16.00 hodin
v suterénu Společenského centra sbírku nepotřebného ošacení, knih,
hraček a obuvi.
Za sociální komisi Jana Kouřímová
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Mutina Skuhrovský
děkuje -

všem občanům, kteří zahájili na svých pozemcích a kolem
nemovitostí jarní úklid…

žádá

majitele psů, aby na veřejných prostranstvích po svých
miláčcích uklízeli zanechané exkrementy; mohou využívat
k těmto účelům připravené sáčky u odpadkových košů…

-

oceňuje - zdařilou propagaci obce Skuhrov nad Bělou v pořadu České
televize Toulavá kamera, který byl odvysílán na ČT1
v neděli 26.3.2017. Ti, kdo pořad neviděli, jej naleznou na
web. stránkách internetového vysílání České televize…
nechápe- další omezení provozní doby na místní poště, které vstoupí
v platnost 3.4.2017, a děsí se doby, kdy někdo v Praze
rozhodne o úplném zrušení této služby v naší obci…
se těší -

na II. ročník řezbářského sympozia a rychlořezání, který se
uskuteční ve dnech 6. – 8. července v areálu u skuhrovského
hradu. Tentokrát budou šikovné ruce řezbářů vytvářet díla na
téma Skuhrovský hrad. Připravuje se bohatý doprovodný
program, kde budou například tvořivé dílničky pro děti, jízda na
koni, malování na obličej, ukázky dravců a sov. Proto důležitá
Mutinova rada na závěr: zaškrtněte si tyto dny ve svém kalendáři
a přijďte na skuhrovský hrad strávit krásné prázdninové chvíle.

***
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významného životního jubilea se ve druhém čtvrtletí roku 2017
dožívají tito naši spoluobčané:
HARTMAN Jan ze Skuhrova
NOSKOVÁ Marta z Brocné
RÝZNAROVÁ Lidmila ze Skuhrova
MACHÁŇ Josef z Brocné
ŠINDELÁŘOVÁ Inge ze Skuhrova

92 let
70 let
90 let
70 let
75 let
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EHL Jaroslav
ze Skuhrova
SEIDL Jiří ze Skuhrova
CEJNAROVÁ Marie z Hraštice
KRYL František ze Svinné
POLAČKOVÁ Olga ze Skuhrova
KOPECKÁ Marie z Brocné
RYDYGROVÁ Ludmila z Brocné

96 let
70let
75 let
70 let
70 let
80 let
85 let

Vaše životní jubileum je pro nás příležitostí, abychom Vám do dalších
let upřímně popřáli dobré zdraví, spokojenost a osobní pohodu.
Vítáme nové občánky naší obce :
MOTYČKA Matěj ze Skuhrova
SAMKOVÁ Viktorie z Brocné
Vážení rodiče, vítáme narození Vašeho děťátka a přejeme Vám i
jemu, aby vyrůstalo ve zdraví, lásce, klidu a pohodě.
Loučíme se s našimi zemřelými spoluobčany :
NOSEK Josef z Brocné
FIŠEROVÁ Jaruška ze Skuhrova
PONKA Stanislav ze Svinné

(nar. 1937)
(nar. 1936)
(nar. 1926)

Čest jejich památce !
Roční statistika obce: za rok 2016 se v obci narodilo 13 dětí,
přistěhovalo se 25 osob, odstěhovalo se 35 osob a zemřelo 10 osob,
počet obyvatel obce k 1. 1. 2017 je 1 096.
Rádi bychom i nadále uváděli výročí sňatků. Ale v současné době
nemáme na OÚ k těchto výročím podklady. Pokud mají občané zájem o
uvádění těchto výročí, prosíme je, aby poskytli na OÚ s předstihem potřebné
údaje. Děkujeme.
Ludmila Popová

Poděkování.
Ráda bych poděkovala redakci Skuhrovského zpravodaje za zveřejnění
vzpomínky na mého manžela Miroslava Paličku, bývalého učitele ve
skuhrovské škole. V těžkých chvílích mě velmi potěšila.
Marta Paličková
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Jarní pozdrav z místní knihovny a turistického
informačního centra
Čas rychle ubíhá, dny se prodlužují a sluníčko nás bude
lákat k procházkám a výletům do přírody. Přesto bych chtěla
čtenářům Skuhrovského zpravodaje zopakovat nabídku naší
knihovny. Kromě fondu místní knihovny nabízíme i možnost
výběru z tzv. výměnného souboru Městské knihovny
v Rychnově nad Kněžnou, který je 1-2x ročně obměňován
novými tituly. Jistě není bez zajímavosti, že i nadále zůstává
zavedení karty čtenáře i následné půjčování bezplatné. Vaše návštěva
může být nezávazná, jen si můžete vše prohlédnout a pak v klidu zvážit, zda
budete svou návštěvu opakovat.
Stále častěji se setkáváme s otázkou občanů, jak naložit s knihami, které
se staly v jejich domácnostech z různých důvodů nepotřebnými. Zvažujeme
možnost uspořádání jakéhosi „bazárku knih“, ale je nutné ještě dořešit
organizační zajištění celé akce. Určitě budeme spoluobčany včas informovat
na stránkách zpravodaje i dalšími obvyklými informačními prostředky.
Turistické informační centrum je celkem logicky více využíváno
příchozími turisty než skuhrovskými občany, ale chtěla bych připomenout,
že mohou našich služeb využít i místní. Vždyť nabízíme k zakoupení
pohledy naší obce, malé keramické předměty s motivem obce, pro sběratele
magnetky, turistické známky, vizitky a karty. Různé propagační materiály
zdarma by mohly posloužit k rozšíření informací o obci a jejím blízkém okolí,
případně pomoci s výběrem výletu po okolí. K rozšíření znalostí a
celkovému zmapování dění celé naší oblasti můžeme doporučit turistický
portál Orlických hor a Podorlicka: www.mojeorlickehory.cz.
Přeji pěkné slunečné jaro a těšíme se na všechny, kdo se rozhodnou nás
navštívit.
Marcela Zounarová

INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Na začátku II. pololetí došlo v naší škole
k personální změně, při níž na vlastní žádost
ukončila pracovní poměr paní učitelka Mgr. Jana
Dusilová. Na uvolněné místo nastoupila Mgr. Veronika Košíková. V průběhu
školního roku již bylo také nutno několikrát řešit zástupy zaměstnanců po
dobu jejich pracovní neschopnosti. Výuku i provoz školy se naštěstí vždy
podařilo plnohodnotně zajistit.
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Projekt „Plujeme na jedné lodi“. Poté, kdy jsme se v minulém školním
roce úspěšně zapojili do výzev MŠMT na čerpání prostředků z EU a
úspěšně realizovali projekty Jazyky nás baví a Skuhrovské šikovné ruce,
nám byl schválen další projekt v rámci vyhlášených šablon MŠMT pro
mateřské a základní školy. Jedná se o projekt Plujeme na jedné lodi, který
jsme odstartovali 1. března letošního roku a jehož ukončení se váže k datu
28. února 2019. Díky tomuto projektu se podařilo zajistit pro naši organizaci
dvě pracovní pozice – chůvu v mateřské škole, která by se měla věnovat
převážně dvouletým dětem, a školní asistentku, jež bude mít v náplni práce
zejména péči o žáky ohrožené školním neúspěchem. Chůvou v MŠ se stala
paní Helena Beková, na pozici školní asistentky nastoupí od září 2017 paní
Zuzana Šabatová z Brocné. Součástí projektu Plujeme na jedné lodi budou
od následujícího školního roku mj. i dva nové kluby pro žáky ZŠ, a to Klub
logických her a Čtenářský klub.
S přípravou a realizací tohoto projektu pomáhá (stejně jako s minulými
projekty) pan Ing. Jiří Zeman, kterému tímto velmi děkujeme.
V uplynulém období opět probíhala vedle pravidelné výuky celá řada
dalších zajímavých akcí, z nichž některé bychom zde chtěli čtenářům
přiblížit. Žáci I.stupně úspěšně ukončili pod vedením instruktorů z plavecké
školy pana Slezáka tolik oblíbený plavecký výcvik v krásném prostředí
rychnovského bazénu. Děti byly rozděleny do šesti skupin podle svých
plaveckých dovedností a schopností. Učily se nebát se vody, potápět se,
různé plavecké styly i vodní hry. Některé hodiny měly i volnější ráz a děti
mohly vyzkoušet i tobogán. Je dobře, že se plavání může účastnit celý I.
stupeň, stále je co se učit a trénovat. Plavání je důležité i pro otužování a
vede děti ke zdravému životnímu stylu. Určitě se budeme všichni těšit na
příští rok.
Zástupci naší školy také přijali
pozvání od AAS (Asociace
amatérských sportů) a vydali se do Hradce Králové na slavnostní předávání
cen. Jednalo se o vyhlášení výsledků soutěže "Hejtmanův pohár". V této
soutěži závodí přihlášené školy z celého kraje na trase plné sportovních
dovedností, např. střelba na koš, na branku, kotoul, běh, přeskoky. Platí zde
jednoduchá pravidla - kdo dřív, kdo víc a kdo rychleji. Jde o čest a slávu, o
pohár i finanční odměnu. Letos se naše škola umístila na 2. místě za ZŠ
Miletín (vloni jsme byli první). Celkem se do této soutěže zapojilo 17 škol.
Na Úřadu Královehradeckého kraje přivítal naše žáky zástupce AAS, pan
Jakub Molnár a první náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje, pan
ing. Otakar Ruml, kteří předali našim žákům diplom za 2. místo a poukaz
v hodnotě 4000,- Kč na sportovní potřeby. Následovala prohlídka velké
zasedací síně, kde pracují zastupitelé, a také pracovny pana hejtmana.
Podívat se tam můžete i vy prostřednictvím snímků na internetových
stránkách školy.
Dne 20. února 2017 se konalo ve Společenském centru školní kolo
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v recitaci. Tomu předcházela třídní kola, ze kterých postoupili vždy tři
nejlepší žáci. Celkově se tedy recitační soutěže zúčastnilo všech 76 dětí
prvního stupně. V 1.kategorii zvítězila Anežka Bubeníčková před Vilémem
Dusbabou a třetí byl Jan Švorc. Ve druhé kategorii byl první Patrik Novotný,
druhý Tomáš Milichovský a třetí Jakub Pišl. Ve třetí kategorii vybojovala 1.
místo Eliška Pišlová, 2. místo Viktorie Roštlapilová a 3. místo Tomáš
Hlaváček. V okresním kole naši školu reprezentovali P. Novotný, T.
Milichovský, E. Pišlová a M. Čtvrtečka. V kategorii žáků 2. stupně také
Denisa Koblásová (na 5. místě).
Pravidelným hostem naší školy je hudebník a cestovatel Karel
Kocůrek. Na podzim si pro naše žáky připravil výchovný koncert, při kterém
posluchačům představil historické hudební nástroje, na něž také zahrál
několik skladeb. V březnu mezi naše žáky zavítal znovu, tentokrát
s poutavým vyprávěním o své cestě po Austrálii. Své snímky a videa
komentoval pro žáky II. stupně v anglickém jazyce. Nutno dodat, že žáci
jeho pořad zhlédli s velkým zaujetím a podle jejich vyjádření angličtině
docela dobře rozuměli.
Pravidelnou součástí života školy jsou již dlouhá léta divadelní
zájezdy. Letos žáci 8. a 9. ročníku vyjeli v březnu za kulturním zážitkem do
Klicperova divadla v Hradci Králové, kde navštívili představení Kati.
Ve školním programu jsou i tělovýchovné aktivity a sport. Pro žáky
7.ročníku byl na konci připraven lyžařský výcvik, který však, bohužel,
musel být z důvodu velmi nepříznivého počasí předčasně ukončen. Velice
populární je mezi žáky florbal. Mladí florbalisté zažívají napínavé souboje
v pokračující Horské minilize, kde pravidelně měří své síly s hráči
z Deštného, Rokytnice v O.h. a Dobrého. O celkovém pořadí a dalších
sportovních akcích budeme informovat v příštím čísle Skuhrovského
zpravodaje.
Dne 5. dubna 2017 proběhl v naší škole tradičně - netradiční zápis
do1.třídy. Celkem
15 natěšených předškoláčků při něm prošlo
dobrodružnou stezkou za pokladem. Na třech stanovištích zábavnou formou
plnili pečlivě připravené úkoly:
„U námořníka“ spravovali loď
pomocí geometrických tvarů, aby
byla připravena k vyplutí. „U
potápěče“ se ponořili do mořských
hlubin a rozlišovali barvy a umístění
mořských potvůrek. „U piráta“
pomáhali počítat pirátské mince
z pokladu. A nakonec krásnou
básničkou nebo písničkou otevřeli
skálu, ve které byl ukrytý poklad.
Domníváme se, že si děti zápis

11

užily a snad se budou těšit na další
dobrodružství, která je budou čekat
po prázdninách v první třídě.
Chcete-li si prohlédnout fotografie
ze zápisu, najdete je ve Fotogalerii
na našich webových stránkách
(www.zsskuhrov.cz).
Nutno dodat, že i dle ohlasu
rodičů předškoláků se jednalo o
jeden
z nejlépe
připravených
zápisů do 1. třídy. Velký dík patří
nejenom paní učitelce Kateřině Hvězdové Dohnálkové, která zápis
obsahově i materiálně připravila, ale i spolupracujícím učitelkám Věrce
Rygrové a Zuzce Krasskové. Děkujeme rovněž Obecnímu úřadu Skuhrov
nad Bělou a firmě STAMONT Rychnov nad Kněžnou za poskytnutí
drobných dárečků pro naše předškoláky.
Co čeká naše deváťáky?
Při čtení těchto řádků již většina z nich bude mít za sebou první termín
přijímacích zkoušek na střední školy (12. 4.), které jsou od letošního roku
poprvé povinné pro všechny žáky hlásící se na maturitní obory. A za týden
(19. 4.) je čeká podobná zkušenost při konání přijímacích zkoušek v rámci
druhého termínu. Žákům přejeme, aby dosáhli co nejlepších výsledků a
dostali se na svoji „vysněnou“ školu. My kantoři, kteří jsme s deváťáky
pracovali a pracujeme, jsme se je v minulém období a zejména v letošním
školním roce snažili připravit co nejlépe. Kromě výuky v běžných hodinách
jsme žákům nabídli možnost speciální přípravy na ranních kurzech českého
jazyka a matematiky a žákům jsme se často věnovali také individuálně.
Bohužel musíme konstatovat, že ne všichni žáci tyto možnosti uvítali a
nabízenou pomoc využili. Ale tak to v životě chodí, že na každou pomoc
musí být dva – jeden co pomáhá a druhý, který si chce nechat pomoci…
Uvidíme po zkouškách.
Tak jako každým rokem i letos čekají na naše deváťáky závěrečné
práce, při kterých mají prokázat schopnosti a dovednosti zpracovat zvolené
téma ve formě písemné i elektronické a pak toto téma prezentovat svým
spolužákům a především hodnotící komisi tvořenou zástupci pedagogického
sboru. Prezentace závěrečných prací čeká na deváťáky ve druhé polovině
května.
Přibližně ve stejném období se naši deváťáci podrobí povinnému
elektronickému testování z předmětů český jazyk, matematika a chemie, ke
kterému byli vybráni Českou školní inspekcí. Jak je vidět, pro deváťáky
zatím nic nekončí, čeká je naopak ještě pořádná „šichta“. Ostatně na
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středních školách tomu nebude jinak.
Na závěr školního roku bychom se s našimi deváťáky slavnostně
rozloučili ve Společenském centru, kde by mělo dojít k tradičnímu vyřazení
za účasti rodičů a představitelů obce. Otázkou v současné době je, zda o
tuto formu rozloučení deváťáci vůbec stojí a zda jsou schopni se na tomto
rozloučení aktivně podílet.
Z akcí, které škola připravuje v nejbližším období, je třeba občany
upozornit na sběr starého papíru, který proběhne ve dnech 20. a 21.
dubna 2014. Pevně svázané balíky je možné přivážet na školní dvůr ve
čtvrtek 20.4. v době od 14 do 18 hodin. V pátek budou žáci školy od
10.00 hodin odvážet balíky připravené do té doby u domovních dveří vašich
domů. Snímky ze školních akcí naleznete na: www.zsskuhrov.cz.
Na textu se podíleli: Mgr.Oldřich Málek, Mgr.Jiří Nedomlel, Mgr.Vladimír Kalous, Mgr.
Jana Dusilová, Mgr.Kateřina Hvězdová Dohnálková, Mgr.Daniel Vacek, žákovské práce
vybrala Mgr. Anna Bartíková

Na závěr tradičně uvádíme ukázky slohových prací našich žáků:
Dokonalý prezident
Barbora Ježková, VIII. třída

Prezident by měl být pravdomluvný a štědrý. Měl by chodit krásně
oblečený, aby nedělal své zemi ostudu. Také by bylo vhodné, aby se
vyjadřoval slušně. Nemám ráda lidi, co kouří, takže bych chtěla, aby byl
nekuřák. Klidně by mohla být v čele státu žena, protože ženy jsou také
chytré.
Kdybych byla prezidentkou já, koupila bych si stáj s koňmi a procestovala
celou republiku. Z naší země bych vyhnala imigranty, kteří nechtějí pracovat
a přizpůsobit se naší kultuře. Nechala bych opravit památky, které jsou
zničené. Také bych zrušila velké chovy, v nichž jsou zvířata utlačována.
Prezidentem by měl být můj táta, protože je sice přísný, ale umí být i milý.
Je upřímný, slušný a nekouří a nepije.
Co bych dělala, kdybych vyhrála 100 milionů?
Adéla Koblásová, VIII. třída

Když slyším otázku, co bych udělala se 100 miliony, hned začínám
přicházet na spousty nápadů.
Sobě bych koupila hodně dobré a drahé jídlo. Dále bych si pořídila
sportovní vybavení - rukavice značky Venum a bandáže. Nesmím
zapomenout ani na nákupy nového oblečení a obrovskou postel.
Nemohu být ale úplně sobecká, dala bych něco i ostatním lidem. Nejdříve
bych věnovala velikou část své mamce za to, jak se o mě hezky stará.
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Celou svou rodinu bych vzala na nějaký velký výlet. Pak bych chtěla přispět
dětem s rakovinou nebo dětským domovům. Něco bych dala i zvířátkům.
Bohužel si myslím, že vyhrát tento finanční obnos je reálné jen ve snech,
nebo když si vsadí nějaký zlý člověk, protože na hodné lidi se většinou
nedostává. Takovou částku bych získala ráda, ale nejspíš se to nikdy
nestane, takže zůstanu u svého dosavadního života, který je i tak dokonalý!

***
Otazníky staré skoro jako lidstvo samo
Motto: „Naše mládež miluje přepych. Nemá správné chování.
Neuznává autority a nemá úctu před stářím. Děti odmlouvají
rodičům, srkají při jídle a tyranizují své učitele.“
Pokud tato kritická slova někomu něco připomínají, tak je třeba dodat,
že jejich autorem je řecký filozof Sokrates.
Od jeho úmrtí letos uplyne
2 416 let (!) Velikost klasiků spočívá v tom, že jejich myšlenky jsou
nadčasové. Kdyby se Sokrates probudil do naší doby, nemusel by na svém
výroku měnit ani čárku. Mládež totiž dělala a dělá problémy v každé době.
Historie se neustále opakuje, liší se jenom v detailech. Důležité ale je, jak se
společnost k problémům postaví. Ta Sokratova se to snažila řešit, zatímco
ta naše často raději zavírá oči. Posuďte sami. Neusilují současné děti o
luxusní věci? Nechtějí nejnovější chytré mobily, tablety, smartfony se všemi
možnými „vychytávkami“? Nemusejí mít na sobě značkové oblečení? A co
je horší - neopovrhují někteří těmi, kdo na tyto „nejnovější hity“ nemají?
A pojďme dále. Dá se jejich chování vždycky označit jako správné? Kde je
pracovitost, píle, nebo snaha pomáhat druhým? Kam se poděla
houževnatost, ochota něco obětovat, aby něčeho dosáhli? Kde je úcta ke
starším? Nejsou drzí na dospělé?
A neodmlouvají snad rodičům?
Respektují je? Nemají tendenci toto zkoušet i ve škole? Co jim doma
možná projde, ve škole narazí, neboť tam jsou pravidla jasně nastavená.
Jejich nerespektování se pak projevuje na udělených výchovných
opatřeních. A rodiče se diví.
Jeden výrok dávného filozofa a kolik vyvolává současných otázek!
Komu jsou tyto otázky určeny? Ať chceme nebo nechceme, vše začíná
v rodinách, které stále mají svoji nezastupitelnou výchovnou funkci. Stačí si
představit každodenní domácí situaci a další otázky se jen hrnou. Jsou
dnešní děti z domů navyklé mít nějakou povinnost? Pomáhají
s jednoduchými domácími pracemi? Mají vypěstované návyky, že musejí
něco splnit? Platí ještě stará dobrá zásada „nejdřív povinnost, potom
zábava“? Pokud by tomu ve většině rodin bylo, nepřibývalo by přece ani ve
škole nesplněných domácích úkolů, zapomenutých věcí a odfláknutých či
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narychlo opsaných úloh. Dnešní mladé generaci zkrátka v mnoha případech
tyto základní návyky chybí. Tím se pak logicky dostávají do složité situace,
protože ve škole naopak po žácích každý vyučující stále něco požaduje.
A je zle. Chybějící návyky vedou k tomu, že žáci hledají chyby jinde než u
sebe, vymlouvají se, odmítají pracovat a připravovat se na vyučování. Jejich
jediným zájmem je (jak někteří jedinci sami hrdě říkají) chodit se do školy
především pobavit. A to je dost chabá výbava do budoucího profesního
života…
Je třeba spravedlivě dodat, že to samozřejmě neplatí paušálně pro
všechny současné žáky. Stále naštěstí jsou děti, které se chovají slušně,
plní si své povinnosti, spolupracují s vyučujícími a jsou dokonce ochotné
pomoci druhým. Ale těch negativních případů, bohužel, poslední dobou
dost rychle přibývá.
Je velká škoda, že stále častěji také selhává komunikace
v trojúhelníku žák - rodiče - učitel. Děti totiž mají tendenci (pokud je někdy
doma řeč o škole) informovat rodiče tak, jak to mladým vyhovuje. Rodiče
svým ratolestem často bezmezně důvěřují, informaci si ve škole neověří a
další problém je na světě. Snadno si vytvoří falešný závěr, že si ve škole na
jejich ratolest učitelé „zasedli“. Za svoji dlouholetou praxi jsem se nesetkal
s případem, že by tomu tak skutečně bylo. Proč by to učitelé dělali? Ale
když žák opakovaně porušuje pravidla chování, musí na to učitelé
opakovaně reagovat. Někdo se poučí hned, někomu to trvá déle. Nikdo však
nemá zájem žákům záměrně škodit.
A na závěr poznámka k největšímu současnému nešvaru, kterým je
používání mobilních telefonů. Ve škole jsou stanovena pravidla – mobily
musí být při výuce vypnuté, žáci by je měli používat pouze v nejnutnějších
případech, především pro naléhavou komunikaci se svými rodiči a to
pouze o přestávkách. Jaká je skutečnost? Mobily jsou pro děti hlavně
hračkou, čím dražší a výkonnější, tím lepší. Většinu přestávkového času
někteří žáci tráví hraním her na mobilech, případně se sluchátky na uších,
fotografováním spolužáků s jejich souhlasem i bez, natáčením videí či
zvukových záznamů. Z toho pak plynou časté spory, protože někdo zcela
právem nechce být druhým žákem fotografován, hádají se kvůli tomu mezi
sebou a sprostě si nadávají. Příprava na výuku jde pak samozřejmě stranou,
a tak jsou na začátku následující vyučovací hodiny mnozí jedinci značně
roztěkaní a nesoustředění. Vrcholem byl případ, kdy si žáci tajně pořizovali
videozáznam při vyučovací hodině.
Ze všech výše uvedených důvodů proto bude muset dojít k tvrdému
omezení používání mobilů ve škole. Rodiče budou včas s úpravou školního
řádu seznámeni.
Naše škola není jediná, která se s podobnými problémy potýká. Stejné
je to dnes prakticky všude. Jsou, bohužel, i školy, kde je situace ještě
daleko horší, přidává se tam problematika drog, šikana a kriminalita. Cílem
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tohoto zamyšlení je především pojmenovat současné výchovné problémy a
upozornit na ně ty, kteří by vhodným působením na své děti mohli
s nápravou výrazně pomoci. Nejde dělat zázraky ze dne na den, pro
začátek však úplně postačí, když se nad otázkami, které jsou v tomto textu
obsaženy, vážně zamyslí ti, kterým jsou určeny. Tušíte správně, že jde o
rodiče.
Jiří Nedomlel

Děti z MŠ Sluníčko nezahálí
Krásné jarní dny jsou tu a málokdo netuší, proč letos
přišly teplé dny s takovou razancí a celkem brzy. O tom vědí
své děti z MŠ Sluníčko ze Skuhrova n. B. Nejen, že
připravily Morenu a paní Zimu řádně vyhnaly a zapálenou
poslaly po vodě, ale také si vyrobily malé Morenky, které si
jako zápich umístily za okno, pro případ, že by se Zima
chtěla vrátit. A nejen to. Broučci se vydali tento rok netradičně přivítat jaro
společně se zvířátky. Nic většinou nejde samo sebou, a tak jsme
nepodcenili přípravu a už na první jarní den jsme vyrazili. A opravdu to
funguje - paní učitelky si moc přály, aby tam nikdo nespadl a nevymáchal se
a přání se jim splnilo. A tak jsme se zdárně s proutky v ruce vrátili do školky,
přichystáni na Vítání jara u zvířátek.
Na druhý den vyrazily děti na Novou Ves, kde ve
spolupráci s občanským sdružením Na Venkově paní
učitelky s paní Petrou Pišlovou připravily velmi zajímavý
výukový program. Počasí jim sice zrovna nepřálo, ale
výlet v pláštěnkách, oheň praskající v kamnech
v klubovně a teplý čaj, dodal všemu pěkný nádech
táboření a dobrodružství. Tím, že se děti rozdělily do
několika malých skupinek, které se různě střídaly, mohly
si tuto akci opravdu zážitkově užít.
První skupina, kde se všichni domluvili na společném názvu"Hříbátka",
začala zahradničením pod stříškou. Do připravených truhlíků a květináčů
zasadili malí zahradníčci petrklíče a nazdobili je proutky, větvičkami kočiček
a dalšími dostupnými přírodninami. Své výtvory pak doplnili mašličkami a
jarními ozdůbkami a vytvořili opravdu roztomilá aranžmá, kterými vyzdobili
vchod do stájí. A pak už hurá do tepla klubovny na dobrý čaj. Zde svou
činnost dokončovala druhá skupina "Kuřátka". Nejdříve si každý oloupal
cibuli a slupky dal do připraveného hrnce a pak se šlo na průzkum kurníku.
Děti mohly podle pokynů samy namíchat slepičkám krmení a radovat se
z toho, jak si na tom slípky hned začaly pochutnávat. Anketa, která proběhla
po akci, ukázala, že pro většinu dětí bylo ale největším zážitkem to, že si
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samy mohly sebrat vajíčko. Ti nejodvážnější si mohli sáhnout i přímo pod
slepičku. Paní Pišlová ukázala dětem, jak vypadá syrové vajíčko uvnitř a co
by se mohlo stát, kdyby někomu upadlo. Možná proto se všem podařilo
pečovat o své vajíčko bez nehody. Každé z dětí si pro jeho nazdobení
hledalo ten nejkrásnější lísteček nebo zajímavou travičku a někteří doslova
žasly, jaké tvary se v trávě ukrývají. Vajíčko i s lístečkem a zajištěné
punčochou si daly do hrnce s cibulovou barvou. Pro ty, které to neznaly,
začalo očekávání výsledku, co
z toho bude? Pro někoho bylo i zážitkem
pozorovat přikládání polínek do kamen, aby se vajíčka uvařila. A než se
skupiny vystřídaly, ještě si děti stihly seřadit pořadí obrázků "Jak se líhne
kuřátko".
Třetí skupina "Jehňátka" hledala bílý strom a správně poznala, že je to
bříza. Z březových větviček děti vytvořily hnízdo a do něj papírovou slepičku.
Samy si vybíraly úkoly podle obtížnosti a slepička měla za chvíli v hnízdě
peříčka, kraslice, kytičky a vše pak pěkně dozdobily mašličkou. Slepičku i
s hnízdem jsme pověsili na dveře klubovny a děti se rozhodly, že kdo bude
chtít, udělá si stejnou odpoledne domů, protože teď už vědí jak na to. Další
aktivitou bylo krmení zvířátek. Děti si donesly tvrdé pečivo, jablíčka nebo
mrkvičky a mohly si vybrat, jestli tím potěší beránka Bertíka, prasátka,
koníky nebo králíčka či morče. Nemlsala však jenom zvířátka, ale i děti si
přišly na své, každý dostal od paní Pišlové za pěknou výzdobu jarní
perníček. Jen bylo z těch krásných sluníček, kuřátek, kytiček, beránků těžké
vybírat.
Odpoledne, když se vstávalo
z lehátek, čekalo na děti poslední
překvapení: každý si rozdělal
z punčošky již vystydlé vajíčko.
Někdo si ho odnesl domů. Ti,
kterým upadlo, nebyli tentokrát
smutní, protože ochutnali, jaké je
vajíčko, které si sami sebrali
z kurníku a obarvili. Tak a teď už
víte, proč se letos jaru tolik daří…
Protože to nebyla jediná akce
ve spolupráci s OS Na Venkově, chceme tímto poděkovat manželům
Pišlovým a popřát jim, ať jim jejich hospodářství i nadále rozkvétá a ať se jim
daří.
Učitelky z MŠ Sluníčko
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Poslové jara
Jaro je slovo, jehož obsah má tisíce podob, snad
proto také na každého působí trochu jinak. Jako děti jsme
vnímaly jeho svěží vůni a těšily se na teplé a prodlužující se
dny. Jeho nástup býval pozvolný, ale v určitém okamžiku
už bylo jasné, že vláda paní Zimy skončila a jaro je
definitivně tu. Těmi prvními posly jara bývaly bledule a
sněženky. Na loukách, kde ještě před chvílí ležely závěje
sněhu, se statečně draly na svět, aby daly najevo, že s jarem konečně
přichází nový život. Bývaly jich celé záplavy a rostly prakticky všude. Nikdo
nezakazoval jejich trhání, nikdo se nestaral o jejich ochranu. Dnes je jejich
výskyt daleko vzácnější, a proto jsou přísně chráněné. Bledule jarní i
sněženka podsněžník patří podle zákona o ochraně přírody a krajiny
dokonce mezi zvláště chráněné druhy rostlin, a proto jsou chráněny ve
všech svých podzemních a nadzemních částech a všech vývojových
stádiích; chráněn je rovněž jejich biotop. Je zakázáno takové rostliny sbírat,
trhat, vykopávat, poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji. Pokuta za
porušení činí až 10 000,- Kč. A je to samozřejmě v naprostém pořádku. Proč
by si měl jedinec přisvojovat to, co je nejkrásnější ve svém přirozeném
prostředí, kde se z té prosté nádhery mohou radovat všichni.
Dalším symbolem jara bývaly kuličky. Tedy hra zvaná „kuličky“. Kluci a
často i holky si na rovné hlinité zemi šikovnou otočkou na podpatku vyrobili
důlek, místo řádně rukama uhladili a mohlo se začít
hrát – cvrnkat. Hra měla jednoduchá pravidla, ale
občas se při ní strhla i ostřejší hádka. Kuličky byly
hliněné a nalakované pestrými barvami. Daly se
koupit v každém hračkářství. V plátěném pytlíčku jich bývalo za pár korun
padesát kusů. Opravdoví mistři svého oboru však kuličky nekupovali, ale
vyhrávali je na svých soupeřích. Velice ceněné bývaly skleněnky, avšak
s těmi jejich majitel raději nehrál, aby o ně nepřišel… Dnes děti kuličky
nehrají, díky technice mají jiné aktivity, při kterých si většinou stačí sami,
partu ani kamarády k tomu nepotřebují. Na jejich obranu je však třeba říci,
že v současnosti by děti asi dost těžko hledaly místo, kde by se kuličky daly
hrát. Do dlaždic, betonu ani do asfaltu prostě podpatkem jamku neuděláte.
Tak nám postupně zanikla další pěkná tradice. Avšak ne všude. Podobný
princip, jako je cvrnkání kuliček, má francouzská hra pétangue. Francouzi
však místo kuliček používají ocelové koule a místo důlku mají košonek, což
je dřevěná kulička, ke které se snaží svými hody přiblížit. Hrají to docela
náruživě mladí i staří a prý u toho také v dobré společnosti nejednu lahvinku
vína vypijí. Tato hra se prý už začíná prosazovat i u nás.
Některé dávné tradice se ale přece jen daří obnovovat. Takovým
příkladem je třeba vynášení Morany. Slaměnou postavu Morany, která měla
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ztělesňovat smrt či odcházející zimu venkovské děti zapalovaly a pak za
zpěvu obřadných písní jako např.: „Morenu nesem s velikým nosem, do
vody ji dáme, jaro přivítáme“, vhazovaly do potoka či řeky. V naší obci se
této tradice ujaly pod vedením svých učitelek děti z mateřské školy Sluníčko.
A nutno dodat, že to dělají s nadšením a důkladně – zima se ještě nikdy
předčasně nevrátila…
Znakem symbolizujícím příchod jara bývalo též otloukání píšťalek.
Píšťalku z vrbového prutu uměl kdysi udělat každý hoch, stejně jako uplést
velikonoční pomlázku. To vše patřilo k běžným dovednostem venkovských
kluků. Jaro je tu a do vrb se tlačí spousta mízy, a to je pro zhotovení
píšťaliček nejvhodnější období. Je k tomu kromě šikovnosti potřeba ostrý
nožík a vhodný vrbový prut. A ještě jedna důležitá znalost, kterou je říkadlo
zaručující úspěch celé operace: „Otloukej se píšťaličko, nebudeš-li se
otloukati, budu na tě žalovati, císaři pánu, děravému džbánu a on ti dá ránu,
až poletí tvoje duše k pánu.“
Jaro samozřejmě tak jako tak nakonec přijde. Jenom mi připadá, že
dříve si to lidé uměli tak nějak lépe užít. Ano, byla jiná doba, méně
uspěchaná. Lepší či horší?
Jiří Nedomlel

První Čech, který vystoupil z NATO
Jiří Preclík je občan Skuhrova pracující již skoro 4 roky v Gruzii.
První tři roky tam pracoval na velvyslanectví NATO jako politický
analytik. Před půlrokem však tento post opustil, neboť získal místo na
české ambasádě v Tbilisi.
Jirko, s troškou nadsázky by se dalo říci, že jsi vlastně prvním
Čechem,
který
vystoupil z NATO… Mohl bys, prosím, stručně
vysvětlit, proč jsi přešel na českou ambasádu?
Ano, vypadá to tak, že jsem první, kdo z NATO odešel, ale zároveň
upřímně doufám, že i poslední. Původně jsem do Gruzie přijel jen na rok,
ale práce v NATO byla tak zajímavá, že jsem nakonec zůstal 3 roky.
Zkušenost to byla ohromná. A jak to v životě už bývá, vše byla nakonec
souhra náhod. I v době práce pro NATO jsem jako zaměstnanec
ministerstva zahraničních věcí aktivně pomáhal naší ambasádě. A asi před
dvěma lety se mě náš současný velvyslanec zeptal, zda bych neuvažoval o
pozici jeho zástupce. Ten tehdejší měl v půli roku 2016 končit. Dlouho jsem
o tom přemýšlel, přece jen to je závazek na další tři roky, ale nakonec jsem
se rozhodl to zkusit. Následovalo výběrové řízení, které dopadlo pro mne
pozitivně.
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Co práce zástupce velvyslance obnáší?
Pozice zástupce velvyslance je velmi specifická. Zastupuje totiž
nejvyššího představitele našeho státu, velvyslance, který je jmenován přímo
prezidentem republiky. Zástupce chodí s velvyslancem na většinu jednání,
ale vždy je to taková šedá eminence v pozadí. Tzn. že na jednáních mluví
většinou jen velvyslanec a zástupce mu předem připraví podklady a pak
v průběhu jednání mu poskytuje nápovědu, radí atd. Vždy ale platí, že
velvyslanec je člověk číslo 1 a zástupce je dvojka. Když přicházíme na
místní ministerstvo, tak jdu vždy za velvyslancem. On je člověk, se kterým
se ministr pozdraví jako první, se mnou jako zástupcem až poté.
V diplomacii platí celkem přísná hierarchie. Já se například mohu setkat
sám nejvýše s náměstkem ministra. Pan velvyslanec s ministry, premiérem i
prezidentem. On má také právo z důvodu reprezentace jezdit s vlaječkou
vepředu na autě. Jiná situace ale nastane, pokud je velvyslanec mimo zemi
(dovolená, pracovní jednání). V tom případě se stává automaticky nejvyšším
představitelem ČR v dané zemi jeho zástupce, který má veškerá práva a
povinnosti velvyslance. Musí být proto neustále o všem informován a být
kdykoli připraven zaujmout velvyslancovu roli. Důležité je tak mít všude
kontakty. Obrazně řečeno je třeba „znát lidi, co znají lidi“. Při řešení
jakýchkoli problémů musí zástupce velvyslance vždy vědět, komu zavolat. A
tyto kontakty se samozřejmě nějakou dobu tvoří.
Dobře, ale co vlastně taková ambasáda zajišťuje?
Činnost ambasády se dá zběžně rozdělit na tři základní oblasti –
ekonomickou, politickou a konzulární. Představte si, že nějaká česká firma
od nás z regionu, třeba z Dobrušky, se rozhodne vyvážet své výrobky do
Gruzie. Nic o té zemi ale neví. Jaký bude logicky její první krok? Osloví
ambasádu, a ta ji poskytne informace o zemi, o daňovém prostředí,
zakládání firem atd. Zároveň ambasáda slouží jako subjekt bojující za české
firmy, pokud mají v Gruzii nějaký problém s místními úřady. Také sleduje
místní státní tendry a lobuje v nich za české firmy, aby zakázku dostali.
Tomu se obecně říká ekonomická diplomacie.
Další oblastí je politika. Všechny státy světa jsou spolu neustále
v interakci. Pořád spolu komunikují, vyměňují si názory na aktuální dění a
tvoří různé aliance a spolky. ČR není výjimkou. Gruzie je navíc pro nás
strategický partner. ČR má zájem na stabilitě Gruzie – již jen proto, že přes
území Gruzie protéká přibližně 30% ropy, kterou v ČR spotřebujeme.
Ambasáda je tedy takový poslíček politiky Prahy vůči regionu. Jsme tak
v neustálém kontaktu s místním ministerstvem zahraničí a tlumočíme naši
politiku místní vládě.
Poslední důležitou částí je konzulární úsek. Představte si, že jako
Skuhrovák pojedete v létě do Gruzie na dovolenou (ano, i tací jsou) a
ztratíte pas, jste účastníkem autonehody nebo se stanete obětí trestného
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činu. Na koho se obrátíte? Na ambasádu. Náš konzulární úsek vám je
schopen vydat nový pas, pomoci v nouzi atd. Zároveň konzulární úsek
vydává víza pro gruzínské občany pro cesty do ČR.
Jak je taková ambasáda početná?
Naše velvyslanectví Gruzii je na poměry státu velikosti ČR střední
ambasádou. Velvyslanectví ČR v Moskvě nebo ve Washingtonu je
samozřejmě několikanásobně větší. My máme 9 českých zaměstnanců a
přibližně stejný počet místního obslužného personálu (řidiči, sekretářka,
uklízečka atd.). Například Holanďani tu mají velvyslanectví menší, ale asi
nepřekvapí, že velvyslanectví USA zde má 200 diplomatů a asi 300
místních zaměstnanců a tvoří velký uzavřený komplex za městem – takovou
malou pevnost.
Jak probíhá tvůj normální den?
Základem práce na ambasádě je informovanost. Já tak po příchodu do
práce strávím hodně času čtením agenturních zpráv a také našeho vnitřního
zpravodajství. Musím neustále vědět, co se děje v Gruzii, v širším regionu,
ve světě a samozřejmě u nás doma. Jako základ práce tak denně přečtu
desítky stran textu. Je nutné číst rychle, efektivně a věci si zapamatovat a
dát do souvislostí. Pak následuje psaní zpráv do pražského ústředí přes
šifrovaný systém, a dále různá jednání, konference, vystoupení za ČR,
řešení různých obchodních a politických případů atd. Obecně se to dá
nazvat jako prosazování zájmů ČR v Gruzii.
Přejeme hodně úspěchů ve Tvé odpovědné práci a děkujeme za
rozhovor.

***

Galerie absolventů naší školy
V dalším pokračování našeho seriálu o zajímavých
či velice úspěšných absolventech místní základní školy
jsme s prosbou o rozhovor oslovili velitele rychnovské
stanice hasičského záchranného sboru.
Tuto funkci v současné době zastává občan
Skuhrova nad Bělou, pan major Bc. Radovan Bien.
1. Jaká byla Tvoje cesta mezi profesionální hasiče? Co Tě na této
profesi přitahovalo a kdy ses definitivně rozhodl stát se hasičem
z povolání? Jak dlouho už jsi ve funkci velitele HZS?
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Po maturitě na SPŠ stavební v HK jsem se rozhodl jít na Vojenskou
akademii do Brna, kam mě po přijímačkách bez problémů vzali. Podmínku
měli jedinou, a to, že jsem musel mít po povinné vojenské službě, kterou
jsem absolvoval ve zkráceném řízení. V Brně se mi moc nelíbilo, takže jsem
již po dvou měsících VA opustil, přihlásil se na úřad práce a začal jsem si
hledat zaměstnání. Během tohoto období jsem byl v Liberci u bratrance,
který byl u hasičů již několik let a poradil mi, abych si zkusil podat přihlášku
v Rychnově n.K., no a během pár měsíců mě vzali (v roce 2003). Nejdříve
jsem pracoval u HZS jako správce budovy (cca 1,5roku), ale potom se
vytvořilo místo u výjezdové jednotky, kam jsem bez váhání nastoupil.
V podstatě hned jak jsem k hasičům nastoupil, přihlásil jsem se na VŠ
Báňskou do Ostravy se zaměřením na požární bezpečnost. V roce 2014
jsem vyhrál výběrové řízení na velitele stanice (VS).
Vzhledem k velké pestrosti zásahů, ke kterým jsou hasiči v posledních
letech povoláváni, je mnoho specializačních kurzů, které musí hasič
absolvovat. V mém případě to bylo například: Kurz spojového technika,
strojnický kurz, jeřábnický a vazačský kurz, zdravotnický kurz, vyprošťování
osob z havarovaných vozidel, instruktor motorových řetězových pil, taktické
řízení, lezecký kurz atd.. Po nástupu na vedoucí funkci VS jsem si musel
doplnit takticko-strategické řízení a v loňském roce jsem se stal krajským
lektorem a koordinátorem na vysokotlaké hasící a řezací zařízení COBRA,
které pracuje s tlakem 300 atm.
2. Hasičská profese vyžaduje perfektní zdravotní stav a fyzickou
kondici. Jak pracuješ na své tělesné stránce?
Každý příslušník (hasič) musí každý rok projít mimo jiné přezkoušením
fyzické zdatnosti, což jsou silové a vytrvalostní disciplíny. Přímo na stanici
máme k dispozici posilovnu, tělocvičnu a venkovní sportoviště
s multifunkčním hřištěm, což je výhodou. Bohužel je pravdou, že vzhledem k
časové náročnosti mého nynějšího zařazení mi již na sport nezbývá tolik
času jako dříve.
3. Při zásazích například u dopravních nehod se hasiči velmi často
dostávají do situací, které vyžadují kromě profesionálního přístupu
také značnou psychickou odolnost. Kdy Ti bylo u zásahu nejhůře, co je
podle Tvého názoru na Vaší profesi z hlediska psychiky nejtěžší?
Asi pro každého hasiče, který jede k dopravní nehodě, je psychicky náročné,
jsou-li účastníky nehody děti nebo pokud u zásahu pozná někoho blízkého.
Nikdy nezapomenu na dopravní nehodu, u které jsem zasahoval během
prvního roku u hasičů, kde byl účastníkem můj kolega z práce, se kterým
jsem se ráno loučil. Při cestě domů ze služby měl nehodu na motocyklu, kdy
mu plně naložený nákladní automobil amputoval nohu.
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4. Který zásah Ti utkvěl v paměti jako ten, kdy to zpočátku vypadalo na
špatný konec, ale nakonec to všechno dobře dopadlo?
Takových zásahů je naštěstí většina, ale ten který mi utkvěl v paměti, je ze
dne 17.5.2012, kdy narazil kamion s návěsem do rodinného domu s dílnou
v Lípě nad Orlicí. Zdemolovaná kabina nákladního vozidla zasypaná
sutinami byla v domě, který hrozil zřícením. V kabině vozidla se kromě řidiče
nacházela matka s dítětem a všichni zde byli zaklíněni. Zpočátku tato
situace vypadala naprosto beznadějně, s vozidlem se nesmělo pohnout,
jinak by trosky domu spadly přímo na zaklíněné osoby. V rozbořeném domě
byla navíc narušena přípojka plynového potrubí a hrozil výbuch. Přestože
vyproštění osob trvalo více než tři hodiny, nikdo z posádky kamionu
nakonec neměl žádné zranění s trvalými následky.
5. Přináší hasičská profese někdy také humorné příhody?
Ano, i humorné příhody se dají u hasičů zažít. Například když jsme
s automobilovým žebříkem naháněli po Týništi nad Orlicí vzácného
papouška Aru, kterého jsme asi po dvou hodinách opravdu chytili a předali
šťastné majitelce. Občas jedeme vypomoci policii odchytit vzácného hada
na útěku. Nedávno jsme byli zachraňovat zakrslého králíčka, který zalezl do
dutiny v nově vybudované koupelně. Na přání majitelky jsme odsekali
několik dlaždic, aby bylo možné králíčka vytáhnout.
6. Co bys chtěl závěrem sdělit skuhrovským čtenářům?
Rád využil této příležitosti k informování spoluobčanů o právě probíhající
sbírce na našeho spoluobčana a mého velmi dobrého hasičského kolegu
Martina Šabatu, který se loni při výcviku zranil. Sbírku pořádá odborový svaz
hasičů ZO Rychnov nad Kněžnou ve spolupráci s HZS KHK. Martin je nyní
odkázán na invalidní vozík a řeší mnoho nepříjemných a finančně náročných
problémů. Transparentní účet je veden u České spořitelny a možnost do něj
nahlédnout je zpřístupněna všem. Předem děkuji všem, kteří přispějí a
Martina tím podpoří.
Děkujeme za rozhovor.
Jiří Nedomlel

Poznámka redakce:
Hasiči mají náš hluboký obdiv – jdou tam, odkud jsou lidé evakuováni,
zachraňují životy, zdraví, materiální hodnoty, musejí ovládat tisíce profesí a
činností. Bdí, když většina lidí odpočívá, při záchranných akcích nasazují
své životy a zdraví pro druhé. Neustále se musí zdokonalovat po stránce
teoretické i praktické. Nejezdí jenom k požárům, kvůli kterým kdysi tyto
sbory vznikly, ale jsou všude, kde hrozí nějaké nebezpečí. Obětavost je
jejich základní vlastnost. Ale i ti, co pomáhají, potřebují někdy sami
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pomoci. Proto zveřejňujeme oznámení o sbírce ve prospěch našeho
spoluobčana, profesionálního hasiče i člena sboru dobrovolných
hasičů v Brocné, pana Martina Šabaty. Číslo účtu, kam je možno
příspěvky zasílat, je: 4475347399/0800.

***
Česko – polský projekt v našem regionu
Mikroregion Bělá je dobrovolný svazek obcí založený v roce 1999.
Sdružuje pět obcí: Solnici, Kvasiny, Skuhrov nad Bělou, Osečnici a Bílý
Újezd. Svou rozlohou a počtem obyvatel patří mezi ty menší. Nachází se
v Královéhradeckém kraji ve střední části okresu Rychnov nad Kněžnou.
Rozkládá se v malebném podhůří Orlických hor. Říčka Bělá, podle které
získal svazek své jméno, jím prochází v délce 9 kilometrů.
Jednou
ze současných činností spolku je polsko-český projekt
„Všichni jsme součástí přírody a společnosti“. Jeho obsahem je mnoho
aktivit mezi DSO Mikroregion Bělá a Gminy Klodzko, jenž zvýší intenzitu
spolupráce a příhraniční integrace, přispěje k poznání česko-polského
pohraničí, česko-polských tradic, státních a náboženských svátků v obou
jazycích a k seznámení se zajímavými místy na obou stranách. Vedlejším
cílem je zaměření projektových aktivit na podporu ochrany životního
prostředí.
První aktivitou, která již proběhla, byla konference v polském
Klodzku a Oldrychowicích uskutečněná letos v únoru pod názvem Příklady
dobré praxe. Program byl velmi bohatý a každý z 25 českých účastníků si
zde nalezl to svoje. Podobná akce se uskuteční v dubnu ve Skuhrově nad
Bělou.
Druhou
aktivitou projektu se stala ekosoutěž „Recykluj a buď IN“,
do které se zapojily základní školy patřící do Mikroregionu Bělá, ÚSP
Kvasiny a 5 základních škol v Klodzku. Soutěžilo se ve třech kategoriích –
Užitkový předmět, Dekorativní předmět a Hračka. Hlavním pravidlem
soutěže bylo zužitkovat jakýkoliv odpadový materiál. K velkému překvapení
organizátorů se sešlo obrovské množství výrobků, jejichž nápaditost a
kvalita byla úžasná. Čtvrtek 9. března byl v Solnici na městském úřadu
věnován vyhlášení nejlepších malých i větších umělců. V těchto dnech
probíhá putovní výstava po našem regionu.
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Z výsledků:
Kategorie I. Hračky: 1. Martin Holub, 3.tř., ZŠ Solnice, na 5. místě Jakub
Pišl, Matěj Rygr,
Lukáš Hlaváček, Nikola Hartmanová a Sofie
Hodermarszká, žáci 2. tř., ZŠ Skuhrov n. B. (viz snímek)
Kategorie II. Dekorativní předměty:
1. Stanislav Jedlička, ÚSP Kvasiny
Kategorie III. Užitkové předměty:
1. Antonín Pavlišta, ÚSP Kvasiny
Zvláštní cena:
Josef Rázl, ÚSP Kvasiny

Práce šikovných výtvarníků
na vás, milí čtenáři zpravodaje,
dýchají nejen z fotografií, ale
můžete je vidět na výstavce
v malé zasedací místnosti OÚ ve
Skuhrově.
Dalšími
připravovanými
aktivitami v rámci česko-polského
projektu je vzájemné poskytování
propagačních
předmětů
a
materiálů z obou regionů, seznámení se s tradicemi na obou stranách,
studijní návštěvy nebo zhotovení společného kalendáře. Následovat by měl
vznik interaktivní elektronické mapy regionů obce Klodzko a Mikroregionu
Bělá s přístupností na mobilním zařízení. Mapa bude zahrnovat výběr
důležitých památek a zajímavá místa z oblasti partnerů projektu. Kliknutím
na město si návštěvník bude moci přečíst informace o něm. Kompletní mapa
bude také k dispozici v elektronické podobě prostřednictvím internetových
stránek partnerů projektu - Obce Kłodzko a Mikroregionu Bělá.
Vladimír Bukovský

***
Tak si myslím…
…že naše společnost, lidově řečeno, pomalu ale jistě „blbne“. Malým
důkazem je aféra, která byla v našich médiích rozpoutána kolem této
prosté, milé básničky uvedené v současných školních čítankách:
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Báseň Maminka od Jiřího Žáčka
„K čemu jsou holky na světě?

Aby z nich byly maminky,
aby se pěkně usmály
na toho, kdo je malinký.
Aby nás měl kdo pohladit
a povědět nám pohádku.
Proto jsou tady maminky,
aby náš svět byl v pořádku.“
Našli se rozohnění kritici, kteří označili báseň za genderově nekorektní
a nevyváženou. Prý degraduje malé holčičky a budoucí ženy do role
pouhých rodiček dětí. Není v ní ani zmínka o tom, že ženy mají mít stejná
práva a příležitosti jako muži. Proto by měla podle nich z čítanek rychle
zmizet, aby nepokřivila vývoj mladé generace…
Plíživě ale vytrvale se vytrácí hranice mezi tím, co je a co není
normální. Možná, že to je záměr, těžko říci. Věřím, že naprosté většině
čtenářů se básnička líbí právě pro své člověčenství i krásu obyčejného
slova. Pokud bude muset z čítanek zmizet, bude náš svět opravdu
v nepořádku…
Jiří Nedomlel

***

Zuzana Holíková vybojovala na Evropském
olympijském festivalu mládeže stříbro!
Další skvělý výkon byl tentokrát odměněn stříbrnou
medailí. Běžkyně na lyžích Zuzana Holíková
vybojovala ve sprintu volnou technikou na
Evropském olympijském festivalu mládeže druhé
místo. Český tým si tak po bronzu sjezdařky Nikoly
Bubákové a zlatu biatlonisty Vítězslava Horniga z
tureckého Erzurumu odvezl kompletní medailovou
sbírku.
„Je to paráda. Nikdo to nečekal a já ze všech nejméně. Moje letní
příprava neproběhla tak, jak bych si představovala, a ani výsledky v rámci
České republiky nebyly úplně dobré, takže jsem sem jela s tím, že hlavně
nechci udělat ostudu,” líčila sedmnáctiletá Zuzka Holíková. V Erzurumu byla
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pátá na pětikilometrové trati klasickou technikou, přidala sedmé místo
v běhu na 7,5 km volnou technikou. A pak ve sprintu zazářila a vybojovala
stříbrnou medaili – přičemž dosud považovala za svůj největší úspěch titul
mistryně republiky. „Asi poprvé jsem si v cíli zařvala“, popisovala šťastná
Zuzka. „Jsem za tyhle výsledky ráda a doufám, že se budou ještě
zlepšovat.“
Gratulujeme k dalšímu velkému úspěchu odchovankyni skuhrovského
lyžařského oddílu.

Zimní sezóna WikovSKI Skuhrov nad Bělou
Letošní zima končí a skuhrovští lyžaři běžci mohou pomalu bilancovat
a hodnotit dosažené výsledky. Na sněhové podmínky pro běžecké lyžování
byla letošní zima příznivá. Sněhu napadlo dostatek, a tak se dalo na tratích
v běžeckém areálu v Deštném trénovat již od začátku prosince. Trénování
na domácích tratích využívali nejvíce nejmladší zástupci našeho oddílu, kteří
si zde užili i krátké vánoční soustředění. Dorost, starší, mladší a část
nejmladšího žactva vylepšovalo svoji techniku v prosinci na soustředění na
Masarykově chatě na Šerlichu. Dorost a junioři, aby mohli začít trénovat na
sněhu co nejdříve,odjeli v polovině listopadu do Livigna v Itálii.
První velký závod a pro starší dorost nominační závod na EYOF
(Evropská olympiáda mládeže) se konal ještě před vánoci na Božím Daru.
Prvním velkým závodem, který pravidelně pořádá náš domácí oddíl, byl 30.
prosince již 55. ročník Orlického poháru. Vzhledem k dostatku sněhu se
uskutečnil na závodních tratích v Deštném. Za skuhrovské barvy vystoupili
na stupně vítězů: Adéla Michlová, Marek Beneš, Marek Vašátko a Jan
Maryška; další zůstali těsně pod nimi: Zuzka Pekárková, Veronika Holíková,
Jan Vašátko, Jiří Křepela a Jakub Bečvář.
Mezi tradičně nejmasovější závod sezóny patří Orlický maratón.
V roce 2017 se uskutečnil již 33. ročník tohoto dálkového běhu, který je
zařazen do série závodů Ski Tour. Po loňské nevydařené zimě, kdy se
závod musel přeložit na začátek března, a i tak se jel na náhradních tratích
na Šerlichu, měli organizátoři štěstí. V průběhu ledna napadlo dostatek
sněhu a závod se mohl uskutečnit na tratích, kde se povedlo upravit pro 40
km trať jeden okruh. Ve čtvrtek a pátek před závodem se teploty dostaly nad
nulu a sníh byl mokrý, přesto se závodního víkendu zúčastnil rekordní počet
sportovců. Organizace letošního ročníku a zvláště příprava tratí byla velmi
náročná. Vedení oddílu touto cestou děkuje všem, kteří přiložili ruku k dílu a
samozřejmě i všem sponzorům, kteří opět přispěli k zdárnému průběhu
tohoto stále více oblíbeného závodu.
Vraťme se ale zpět k výsledkům našich závodníků. Vynikajících
výsledků dosáhla naše dorostenka Zuzana Holíková jak na Českém
poháru, tak i MČR na Božím Daru, v Novém Městě na Moravě, v Jilemnici,
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na Zadově i v Harrachově, kdy se pravidelně umísťovala na stupních vítězů.
Marek Vašátko v letošní sezóně skončil 4 x těsně pod stupni vítězů a
získával tak nepopulární 4. místa. Jan Maryška je letos prvním rokem
mladší dorostenec a v nabité konkurenci se prokousával startovním polem,
až dosáhl na svůj letošní nejlepší výsledek – 12. místo v prologu skatem.
Petra Smažíková a Zuzana Holíková získaly na team sprintu na Zadově
zlatou medaili a staly se mistryněmi ČR v běhu na lyžích v team sprintu
klasickou technikou.
Naše dorostenky a dorostenci dosahují vynikajících úspěchů a
umístění a již několik let vzorně reprezentují skuhrovský oddíl. Závodů
vrcholové úrovně se účastní naše starší dorostenka. Zuzana Holíková jako
členka reprezentačního družstva olympijských nadějí se nominovala na
EYOF v tureckém Erzrumu. Byla to pro ni první velká akce a rozhodně
vydařená, při prvním startu 5km klasicky obsadila Zuzka 5. místo. Další
závod byl na 7km volně a i zde zajela Zuzka další pěkný výsledek a to 7.
místo. Ovšem to nejlepší přišlo nakonec, když si ve sprintu dojela pro
stříbrnou medaili. Téměř nakonec sezóny vyjela na další mezinárodní
závody – finále OPA Cupu v německém Seefeldu.
Starší žactvo mělo ČP ve Vysokém nad Jizerou, MČR v Novém Městě
na Moravě a posledním závodem byl ČP a finálový závod HNT v Jablonci
nad Nisou. Šimon Maidl, Tadeáš Drbula, Zuzka Kubíčková i Katka
Smažíková podali velmi pěkné výkony, za které se rozhodně nemusejí
stydět. Při každém startu dělali čest skuhrovským barvám.
Avšak i naši mladší závodníci, kteří se neúčastní republikových
závodů, ale vrcholem jsou pro ně krajské závody, se pohybují na
výsledkových listinách na stupních vítězů. Patří mezi ně Marek Beneš,
Adéla Michlová či Jan Vašátko. Poslední závod sezóny pořádaný
WikovSKI Skuhrov nad Bělou se konal v sobotu18. března v Deštném –
Grundwalský most. Závod proběhl za nepříznivého počasí (padal velmi
mokrý sníh a pak i pršelo), závodníci se sjeli z celého Královéhradeckého
kraje, ale i z Jeseníků, Rýmařova či Letohradu. Závod byl veřejný pro
všechny kategorie, tak i zde proběhlo vyhlášení poháru KHK kraje pro
nejmladší, mladší a starší žactvo.
Vyhodnocení sezóny se uskutečnilo tradičně na závěrečném
karnevalu na sněhu v sobotu 8.dubna.
A které akce chystají skuhrovští lyžaři z oddílu WikovSKI Skuhrov nad
Bělou pro tento rok?
1. Běh údolím řeky Bělé 12.8.2017, start u Spol. centra
2. Orlický Rollerski cup19 - 20.8.2017, start u Spol. centra
3. Běh Skuhrovem, koláčkový závod v září, termín bude upřesněn
4. Orlický pohár, 56.ročník, prosinec 2017, areál Wikov SKI v Deštném
Wikov SKI Skuhrov nad Bělou
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Spolek Na Venkově hlásí
Jaro je tu a my se pomalu dáváme opět do práce. Spolu s našimi
dětmi začínáme tréninkovou přípravou na skokové a drezurní závody, které
nás čekají již začátkem dubna. Všichni jsme po zimním odpočinku natěšeni
a plni očekávání, co nového nám letošní sezona připraví. Nemalou měrou
k tomu přispělo i rozhodnutí spolku JK Nová Ves zúčastnit se letos i několika
drezurních a skokových závodů, které se konají pod hlavičkou České
jezdecké federace. Na těchto závodech nás bude reprezentovat především
Eliška Masaříková s koněm Sky Creative Ice B a Eliška Pišlová s Derykem–
drezura a ve skokových soutěžích Martina Ježková, Barbora Ježková,
Michaela Štěpánková a Daniela Milichovská. Držíme všem palce, ať se jim
na závodech daří.
Letošní rok je v obou našich spolcích termínově poměrně nahuštěný.
Spolek JK Nová Ves
se bude spolu s mladými jezdkyněmi účastnit
jezdeckých závodů a spolek Na Venkově se bude v rámci probíhajících
kroužků věnovat nejmenším a začínajícím jezdcům. Dále budeme jako
každý rok pořádat Dětský den (27.5.), během letních prázdnin dva pobytové
tábory, soustředění pro mladé jezdce, již tradiční Hubertovu jízdu s dětským
odpolednem (23.9.) a Drakiádu (říjen). Kromě těchto aktivit se budeme i
letos účastnit nejrůznějších akcí, kde na našich koních povozíme především
děti (akce DDM Rychnov, Deštné v O.h., Skuhrov n.B., Kvasiny).
Přejeme všem krásné jarní dny, dobrou náladu a ať nám koně jdou!
Tým spolků Na Venkově a JK NováVes

***
Pracovníci Obecního úřadu Skuhrov nad Bělou, obecní zastupitelé a redakce
Skuhrovského zpravodaje přejí všem skuhrovským občanům veselé Velikonoce,
krásné jarní dny a pokud možno stále optimistickou náladu, se kterou se snáze
překonávají i ty nejtěžší problémy.
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