Pohledem starosty
A je to tady - toužebně očekávané léto, čas prázdnin a dovolených,
na které jsme se tolik těšili. Doufejme, že nám bude přát i počasí, že si
užijeme příjemné chvíle pohody a zaslouženého odpočinku.
Každým rokem je červenec pro Skuhrov časem pouti. Atrakce
a pouťovou zábavu doplní jako již tradičně Pouťová veselice s kapelou
Combi. Chybět nebude ani pravidelně pořádaný Volejbalový turnaj
Skuhrováků. Letošní tematická výstava ve výstavní síni obecního úřadu
se ponese ve znamení dvacátého výročí od hrůzy v podobě povodně,
která postihla naší obec v roce 1998. Slavnostní vernisáž této výstavy
fotografií proběhne v sobotu 21.7. Výstava bude otevřena pro veřejnost
až do konce září. V srpnu se pak můžeme těšit na Rozloučení s létem
u Společenského centra. Akci budou doprovázet různé soutěže a
taneční zábava opět se skupinou Combi. Nebudou chybět ani Pivní
slavnosti, akce na ukončení prázdnin a řada sportovních akcí, které
pořádají sportovci ze SKI Skuhrov. Program letošního léta ve Skuhrově
je opět pestrý, a tak bych chtěl popřát všem návštěvníkům příjemně
strávené chvíle a příznivé počasí.
Abych ale nemluvil pouze o zábavě a odpočinku. Rád bych Vás
informoval o plánech, které jsou před námi, neboť ani v létě se pracovní
chod obce nezastaví. O tom, že je připravena řada projektů, které čekají
na svůj čas, jsem Vás již průběžně informoval. Čeká nás například
„Modernizace sběrného dvora“, „Chodníky včetně propojení Skuhrov –
Kvasiny“, „Inženýrské sítě Březina“. Bude také nutná oprava vstupu
a komunikace v MŠ, příprava projektové dokumentace byty Brocná
(stará škola ) atd. Zaměřím se proto na dvě největší akce, které se
realizují v současnosti. Jedná se o probíhající akci v mateřské školce
„ Rozšíření kapacity MŠ“. Z nevyužitých prostor v hospodářské části MŠ
vzniká nové oddělení s nutným zázemím. Jeho kapacita bude 11dětí.
Dokončení plánujeme na půlku srpna, zahájení provozu ihned od září.
Druhou akcí, která je nyní aktuální, je nástavba bytů nad
zdravotním střediskem včetně zateplení budovy. Stavba byla v termínu
řádně dokončena a bez závad zkolaudována. Velký dík za zdárný
průběh akce patří stavební firmě Stylbau a všem zúčastněným, kteří akci
svědomitě koordinovali i kontrolovali. Díky projektu, který zpracoval
pan Ing. arch. Jan Šugl, zdejší rodák, získala naše obec další velmi
pohlednou stavbu ve středu obce. Stará budova zdravotního střediska
dostala nový moderní vzhled a zároveň se vyřešily problémy s rovnou
střechou, vytápěním a zateplením. Za vydatné spolupráce s paní
MUDr. Karolínou Juránkovou se podařilo z větší části zrekonstruovat
i zastaralou ordinaci obvodního lékaře. V nástavbě pak vzniklo šest
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praktických a pohledných bytů pro mladé rodiny s dětmi, což bylo
prvotním záměrem. Zájemci o prohlídku dokončené stavby (a nebylo jich
málo), se měli možnost seznámit s výsledkem prací při dnu otevřených
dveří. Potěšilo nás velice příznivé hodnocení návštěvníků.

V těchto dnech pomalu končí další čtyřleté volební období. Je na
Vás - voličích posoudit naši práci, o které jste byli průběžně podrobně
informováni. Myslím si, že odstupující zastupitelé pilně pracovali
v naplňování svých volebních předsevzetí. Za všemi je vidět kus poctivé
práce a za to jim patří i můj dík.
Závěrem chci Vám, skuhrovským občanům i ostatním čtenářům
Zpravodaje popřát příjemné léto, mnoho slunečných dnů, pohodové
prožití dovolených, dětem krásné prázdniny a všem voličům
šťastnou ruku při volbách.
Milan Bárta

Společenské centrum hlásí…
Jako v minulých letech proběhlo také letos
„DIVADELNÍ LÉTO NA HRADĚ“, kde se nám
přestavily čtyři divadelní soubory se svými hrami.
V letošním roce naše pozvání přijaly tyto soubory: DS Zdobničan
Vamberk s komedií Létající snoubenky, OČB Orlice Potštejn s komedií
Manželské psycho, dále Jesličky J. Tejkla Hradec Králové s hrou Kdo
uteče vyhraje a DS Kačenka Deštné v Orl. h. s komedií Darmošlapky,
aneb repete, hoši! Všechna divadelní představení byla nádherná a velmi
se líbila. Ostatně to bylo vidět i na účasti návštěvníků. Průměrná
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návštěvnost byla kolem 130
diváků na představení. Už
nyní se můžeme těšit na
další ročník.
V sobotu 19. května se
v budově
Společenského
centra
konalo
Vítání
občánků, na kterém jsme
přivítali pět malých obyvatel
Skuhrova nad Bělou.
Ke konci školního roku se konalo už tradiční rozloučení žáků 9.
třídy se základní školou. Žáci měli připravený program pro přítomné
rodiče a učitele.
Ve dnech 5.7.-7.7.2018 se uskutečnil III.
ročník
řezbářského
sympozia
s názvem
„PROMĚNY DŘEVA“.
Akci předcházely
dlouhé přípravy, ale výsledek stál určitě za to.
Během tří dnů sympozium navštívilo cca 3000
diváků, což pořadatele velice těší. Své
řezbářské umění s motorovou pilou předvedlo
pět řezbářů na předem zadané téma. Letošní
téma znělo „Rybník“. Pod rukama řezbářských
mistrů vzniklo pět nádherných soch, které
budou zdobit rybník v Debřecích.
Závěrem bych vás ráda pozvala na
Skuhrovskou pouť, která se letos uskuteční v termínu 20.7.- 22.7. 2018.
V sobotu 21.7.2018 přijďte posedět ke Společenskému centru se
skupinou COMBI. Dále bych vás chtěla pozvat na výstavu fotografií k 20.
výročí od povodní ve Skuhrově nad Bělou, která bude probíhat ve
výstavní síni obecního úřadu.
Všem dětem přejeme hezké prázdniny plné zajímavých zážitků a
ostatním krásné, pohodové a hlavně slunečné léto.
Kateřina Pohlová

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU SKUHROV n.B.
ODPADY
Žádáme občany, aby plastové a papírové obaly před vhozením do
kontejneru řádně sešlapovali, jinak platíme za odvážení vzduchu!
UPOZORŇUJEME občany, že od 1.7. 2018 dochází ve čtvrtek ke
změně pracovní doby místní pobočky České pošty: 8.00 – 12.30 hod.
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Upozorňujeme podnikající občany,
kteří využívají systém
shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů v rámci obce, aby se nahlásili v kanceláři OÚ, viz.
Obecně závazná vyhláška obce Skuhrov nad Bělou č. 3/2017.
Vlastníci nemovitostí, ve kterých se poskytují ubytovací a rekreační
služby, nechť se nahlásí na OÚ – poplatek z ubytovací kapacity, viz.
Obecně závazná vyhláška obce Skuhrov nad Bělou č. 01/2012.
Žádáme všechny majitele psů, kteří ještě nepředložili na OÚ očkovací
průkaz psa nebo průkaz původu psa, aby tak učinili co nejdříve.
Pálenice v Brocné je od 12.7.2018 otevřena. Od 16.7.2018 je možné
pálit - po telefonické dohodě 777 243 483.
DOVOLENÉ VE ZDRAVOTNÍM STŘEDISKU
MUDr. Zd.Seidlová: 24.7.2018 - 4.8.2018
MUDr. K.Juránková: 13.8.2018 - 24.8.2018
Sociální komise opět děkuje všem dárcům, kteří přispěli v květnu do
sbírky pro potřebné občany, kterou zajišťuje Diakonie Úpice. Další sbírka
se připravuje na měsíc září. Přesný termín bude vyhlášen a plakátován.
Za komisi Jana Kouřímová

Mutina Skuhrovský
- kladně hodnotí nově dokončenou velice vkusnou
a do podhorské oblasti zapadající bytovou nástavbu
na zdravotním středisku…
- kritizuje neutěšený stav komunikací Skuhrov-Proloh-Osečnice
a Skuhrov-Hraštice-Brocná, které připomínají tankodrom…
- chválí všechny pořadatele společenských akcí na hradě i jinde…
- oceňuje rodinu pana Štěpána Gottwalda za opakované zpřístupnění
bývalé fary pro veřejnost (výstavy v půdních prostorách byly velice
působivé nejen vystavenými díly, ale i prostředím)…
- přeje všem občanům krásné slunečné dny, o dovolených co nejvíce
odpočinku a hlavně šťastné návraty z prázdninových cest…
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významného životního jubilea se ve třetím čtvrtletí roku 2018 dožívají
tito naši spoluobčané:
GRYGAROVÁ Marie ze Skuhrova

90 let

OLIŠAR Zdeněk z Debřec

80 let

HRADECKÁ Jana ze Skuhrova

75 let

KULŠTEJNOVÁ Helena z Hraštice

80 let

PAŠTOVÁ Jaroslava

ze Skuhrova

75 let

LUKÁŠKOVÁ Marie ze Skuhrova

85 let

PISKORA Jaroslav z Debřec

80 let

ŠUGLOVÁ Jarmila ze Skuhrova

90 let

BÁRTOVÁ Milada ze Skuhrova

80 let

KOPS Miloš ze Skuhrova

70 let

Vaše životní jubileum je pro nás příležitostí, abychom Vám do dalších let
upřímně popřáli dobré zdraví, spokojenost a osobní pohodu.
Vítáme nové občánky naší obce :
PETERKA Tomáš ze Skuhrova
MRŠTNÁ Elisabeth z Debřec
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 :
CEJNAROVÁ Marie z Hraštice

(nar.1942)

PIŠL Josef ze Skuhrova

(nar.1932)

EHLOVÁ Zdeňka z Hraštice

(nar.1922)

Čest jejích památce !
Ludmila Popová
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KAM O SKUHROVSKÉ
POUTI ?
PÁTEK 20.7.
16.00 hod.

18.00 hod.
17.00 hod.

Zahájení provozu pouťových atrakcí
rodiny Dubských (u zdravotního střediska).
Sousedské posezení s grilováním ve Svinné
Otevřeno přízemí Společenského centra, možnost
občerstvení.

SOBOTA 21.7.
9.00 hod.
XXXIII. ročník Pouťového volejbalového
turnaje Skuhrováků v areálu volejbalistů.
Podmínky účasti jako v minulých letech,
prezentace týmů v 8.30, začátek v 9.00
hod., občerstvení po celý den.
9.00 – 12.00
14.00 – 16.00

Prohlídka expozice výroby železa
(stálá výstava v přístavbě OÚ Skuhrov n. B.)

9.00 – 12.00
13.00 – 17.00

Výstava fotografií Povodeň 1998
(v přístavbě OÚ Skuhrov n. B.)

11.00 hod.

Otevřeno přízemí Společenského centra, možnost
obědů.

19.00 hod.

Pouťová zábava se skupinou COMBI
(u Společenského centra, občerstvení zajištěno).

NEDĚLE 22.7.
10.30 hod.

Mše svatá v kostele sv. Jakuba.

9.00 – 12.00
14.00 – 16.00

Prohlídka expozice výroby železa
(stálá výstava v přístavbě OÚ Skuhrov n. B.)

9.00 – 12.00
13.00 – 17.00

Výstava fotografií Povodeň 1998
(v přístavbě OÚ Skuhrov n. B.)

11.00 hod.

Otevřeno přízemí Společenského centra, možnost
občerstvení (pouze do 17.00 hodin)
Srdečně Vás zvou všichni pořadatelé.
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Ve dnech 5. – 7. července se z výšin
skuhrovského
hradu
nesly
do
údolí
charakteristické
zvuky motorových pil.
Tentokrát se nejednalo o kácení stromů, ale o
slovo se takto hlásil již III. ročník řezbářského
sympozia PROMĚNY DŘEVA, které pořádala
Obec Skuhrov nad Bělou. Duchovním otcem této
akce je správce obecních lesů, pan Ing. Richard Poláček, který
v následujícím rozhovoru čtenářům celou akci přibližuje:
Jaké bylo letošní téma sympozia a kde si budou moci vytvořené sochy
zájemci prohlédnout?
Letošní téma znělo „Rybník“ a tomu bude také odpovídat i umístění
vytvořených děl v okolí debřeckého rybníka, kam budou sochy po nutné
impregnaci převezeny. Plastika Vodní panna bude dokonce vévodit
uprostřed vodní plochy, což určitě dodá tomuto místu velice zajímavý
efekt.
Kteří řezbáři byli hlavními aktéry letošních Proměn?
Pozvání přijali staří dobří známí z minulých dvou ročníků v čele s Janem
Paďourem, Radkem Smejkalem, Robertem Musilem a Petrem
Krejcarem. Tuto čtveřici letos doplnil nováček Martin Bořuta z Podkopné
Lhoty u Zlína. Všichni jmenovaní se letos účastnili velice renomované
řezbářské akce Husky cup v německém Blockhausenu. Radek Smejkal
tam získal Cenu diváků.
Každý kdo letošní Proměny navštívil, si jistě uvědomil, kolik hodin práce
si akce vyžádala. Kdo všechno se na přípravách podílel?
Na přípravách se začalo pracovat již před Vánocemi 2017. Postupně se
zformoval užší přípravný tým, který tvořili tito obětavci: Zuzana
Hanušová, Kateřina Pohlová, Oldřich Málek, Petr Ulrich a Pavel Kříž. Jak
se termín Proměn přibližoval, okruh organizátorů se dále rozšiřoval,
zapojili se členové zastupitelstva, zaměstnanci obce a další dobrovolníci.
Celkem se na zajištění akce podílelo asi 50 osob. Všem patří veliký dík
za ochotu a nezištnou práci pro dobrou věc.
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Žádná podobná akce se v dnešní době neobejde bez náležitého
finančního zajištění. Jak po této stránce letošní Proměny dopadly?
Zatím ještě nemáme přesné vyčíslení. Rozpočet převyšoval 200 000,Kč. Více než polovinu této částky pokryly dary od sponzorů, další část
příjmů tvořilo vstupné, parkovné a prodej soch ze speed carvingu. I když
se, bohužel, nepodařilo získat dotaci od Královéhradeckého kraje,
předpokládáme, že konečný hospodářský výsledek akce obecní
rozpočet nijak nezatíží. Do budoucna se dá předpokládat (bude-li
příznivé počasí), že si Proměny dřeva na sebe bez problémů vydělají.
Jaká byla divácká účast a ohlasy na letošní Proměny dřeva a
rychlořezání?
Díky registračním páskům, které diváci dostávali na ruku, máme letos
dost přesnou evidenci návštěvnosti. Během tří dnů se na hradě
vystřídalo kolem 3 000 osob. Sami řezbáři se shodli na tom, že
skuhrovské Proměny dřeva jsou největší akcí svého druhu v rámci ČR.
V hradním areálu i přilehlém okolí byl připraven bohatý doprovodný
program. Jak hodnotíš tuto stránku akce?
Záměrem bylo připravit zábavu na celé odpoledne pro celé rodiny. Proto
si na své přišli nejen dospělí, ale určitě se pobavili i naši nejmenší, kteří
zde našli svůj dětský koutek, k dispozici byla laserová střelnice atd. Ke
zatraktivnění akce a diváckému komfortu určitě přispěla i velkoplošná
obrazovka. Praxe ukázala, že nemalé náklady na její instalaci se určitě
vyplatily.
Ke zdaru letošních slavností dřeva určitě přispělo i unikátní prostředí
bývalého hradu. Souhlasíš?
Skuhrov má v tomto ohledu veliké štěstí. Hradní areál skýtá obrovský
potenciál pro konání podobných akcí. Je dobře, že se péčí obce areál
průběžně zvelebuje. Tak například v současné době je v přírodním
amfiteátru již 70 laviček a jeho kapacita tak vzrostla zhruba na 300
diváků. Dbá se i na bezpečnost návštěvníků, na okraji srázu bylo
instalováno dřevěné zábradlí, u rozhledny je pevná palisáda. Přístup ke
hradnímu areálu je označen stylovými dřevěnými reliéfy.
Závěrem se nabízí celkem logická otázka. Laťka je nastavena docela
vysoko, lze ji ještě něčím překonat, jaké jsou výhledy do budoucna?
To je pravda. Zkušenosti říkají, že je třeba být připraven s předstihem.
Témata pro budoucí Proměny již nějaká jsou. Příští ročník bude
například
ve znamení „ročních období“. Vytvořené sochy budou
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umístěny u lipky, kudy povede nově zřizovaná naučná stezka „Vápenka“.
Předběžně nám přislíbil pro příští rok podporu hejtman
Královéhradeckého kraje pan Jiří Štěpán, pracovníci České televize
uvažují o jednom natáčecím dnu. Tak tedy zdar IV. ročníku Proměn
dřeva v roce 2019.
Děkujeme za rozhovor
Přidáváme pohled jednoho z přímých aktérů, kterým byl pan Radek
Smejkal. To je člověk s velice širokým spektrem zájmů. Vedle řezbářství
je jeho druhým koníčkem společenský tanec. Po skončení Proměn dřeva
se do naší obce vrátil se skupinou padesáti mladých tanečníků jako
vedoucí letního soustředění Tanečního centra Pardubice. Skupina
využívá pro své tréninky školní tělocvičnu a její členy bylo možné
v polovině července potkávat v naší obci. Požádali jsme Radka o jeho
pohled na právě skončené řezbářské sympozium:
„Musím říci, že letošní Proměny byly připraveny téměř na profesionální
úrovni. Ve srovnání s podobnými akcemi jinde v ČR je ve Skuhrově
výborné zázemí a servis, kolem akce se pohybují velice příjemní lidé.
Známe místní prostředí z minulých dvou ročníků, a tak jsme s kolegy
vůbec neváhali sem opět přijet. Letos byla zvlášť patrná obrovská
propagační práce pořadatelů, návštěvnost byla určitě nejvyšší ze všech
akcí, kterých se v naší zemi účastníme. V našem kalendáři na příští rok
Skuhrov určitě chybět nebude, je to pro nás srdeční záležitost.“
Seznam sponzorů podílejících se na Proměnách dřeva 2018:
Obec Skuhrov nad Bělou, V–STAV RK s.r.o. Rychnov n. Kn., PODORLICKÁ
KARTONÁŽNÍ spol. s r.o. Dobruška,
Vítězslav Vondrouš Holice, Rybáři
Skuhrov n. B., Lesy KCM Opočno, Echo Motor Jikov Green České
Budějovice, Proteco s.r.o., Praha, STORM WELD s.r.o. Hraštice, Alena
Špačková Dobruška, Lesy České republiky s.p. Hradec Králové,
Josef
Kapras – NEJLES Pecka, VÁCLAV DANĚK – LAGUNA Solnice, Rudolf
Poláček Uhřínov, Jiří Brandejs–práce v lese Houdkovice, Jan Novosad –
Podlahářství Pardubice, Karolína Juránková s.r.o. Kostelec n. Orl., Energo
LaR, s.r.o. Rychnov n. Kn., AQUA SERVIS, a.s. Rychnov n. Kn., Pavel
Michel Rovné, Petr Otiepka Hradec Králové,
Vlastimil Mizera Kvasiny,
Poláčkovi Osečnice, Jindřich Husák Polom, Vratislav Mareš Nový Hrádek,
Bartošovi Bystré, Václav Velíšek Hradec Králové, Forejtkovi Kvasiny, Vít
Kovář Bílý Újezd,
Vojtěch Vondráček Hradec Králové, Farma Brocná,
s.r.o. Brocná,
GEOŠRAFO, s.r.o. Hradec Králové, Pneuservis Holeček
Hraštice, ESAB Vamberk s.r.o. Vamberk, D-credit s.r.o.,
Ing. Zdeňka
Dostálová–M&M Reality, Pavel Lukavský Kvasiny, Petr Ulrich Skuhrov n. B.,
MK výšivky, s.r.o. Solnice. Všem patří velké poděkování pořadatelů.
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Ohlédnutí za školním
rokem 2017-2018
K radosti všech dítek školou povinných skončil
v pátek 29.6.2018 další školní rok. Naše škola pořádá již
tradičně poslední den školy slavnostní shromáždění všech
žáků a učitelů, na kterém se celé škole představí
nejúspěšnější žáci a žákyně z jednotlivých tříd.
Domníváme se, že toto společné zhodnocení výsledků práce
může
mnohé
žáky kladně
motivovat
k dalšímu vzdělávání
i k odpovědné přípravě na vyučování. Ne všude je tento přístup obvyklý,
jsou školy, kde se konec roku odbývá pouhým vydáním vysvědčení.
Postupně se představili žáci 1. – 5. ročníku, kteří zakončili rok se
samými jedničkami. Po nich nastoupili žáci II. stupně, kteří dosáhli
hodnocení „prospěl s vyznamenáním“. Knižní odměny si od svých
třídních učitelů převzaly děti, které vynikaly vzorným chováním, pílí,
ochotou pomoci druhým, nebo byly úspěšné při reprezentaci školy či
sběrových akcích: Tomáš Mencl, Klára Malá a Lucie Musilová z 1.
ročníku, František Šabata, Natálie Košíková a Jakub Dubánek ze
2.r., Jakub Pišl, Nikola Hartmanová, Nikola Sedmíková, Tomáš
Neugebauer, Eliška Šidlovská ze 3.r., Šarlota Chudá, Eliška
Hlavsová, Jakub Šmika a Vojta Effenberk ze 4.r., Pavlína
Neugebauerová z 5.r., Vendula Mičkechová, Marie Pachovská a
Viktorie Roštlapilová ze 6.r., Daniela Milichovská ze 7.r., Jan
Holman a Hana Rozínková z 8. ročníku. Další žáci byli oceněni
pochvalou třídního učitele, a tak bylo písemně pochváleno celkem 65
žáků. Všichni ocenění byli odměněni uznalým potleskem přítomných.
Ale není žádným tajemstvím, že nejsou všichni jen vzorní a pilní.
Chování některých žáků vykazovalo větší či menší „vady na kráse“, a tak
musela být uložena i některá kázeňská opatření. V jednom případě byla
udělena dvojka z chování, 47 žáků dostalo napomenutí třídního učitele,
17 žáků si odneslo důtku třídního učitele a ve dvou případech došlo i na
důtku ředitele školy.
Nejčastějšími přestupky byly: nevypracování
domácích úkolů, zapomínání sešitů a učebnic, vyrušování při vyučování,
nerespektování pokynů učitele, vyskytly se však i podvody. Velice slabou
úroveň vykazuje u mnohých žáků domácí příprava na vyučování. Ať
chceme nebo nechceme, bez poctivé domácí přípravy se lepší výsledky
asi těžko dostaví.
Celkem školu letos navštěvovali 163 žáci, z nichž 83 prospěli
s vyznamenáním, 80 žáků prospělo, nikdo nebyl hodnocen stupněm
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nedostatečný a nikdo nebude konat opravné zkoušky, což je proti
minulým letům pozitivní zjištění. Z hlediska motivace je pro žáky jistě
důležité porovnání svých výsledků s výsledky spolužáků. Dalším a
možná ještě důležitějším motivačním prvkem je porovnání vlastních
výsledků z hlediska zlepšení či zhoršení. Proto vyhodnocujeme i
„Skokana roku“, tedy žáka, který dosáhl nejvýraznějšího zlepšení
celkového prospěchu za poslední období. Letos toto ocenění získali
Vilém Dusbaba ze 2.ročníku a Erik Triandafilu z 8. ročníku. Oběma
přejeme, aby ve svém úsilí nepolevovali a byli tak příkladem ostatním.
Závěr slavnosti byl ve znamení loučení. Květinou a poděkováním
za vykonanou práci se žáci a učitelé rozloučili s paní učitelkou Libuší
Nedomlelovou, která odchází do penze, na jiné působiště přechází
z naší školy pan učitel Michal Dusílek, končí také slečna Petra
Wenzelová. Do zdejší mateřské školy se po prázdninách přemístí školní
asistentka paní Zuzana Šabatová. Se svými mladšími spolužáky se
nakonec rozloučili také vycházející žáci, dnes už absolventi.
Rozloučení se žáky 9. ročníku. Ve středu 27. 6. 2018 se v sále
místního Společenského centra za účasti rodičů, starosty Skuhrova,
pana Milana Bárty a místostarosty Kvasin, pana Ešpandra, učitelů a
dalších hostů konalo slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku. Jednotliví
žáci byli nejprve představeni a zároveň jsme se dozvěděli, jaká bude
jejich další životní cesta. Žáci si také připravili prezentaci snímků ze
svého školního života. Následovalo tradiční šerpování, kterým se
z deváťáků stali absolventi. Každý z nich obdržel na památku knihu,
květinu a certifikát o obhajobě závěrečné práce. S přítomnými se
absolventi rozloučili společnou písní.
Obhajoby závěrečných prací. Již několik let čekají na žáky 9. ročníku
v měsíci červnu závěrečné práce a jejich obhajoba. V průběhu jarních
měsíců si žáci zvolí téma, které potom zpracují jednak v písemné
podobě a také ve formě powerpointové prezentace. Při obhajobě mají 15
minut na to, aby své téma přednesli svým spolužákům a porotě z řad
pedagogů. Porota hodnotí úroveň práce a prezentace jak po obsahové
tak po formální stránce, přihlíží se též k interpretaci a originalitě
zpracování. Podle ohlasů od bývalých žáků je tato zkušenost dobře
připravila na to, co je v daleko náročnější podobě později čekalo na
středních školách…
A kam odcházejí letošní deváťáci?
Mezi
šestnácti vycházejícími žáky jsou dva budoucí
odborníci
na informační technologie, jeden
autoelektrikář,
mechanik-opravář motorových
vozidel, letecký mechanik, dva autotronici,
kadeřnice, dva farmáři, dva žáci budou studovat
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na gymnáziu,
tři jdou na obchodní akademii, další si vybral
bezpečnostně právní činnost.
Které další aktivity během jarních měsíců ve škole proběhly?
Kulturní vystoupení. V letošním školním roce naši žáci opět navázali
na zavedenou tradici a prezentovali školu v několika kulturních
vystoupeních, které s nimi připravily paní učitelky Věra Rygrová a
Kateřina Hvězdová. Na konci května proběhlo tradiční Vítání občánků,
při kterém se jako vždy zvesela zpívalo a recitovalo. V květnu se
rovněž uskutečnilo vystoupení pro maminky při oslavách Dne matek.
Zde děti zahrály na flétničky, přednesly básně a zpěv písniček. Součástí
vystoupení byla i hraná scénka. Děti z 1.třídy se převlékly za zvířátka.
Každé se pak představilo básničkou. Všechny letošní akce byly velice
vydařené a seniorům i rodičům se vystoupení velice líbila. Nácvik
vystoupení je velmi náročný jak pro paní učitelky tak pro děti. Je třeba
pochválit všechny děti, které každé vystoupení braly velice zodpovědně
a byly vždy bezvadně připravené. A co je na tom všem nejkrásnější? Že
mají chuť a snahu dělat něco navíc, vždyť se věnovaly nácviku
i vystoupením ve svém vlastním volném čase! Takže ještě jednou
děkujeme.
Kroužek hry na flétnu navštěvovalo v letošním roce 11 dětí z 1. a 2.
ročníku. Postupně se děti učily, jak zacházet s hudebním nástrojem, jak
se o něj správně starat. Učily se nové písničky, říkadla a básničky.
Seznamovaly se s hudební teorií a notičkami. Každá nota měla své
jméno například h = Honzík, a = Amálka, c = Cecilka. Ke každé notičce
patřila také písnička. Dohromady se děti naučily asi deset písní.
Vyvrcholením práce kroužku bylo vystoupení pro maminky, kdy děti
předvedly, co se za školní rok dokázaly naučit. Všechny děti byly velice
šikovné, kroužek braly vážně a snažily se být vždy pečlivě připravené.
Projekt etické výchovy je komplexní a osvědčený program, jehož cílem
je pomocí zážitkové a reflexivní pedagogiky vychovat sociálně pozitivní
osobnost. Základní program přispívá k celkovému zlepšení sociálního
klimatu ve třídě, ve škole a následně ve společnosti. Představuje rovněž
účinný nástroj primární prevence sociálně nežádoucích jevů. Cílem
etické výchovy je tedy pozitivní ovlivňování postojů a chování člověka,
který se vyznačuje komunikativností, kreativitou, zdravým sebevědomím
a pozitivním hodnocením jiných. V tomto školním roce probíhala etická
výchova formou kroužků v 1.- 3.třídě. Do kroužku se v každém z těchto
ročníků vždy zapojily všechny děti, což umožnilo prožívat aktivity k
jednotlivým tématům společně - jako kolektiv. Témata byla vybírána
postupně krok za krokem a měla názvy: Komunikace, Sebehodnocení,
Pozitivní hodnocení druhých, Tvořivost a iniciativa. Pomocí zážitkového
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učení děti "na vlastní kůži" prožily aktivity, ze kterých dokázaly vyvodit
závěry i poučení do běžného života.
Akce Den Země má své trvalé místo v programu naší školy. Jednou ze
součástí je sběr starého papíru, který se letos konal ve dnech 25.a 26.
dubna. Opět se podařilo naplnit dva velké kontejnery, což představuje
13 360kg. Průměr činil 82kg na žáka. Nejlepšími sběrači se tentokrát
stali: Jan Bárta ze 7.r. (605,5kg), Helena Gruškovská ze 7.r. (462kg) a
Pavlína a Tomáš Neugebauerovi (každý 447kg). Ve sběrové soutěži
firmy NAPOS Předměřice, která starý papír vykupuje, se naše škola
letos umístila na krásném
5. místě
ze 38 zúčastněných škol
Královéhradeckého kraje. Všem, kteří se do sběru starého papíru
zapojili, velice děkujeme. Vydělané peníze přijdou na účet Spolku rodičů
a přátel školy a budou použity k úhradě nákladů při organizování exkurzí
a výletů.
Atletický čtyřboj v Kvasinách je již několik let příležitostí, kde si malí
sportovci mohou změřit své síly se soupeři z okolních škol. Z naší školy
bylo vybráno čtyřčlenné družstvo chlapců ze čtvrtého a pátého ročníku a
dne 10.5.2018 se vydali do Kvasin závodit. Celkem se závodů
zúčastnilo sedm družstev, která soutěžila v běhu na 50 metrů, běhu na
400 metrů, hodu míčkem a skoku dalekém. Výsledky se započítávaly do
celkové tabulky, v níž se naši chlapci umístili na krásném druhém místě.
V soutěži jednotlivců se na prvním místě umístil Matěj Čtvrtečka
z pátého ročníku a na třetím místě Tomáš Milichovský ze čtvrtého
ročníku. Naši chlapci tak měli velmi úspěšný den.
Závody v Polsku. V neděli 20. května odjelo 24 dětí ze skuhrovské
školy a školky do družební polské obce Jaszkowa Dólna. Konaly se
tam tradiční závody v běhu, které byly rozděleny do 14 kategorií
od 150 m pro děti z mateřských škol až po závod na 1500 m pro
patnáctileté chlapce. Našim závodníkům se vedlo velmi dobře,
protože se devětkrát dostali na stupně vítězů: v běhu dívek na 200
m obsadila mezi 60 děvčaty 3. místo Anita Tóthová a po ní
v závodu na 300 m Tereza Michlová 2. místo. Závod děvčat na
500 m ovládly naše běžkyně, na 1. místě Ivana Smažíková a 2.
místo obsadila Adéla Michlová. Ivanka již v polovině závodu
z prvního místa mávala kamarádům, jak si byla jistá
svým
vítězstvím. V běhu dívek na 600 m skončila na 3. místě Viktorka
Fejová. V běhu chlapců na 800 m obsadil 2. místo Matyáš Mužík
a ve stejném běhu děvčat zvítězila Kateřina Smažíková.
V nejdelším běhu chlapců velmi dobře bojovali oba žáci z naší 9.
třídy. O půl kroku na 2. místě skončil Tobiáš Vlasák před třetím
Václavem Petrem. Také ostatní naši závodníci zaslouží uznání
za bojovnost. V součtu bodů obsadila naše škola mezi devíti
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základními školami krásné 3. místo a získala pěkný pohár. Každý
závodník si také přivezl dárkovou tašku a hlavně spoustu zážitků.
Tak zase za rok!
Oslavy Dne dětí proběhly pod
vedením třídních učitelů ve
sportovně turistickém duchu.
Dvě třídy I. stupně využily ke
hrám a soutěžím volejbalový
areál, prvňáčci se vydali na
přírodovědnou vycházku na
místní hrad, třeťáci putovali
po zdejší naučné rybářské
stezce
až
k debřeckému
rybníku. Převážná část žáků
II. stupně se přesunula na
hřiště u benzínové stanice, kde se věnovali zdravovědě, sportovním
hrám i nácviku netradiční hry – pálkované.
Školní výlety a exkurze. Na konci března navštívili žáci II.st. naší školy
německé město Drážďany, kde se seznámili nejen s historickými
památkami. Žáky zaujala především indiánská tématika při prohlídce
Muzea Karla Maye. Dne 4.června 2018 jel celý první stupeň naší školy
na společný školní výlet. Cílem se stal zábavný park Tongo v Hraci
Králové. V hale na ploše 2900 m2 se nacházela spousta atrakcí, které
nabídly nezapomenutelné zážitky nejen pro děti. Každá část přitom
představovala jiný ostrov či mořský svět. Za jediný den tak mohly děti
společně uskutečnit dobrodružnou cestu oceánem. Školní výlet přinesl
dětem možnost prožít den plný zábavy, pohybu a nejrůznějších
„opičáren“. Na společné dobrodružné výpravě žáci překonávali
rozmanité překážky, zlepšovali svoji obratnost a fyzickou kondici a
získávali také sebevědomí. Strávili zde společný čas bez školních lavic,
učení a přitom si i aktivně odpočinuli.
Žáci 6. třídy se vydali na školní výlet směr Dolní Morava, sedmáci
navštívili Prahu, osmáci odjeli do Jaroměře a na Kuks. Žáci 9. ročníku
strávili svůj dvoudenní výlet pobytem v Opočně s noclehem v kempu
u rybníka Broumar.
Červen bývá měsícem, kdy se rovněž konají školní exkurze. Žáci
7. třídy se na celé dopoledne přesunuli do střediska experimentální
archeologie Villa Nova na Uhřínově, kde se podrobně seznámili se
životem středověkých zemědělců. Vyzkoušeli si tkaní látek na svislém
stavu, mletí obilí na žernovu, upekli si placky z vlastnoručně umleté
mouky, pokusili se rozdělat oheň pomocí ocílky, stříleli z luku, poznali
středověké obydlí a mnoho dalších zajímavých věcí. Cenné bylo
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především to, že si vše mohli na vlastní kůži vyzkoušet. Získané
vědomosti žáci potom využili při vyplňování pracovního listu.
Na závěr projektu Hasík navštívili žáci 2. a 6. třídy základnu HZS
v Rychnově n.Kn., kde zblízka poznali špičkovou požárnickou techniku a
seznámili se s těžkou a odpovědnou prací profesionálních hasičů.
Poděkování patří veliteli HZS panu Radovanu Bienovi, který tuto
atraktivní exkurzi pro naše žáky ochotně zprostředkoval.
Žáci 8. a 9. třídy se vydali na poznávací exkurzi do Hradce Králové.
Zde nejprve navštívili Hvězdárnu a planetárium a následně se přesunuli
na lokalitu Chlum, kde se podrobně seznámili s okolnostmi a průběhem
tragické bitvy, která se zde odehrála v roce 1866.
V rámci dopravní výchovy měli možnost žáci 5. třídy vyzkoušet si
v praxi své znalosti dopravních předpisů na speciálním dopravním hřišti
v Rychnově nad Kněžnou.
Koncem června navštívili osmáci v rámci výchovy k volbě povolání
Úřad práce v Rychnově n.Kn., aby se seznámili s možnostmi dalšího
studia a ověřili si též své profesní předpoklady.
Naukové soutěže. Talentovaní žáci měli na jaře možnost změřit své síly
v okresních kolech naukových soutěží, kterými byly Biologická
olympiáda, Soutěž v poznávání rostlin a živočichů a Mladý zahrádkář.
V okresním kole Biologické olympiády, které se konalo 12. 4 a 23. 4.
2018 v Kostelci nad Orlicí, naši školu reprezentovali Matyáš Mužík,
Daniela Milichovská, Lucie Pohlová a Hana Nosková.
Besedy s odborníky. Součástí výuky byly ve II.pololetí školního roku
i dvě besedy. Žáci 8. a 9. ročníku měli již tradičně možnost besedovat
na téma Kriminalita mládeže s tiskovou mluvčí PČR Rychnov n.Kn. paní
Alenou Kacálkovou. Nutno podotknout, že některé informace byly pro
žáky velice překvapivé. Beseda se setkala s velkým zájmem, o čemž
svědčila celá řada dotazů, které žáci závěrem paní tiskové mluvčí
položili. Paní Aleně Kacálkové velice děkujeme a v podobných setkáních
budeme pokračovat i v příštích letech.
Také druhá beseda je již tradiční. Mezi žáky 9. třídy zavítal pan
Josef Šlezingr, který je velice poutavým způsobem seznámil
s problematikou vědního oboru, který zajímá snad každého –
meteorologií. I jemu patří dík za ochotu, s jakou do naší školy pravidelně
každý rok dojíždí.
Jednou ze součástí projektu „Plujeme na jedné lodi“, do něhož se
naše škola přihlásila, byl Klub zábavné logiky a deskových her. V něm
měli jednou týdně po vyučování zájemci z řad žáků II. stupně možnost
zahrát si nejrůznější deskové a společenské hry, naučit se pravidla
nových her a při tom všem si nenásilnou formou rozvíjet logické myšlení,
stanovovat taktiku a strategii, spolupracovat, a v neposlední řadě i
15

pěstovat smysl pro fair play. Během schůzek si celkem deset žáků
osvojilo základy takových her, jako například: tangramy, ledové kry,
sirkové hlavolamy, doubble, šibenice, šachy, mikádo, domino, dáma,
mlýn, halma. Děti si s chutí zahrály také piškvorky, karetní hry a
některé se též učily skládat Rubikovu kostku. Kromě jiného účastníci
klubu snad pochopili, že zábavu nemusí přinášet jenom počítačové hry.
Čtenářský klub byl druhou součástí výše zmíněného projektu. Jeho
cílem bylo dlouhodobě podporovat u žáků I. stupně zájem o četbu,
zdokonalovat čtení a zvyšovat čtenářskou gramotnost. Žáci se v klubu
scházeli velice rádi a
dvakrát během školního
roku
v něm
zažili
i
dobrodružství
v podobě
čtenářské noci. Při ní si
společně četli populární
knížku Mach a Šebestová,
zahráli si různé hry,
zazpívali známé písničky
a následně ve školní třídě
přespali. Ráno společně
posnídali a plní skvělých
zážitků a dojmů se vrátili
ke svým rodičům.
Rok 2018 je rokem jubilejním, připomínáme si v něm 100. výročí
založení Československé republiky. I když se zdá, že vlastenectví se
v poslední době příliš nenosí (což je veliká chyba), národní tradice a
historické milníky bychom si připomínat měli. Československo sice už
neexistuje, ale v historickém vývoji Čechů i Slováků mělo zásadní
význam. A tak to nejmenší, co můžeme pro připomenutí tohoto státního
útvaru udělat je, že jeho vlajku, která je zároveň i vlajkou České
republiky, necháme vyvěšenou nejen o státních svátcích, ale po celý rok
2018. Tím zároveň odpovídáme na dotazy, proč tomu tak letos na školní
budově je. Výročí vzniku republiky si připomeneme také žákovskou
akademií, plánovanou na sobotu 3. listopadu 2018. Již nyní občany na
tuto oslavu srdečně zveme.
(Na textu se podíleli: O.Málek, J.Nedomlel, K.Hvězdová-Dohnálková, V.Rygrová,
Vl.Kalous, D.Vacek, L.Hepnarová. L.Nedomlelová, I.Vašátková, H.Wenzelová,
Z.Šabatová, M.Dusílek)
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LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
Léto přišlo překvapivě brzy a všichni ve školce
jsme si to mohli na konci školního roku pěkně užít
nejen na školní zahradě, při výletech do okolí, ale i
při hrách v nově upraveném lesíku. V červnu jsme
si užili den s koníky u Pišlů na Nové Vsi, přijelo
k nám divadlo s pohádkou Tuč a Ňák a vyjeli jsme
za hasiči do Dobrušky.
Ale abych nepředbíhala. Ráda bych tento článek věnovala nejen
těm, které nově uvítáme v našich řadách, ale hlavně těm, kteří nás od 1.
září opustí a slavnostně vyrazí do první třídy.
Od 5. dubna začala v naší školce rekonstrukce. Z jedné části
hospodářské budovy vznikne od září nová malá třída pro 11 nejmenších
„Motýlků“, vedených novou paní učitelkou Zuzanou Šabatovou, kterou
bych tímto ráda přivítala mezi námi. Jsme rádi, že o naši školku mají
rodiče zájem, že nám dávají plnou důvěru spolupodílet se na výchově a
vzdělání jejich nejmenších. Je milé, že 23 nabízených míst se nám
podařilo pro nový školní rok 2018–2019 plně obsadit. Doufáme, že
důvěru, kterou v nás rodiče vkládají, nezklameme.
Ve čtvrtek 23. června
jsme
se
slavnostně
rozloučili
s našimi
12
předškoláky. Na úvod děti
tradičně zazpívaly písničku
„Skuhrovem vede cestička“.
Poté
se
každý
sám
představil a prozradil, co má
rád, co ho baví, na co se
těší do školy, čím by chtěl
jednou být. Po milém a
povedeném představení dětí následovalo slavnostní pasování na
školáky, kterého se tento rok ujal pan ředitel Mgr. Oldřich Málek. Tím ale
rozlučka neskončila. Pro naše oslavence připravily na druhý den jejich
učitelky krásnou a dobrodružnou tuláckou noc. Nejodvážnější děti měly
možnost přespat ve školce a užít si naposledy školku opravdu naplno.
Chtěla bych všem rodičům vřele poděkovat za bezvadnou
spolupráci a důvěru. Za všechny pracovnice z MŠ Sluníčko přeji dětem,
rodičům a všem občanům krásné a poklidné léto plné zářivých úsměvů
našich nejmenších.
Zuzana Krassková
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Aktivní Skuhrov
Měl jsem to štěstí, že jsem se v létě dostal na dva víkendy domů
do Skuhrova. Znáte to - trávení času s příbuznými, pokec a pivko se
známými, na kole na Deštnou atd.
Než jsem do Skuhrova přijel, nedalo mi to a podíval jsem se na
web Skuhrovského zpravodaje. A při pohledu na počet a rozmanitost
letních akcí organizovaných ať již obcí nebo různými spolky, jsem si
uvědomil, jak je to obdivuhodné. Tolik sportovních, kulturních či třeba
gastronomických akcí, kterých se Skuhrováci mohou zúčastnit!
Počet a pestrost těchto akcí obdivuji o to více, že sám z vlastní
zkušenosti vím, jak je náročné podobné akce uspořádat. Moc dobře si to
pamatuji ze spoluorganizování různých akcí s bývalým starostou panem
Miloslavem Kouřímem. Člověk, který nikdy nic podobného sám
neorganizoval, si toto vůbec neuvědomuje. Vše se musí předjednat,
připravit na místě, zajistit propagaci atd. No a nakonec ještě trnete, jestli
vůbec někdo přijde.
Vím však, že Skuhrováci nejsou pasívní a na tyto akce chodí. Ve
Skuhrově je zdravé jádro, které se účastní často automaticky. Ti ostatní
tu a tam přijdou také.
Organizace těchto aktivit stejně jako účast na nich by se mohla
zdát jako samozřejmost, ale není tomu tak. Je mnoho srovnatelně
velkých obcí v ČR, které toto nemají a v mnoha zahraničních zemích
něco podobného často vůbec neznají.
Velký dík proto patří jak samotným organizátorům skuhrovských
akcí, tak i účastníkům samotným.
Jiří Preclík

ZDAŘILÉ OSLAVY
Historie dobrovolných hasičů Skuhrov říká, že
místní spolek byl založen 9.1.1898. Letos tedy od
jeho založení uplynulo 120 let. To už je příležitost
k řádné oslavě. Zdejší hasiči se celkem správně
rozhodli připomenout si toto výročí uspořádáním okrskové soutěže
v požárním sportu. Proto se v sobotu 19. května na hřišti u benzínové
stanice od rána sjížděli zástupci SDH z celého 16. okrsku „Solnicko“.
Celkem dorazilo 10 sborů. Do soutěží se zapojilo 18 družstev dospělých
a 4 družstva dětí. Jako hosté mimo okrsek se představili hasiči z Panské
Habrové. Oslavy se nejlépe vydařily skuhrovskému hasičskému potěru,
neboť v kategorii mladších i starších dětí naši malí reprezentanti zvítězili.
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Totéž se podařilo i družstvu místních žen, které však měly úlohu
usnadněnou tím, že se další družstva v této kategorii nedostavila…
O přestávce po I.kole soutěže nastoupili na plochu místní hasičští
veteráni s historickou koňskou stříkačkou (také veterán) a předvedli
plnohodnotný hasičský útok, což přispělo ke zpestření akce a bylo
odměněno uznalým potleskem diváků.
Ale zpět k soutěži. V celkovém pořadí mužů
obsadilo družstvo SDH Skuhrov „A“ sedmé
místo a SDH Skuhrov „B“ páté místo. Družstvo
Skuhrov „B“ ještě navíc vybojovalo 4.místo
v soutěži o putovní pohár okrsku „Solnicko“.
Počasí bylo velice příznivé, pořadatelé
přípravu soutěží nepodcenili, také občerstvení
bylo dostatek, nikdo se nezranil, vše proběhlo
řádně a bez zbytečných průtahů.
Kromě závodů mohli přítomní diváci zhlédnout
také ukázky práce s hasičskou technikou
v podání příslušníků HZS KHK Rychnov nad Kněžnou, kteří mimo jiné
vytvořili na hřišti hasící pěnu
k velké radosti dětí i některých
dospělých. Dobrovolní hasiči
z Deštného v součinnosti se
skupinou Paramedic předvedli
vyproštění zraněné osoby při
dopravní nehodě. Hasiči ze
závodu Škoda Kvasiny ukázali
divákům evakuaci osob z výšek
pomocí výškového rukávu.
Všichni zúčastnění obdrželi od pořadatelů pamětní
listy a poháry. Vedení SDH Skuhrov n.B. chce touto cestou poděkovat
sponzorům, kteří tuto akci podpořili, a všem, kdo se na zajištění zdařilých
oslav podíleli.
Tím však v žádném případě činnost SDH nekončí. Už nyní
upozorňujeme děti, že dne 7.9. 2018 v 15.30 hodin v místní požární
zbrojnici bude po prázdninové přestávce pokračovat kroužek
mladých hasičů. Rádi v něm přivítáme i případné nováčky.
Za SDH Skuhrov Pavel Kříž
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Zprávy z Brocné
Hasiči z Brocné se v květnu zúčastnili se dvěma družstvy a dvěma
stříkačkami okrskové soutěže ve Skuhrově nad Bělou. Soutěž ve
Skuhrově byla krásně připravená a přálo i počasí. Občerstvení i veškeré
zázemí měli skuhrovští hasiči výborné. Naše družstvo se v kategorii
nových stříkaček umístilo na krásném šestém místě a družstvo
v kategorii starých stříkaček se umístilo na sedmém místě. Tímto chci
poděkovat zúčastněným hasičům z Brocné za dobrou reprezentaci
našeho SDH a také chci poděkovat skuhrovským hasičům za krásnou
soutěž a oslavu 120. výročí založení sboru ve Skuhrově.
Akce které jsme letos na jaře pořádali v Brocné:
Tradiční pálení čarodějnic se konalo na Koukolově kopečku. Na
hřišti bylo zajištěno občerstvení (pro děti zdarma) a rovněž bylo
připraveno několik her, aby se dětem zkrátilo čekání na lampionový
průvod. V průvodu k ohni bylo přes dvacet lampionů a všechny děti
i rodiče si čarodějnice užili.
Devátý prvomájový průvod a stavění májky se konaly 1.května.
Zúčastnilo se ho také mnoho spoluobčanů. V průvodu bylo třináct
alegorických vozů, které byly krásně nazdobeny. Jednalo se o průřez
historií zemědělských strojů, s kterými jsme objeli celou Brocnou
i Svinnecký Dvůr. Po průvodu bylo přichystáno občerstvení – grilovaná
kuřecí stehna, která byla moc dobrá. V odpoledních hodinách jsme
postavili krásnou a vysokou Májku, která nám pak dlouho zdobila hřiště.
Kácení májky se konalo 4.7. a bylo spojeno s večerním posezením
před svátečními dny. Občerstvení bylo zajištěno grilovanými klobásami.
Pro děti byly přichystány hry s odměnami za splněné disciplíny. Májku
večer pokáceli svobodní mládenci, kteří se letos žení.
Všem organizátorům bych chtěl velice poděkovat za přípravu
a průběh jednotlivých akcí. Pro všechny je to práce navíc a ze svého
volného času.
Krásné prožití prázdninového času přeje velitel SDH Brocná Martin
Šabata.

***
Spolky JK Nová Ves a Na Venkově slaví velké úspěchy
Začátek letošní sezóny je pro oba spolky co se týká závodů velmi
vydařený. Prozatím jsme s dětmi a mládeží ze spolku JK Nová Ves
absolvovali 4 závody. Z každých závodů jsme si přivezli ceny za
umístění.
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Závody Dolní Jelení I.kolo
Hobby tour (28.4.2018 ): 1.
místo Eliška Pišlová (kůň
Deryk) parkur 40-50cm, 6.
místo Eliška Masaříková
(Sky Creative Ice B) parkur
80-90cm. Za tato umístění
děvčata sbírají cenné body
do
celkového
ročního
hodnocení. V parkuru 6070cm obsadila Eliška Pišlová krásné 9.místo a Eliška Masaříková 16.
místo z 25 jezdců.
Závody ve Svobodě n.Úpou (19.5.2018): 2.místo Eliška Pišlová
(Deryk) a 4.místo Eliška Masaříková (Sky Creative Ice B) parkur 5060cm. Děvčata na těchto závodech jela i drezúrní úlohu Z, kterou zajela
čistě.
Závody v Lipovce (2.6.2018):
2.místo Martina Ježková
(Sacramosso Paluba) parkur 60cm. Na těchto závodech nás také
reprezentovala Eliška Masaříková se Skyem, ale nebyl to tentokrát
jejich šťastný den.
Závody v Dolním Jelení - II.kolo Hobby tour (17.6.2018): 5. místo
Eliška Pišlová (Deryk) parkur 40-50cm, 3. místo kategorie pony
parkur 60-70cm, parkur 60-70cm kategorie velcí koně 1. místo Eliška
Masaříková (Sky), 5. místo Martina Ježková ( Sacramosso Paluba).
Martina Ježková s Eliškou Masaříkovou startovaly též ve výšce 8090cm, kde Martina projela čistě a Eliška se " Skyem" shodila jednu
překážku. I přesto obě podaly vzhledem k velkému počtu jezdců velmi
slušný výkon.
Děvčatům patří velký dík za tak skvělou reprezentaci na závodech.
Klobouk dolů!
Ani spolek Na Venkově
nezahálel
a naši
svěřenci podávali na
závodech skvělé výkony.
V rámci Dětského dne
jsme si užili radovánek
v areálu spolku.
Za
velmi teplého a slunného
počasí
jsme
si
zasoutěžili, zařádili ve
skákacím hradu a ochutnali dobrůtky z domácí kuchyně. Návštěvníci
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mohli též vidět ukázky z naší činnosti a prozkoumat přepravník na koně,
který děti dostaly pod "stájový stromeček " o vánoční besídce. Ostatně
také díky dobrovolným příspěvkům od návštěvníků a sponzorů našich
akcí se přepravník mohl konečně dofinancovat a pořídit. Tímto všem
dárcům moc děkujeme.
Spolek se též účastnil Dětských her v Lipovce (2.6.2018). Spolu
s dětmi z kroužků rychnovského "Déčka", které vedeme, jsme jeli hájit
naše barvy. Celkem jsme na závody vyslali
dětí. A zadařilo se:
v discipíně “Jízda zručnosti s vodičem" jsme neměli konkurenci.
1. místo získala Eliška Šídlovská (Lucka), 2. Marie Ulrichová
(Lucka), 3. Mariánka Smutná (Lucka), 5. Anička Kubincová (Deryk),
7. Danielka Jakubcová (Deryk). Děti si domů odvezly cenné poháry
a pamlsky pro koně. Velkou měrou se na tak pěkných výsledcích
podílely i naše vodičky koní Eliška Masaříková a Martina Ježková.
Dne 17.6.2018 jsme vozili malé princezny a rytíře v rychnovském
zámku. Tato akce se každoročně koná pod záštitou Domu dětí. Počasí
akci přálo a návštěvníků bylo hodně.
Od začátku jara je za námi vidět kus práce. Mnohdy je to časově
a organizačně dost náročné, zvláště, když se nám sejdou dvě akce
v jeden den (dopolední závody a odpolední vození). Občas nás napadají
myšlenky, zda to všechno za ty hodiny dřiny přes týden a víkendy
strávené na závodech a spolkových akcí stojí. Uvědomujeme si ale, že
se díky naší činnosti a výsledkům našich svěřenců dostáváme stále
více do povědomí lidí, organizací a spolků a na závodech jsme
rovnocennými soupeři dětem z jiných jezdeckých klubů. A to je odměna
největší...
Petra Pišlová

Prázdninové gastronomické pátky ve Spol. centru
20.7 - 22.7
27.7
3.8
10.8 – 11.8
17.8
25.8 (sobota))
31.8
7.9

Skuhrovská pouť (v sobotu hraje skupina COMBI)
Tatarákové hody
Pečená žebírka na medu a chilli
Letní slavnosti (možná přijede i Mutina)
Dovolená
SKUHROVSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI LOBKOWICZ
Venkovní grilované krkovice
Soukromá akce

Více info: www.facebook.com/scskuhrov
Rezervace: Petr Ulrich, mobil 724502012
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Utajené sportoviště
V naší obci jsou některá zákoutí, o jejichž existenci možná nemají
někteří místní občané ani tušení. Jedním z nich je například tenisový
kurt. Je to dáno tím, že je umístěn poměrně daleko od hlavní
komunikace, v místech, kam se běžně moc nechodí. A to je svým
způsobem i jeho nesporná výhoda. Snad neuškodí několik poznámek
k jeho historii.
Tenisový kurt nechala vybudovat na svém pozemku nad „starou
vilou“ ve třicátých letech 20. století rodina Porkertových. Kurt je umístěn
v krásném prostředí ve svahu pod lesem. Podle pamětníků se zde
odehrávaly lité boje, kterých se účastnili rodinní příslušníci a jejich hosté.
Zvláště paní Porkertová prý hrávala tenis na velice dobré úrovni a do
poměrně vysokého věku.
V poválečném období byl kurt využíván i pro zápasy v odbíjené
v rámci skuhrovských pouťových turnajů. Místní mládež se na „tenisáku“,
jak se hřišti říkalo, scházela i k zahrání fotbálku. V příznivých zimách
také bývalo na hrací ploše zřizováno kluziště. Kurt však postupně přestal
být využíván a začal chátrat. Na hřišti se začaly uchytávat náletové
dřeviny, plot zrezivěl až se rozpadl. Zlom nastal po povodni roku 1998,
kdy se pan Josef Porkert st. rozhodl kurt obnovit. Říkával, že to dluží
svým rodičům, kteří ho zde tenis učili. Místní firma pana Pavla Michla se
pak pustila do rozsáhlé rekonstrukce. Bylo třeba vymýtit náletové
rostliny, urovnat povrch, navozit a položit antuku, zabetonovat kůly,
zavést vodu a hlavně celý kurt obehnat 4 metry vysokým plotem.
Pracovníci
odvedli
kvalitní dílo a v roce
2001 byl kurt opět
jako
nový.
Před
několika lety rodina
Porkertových nabídla
kurt k odprodeji. Tím
se toto sportoviště
stalo majetkem Obce
Skuhrov nad Bělou,
která zde každoročně
zajišťuje jeho provoz
a údržbu
zeleně.
V současné době je hřiště všem sportovcům k dispozici a
případní zájemci o tenis se mohou na jeho využívání domluvit na
tel. čísle 778 546 723.
Jiří Nedomlel
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*******************************************

Masáže
Nabízím služby mobilní masérky. Klasické, relaxační a léčivé masáže:
sportovní masáž, Breussova masáž, medová masáž, havajská masáž
(Lomi Lomi)

Zdeňka Hrušková, mob. 776 734 641
*******************************************
Fotoseriál z Proměn dřeva objektivem Jindřicha Bubeníčka:
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