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Váţení spoluobčané !
Dovolte mi, abych Vám poděkoval za to, ţe jste
mi při letošních říjnových komunálních volbách dali
důvěru projevenou nejvyšším počtem hlasů na
volebních lístcích, i kdyţ bohuţel z omezeného
výběru jedné kandidátky. Je to pro mne opět velký
závazek, který chci ve spolupráci s novým obecním
zastupitelstvem realizovat ve prospěch Vás – občanů naší krásné obce.
Dále Vám chci poděkovat za Vaši budoucí pomoc, názory i kritická slova,
která určitě nenechám bez povšimnutí. Předpokládám, ţe bude opět
zpracován výhled priorit na nastávající 4 roky. Tento výhled bude vycházet
z rozumných a reálných poţadavků s přihlédnutím k jejich vyuţití a hlavně
z finančních moţností obce, z dosavadní práce a připravených projektů.
V nejbliţší době nás čekají především tři největší připravené akce:
chodníky a veřejné osvětlení včetně propojení obcí Skuhrov-Kvasiny, dále
vybudování infrastruktury u nových stavebních parcel na Březině a jejich
prodej zájemcům a za třetí přestavba a vybudování nového moderního
sběrného dvora. Všechny jmenované akce jsou dotační a doufám, ţe se nám
podaří i přes finanční a administrativní náročnost vše zdárně zrealizovat a
dokončit jako dosud.
Upřímné poděkování patří odstupujícím zastupitelům za jejich poctivou
práci v uplynulém období, zejména pak panu Vladimíru Bukovskému, který
odchází do politického důchodu a rozhodl se dál jiţ do zastupitelstva
nekandidovat. Pan Bukovský strávil v komunální politice většinu svého
pracovního ţivota a pro naši obec vykonal mnohé. Tím se nesmazatelným
způsobem zapsal do její historie. Namátkou připomeňme některé významné
akce: přebudování a modernizaci základní školy a školní jídelny, nápad a
realizaci první etapy přestavby mlýna na Společenské centrum, zvládnutí
náročných prací kolem ničivé povodně v r. 1998, následnou obnovu obce
atd.
Závěrem tohoto článku chci Vám, skuhrovským občanům i ostatním
čtenářům zpravodaje, popřát příjemný podzim, ještě mnoho krásných
slunečných dnů babího léta a zejména pevné zdraví.
Milan Bárta
Starosta
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VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE
Ve dnech 5. a 6. října 2018 se v České republice konaly
komunální volby. V naší obci byla sestavena jediná kandidátní
listina s názvem Spolky pro obec. Do zastupitelstva obce se
volilo ve dvou okrscích - Skuhrov a Brocná. Poprvé se volby
uskutečnily v prostorách skuhrovského Společenského centra.
Celkový počet osob zapsaných v seznamu voličů byl 888.
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky, činil
299. Celkový počet odevzdaných úředních obálek byl 299.
Zvolení členové zastupitelstva:
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Jméno a příjmení
Milan Bárta
Oldřich Málek
Martin Šabata
Jaromír Chocholouš
Milan Hradecký
Rudolf Zounar
Zuzana Hanušová
Miloš Kováříček
Miroslav Bartoš
Petr Ulrich
Josef Šefl
Pavel Rýznar
Jiří Dušánek
Stanislava Velclová
Miloslava Šabatová

Věk Pořadí na HL
57
1.
49
2.
40
8.
64
3.
48
4.
67
5.
31
6.
63
7.
63
9.
26
10.
35
11.
53
12.
50
13.
52
14.
51
15.

Počet hlasů
210
204
190
167
159
150
178
169
164
155
161
177
159
175
172

Poznámka: pro posun v pořadí na kandidátní listině musel kandidát získat
alespoň o 10% víc neţ činil průměrný počet hlasů. To se podařilo pouze
panu Martinu Šabatovi z Brocné.
Nářky některých občanů na to, ţe ve volbách byla pouze jedna volební
strana, nemají ţádné opodstatnění. Další kandidátní listiny mohl přece
sestavit kdokoli, tedy i ten, kdo tuto skutečnost kritizuje…
Na první schůzi nového zastupitelstva bude zvolen starosta,
místostarosta a tři další členové obecní rady.
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Skuhrovská školka je pro víc dětí

Obec v letošním roce obdržela mj. i dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj z programu IROP
prostřednictvím MAS Sdružení SPLAV na projekt Rozšíření kapacity MŠ ve Skuhrově nad Bělou.
V podstatě se jedná o využití málo využívaných prostor v budově. Kapacita byla zvýšena o 11 míst na
66, tato místa byla po kolaudaci od 1.září 2018 naplněna. Vnitřními úpravami bývalé prádelny a
sušárny došlo k využití prostor na další oddělení s možností umístění dětí mladších tří let. V rámci
rekonstrukce došlo rovněž k úpravám zázemí výdejní kuchyně a dalších prostor sloužících jako
zázemí školky. K dotaci, která činí nebývalých 95% nákladů na rekonstrukci výukových prostor, ale
musíme přičíst kromě vlastních 5% i náklady, které
nejdou uplatnit v rámci dotace, a včetně vybavení
interiéru se dostaneme k částce 2 miliony Kč.
Kromě budovy školky řešíme rovněž bezpečnost
dětí i rodičů přijíždějících do školky a to zajištěním
krátkodobého parkování v areálu. S opravou
stávající příjezdové komunikace, vjezdové brány,
parkování pro zaměstnance, doplněním oplocení a
úpravou bezbariérového vstupu do budovy je to
další více než 700 tis. Kč. Na tyto úpravy jsme ale
obdrželi 220 tis. Kč jako dotaci od
Královéhradeckého kraje. I tato akce byla již
realizována.
Doufáme, že pozitivní změny, které se nám pro naše předškoláky daří uskutečnit, budou mít i
kladný vliv na jejich vztah k prostředí ve kterém vyrůstají.

Společenské centrum hlásí…
Horké léto vystřídal nádherný, slunečný podzim a za námi je i několik
akcí. Například skuhrovská pouť s pouťovou zábavou se skupinou COMBI a
„Pivní slavnosti“. Počasí přálo, a tak se občané mohli příjemně bavit aţ do
ranních hodin. Jinak se Společenské centrum vyuţívalo především
k rodinným oslavám, srazům ale také svatbám i pohřbům.
Během celého léta aţ do konce září jste mohli navštívit výstavu
fotografií k 20. výročí od ničivé povodně, která se prohnala naší obcí.
Také jsme navštívili Divadlo Broadway v Praze, kde jsme zhlédli
muzikál „Muţ se ţeleznou maskou“. Myslím, ţe všem, kteří jeli, se
přestavení líbilo.
A co Vás čeká? Během měsíce listopadu bychom rádi zrealizovali
výstavu panenek a kočárků ze soukromé sbírky paní Marie Balharové
z Otovic. Kdo se jiţ přihlásil, odjede v sobotu 24.11.2018 do Pardubic na
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představení „Sněhurka na ledě“. Dále bych Vás chtěla srdečně pozvat na
„Předvánoční jarmark“, který se bude konat v neděli 25.11.2018 od 13.00
hodin ve Společenském centru ve Skuhrově nad Bělou. Účast přislíbilo
několik prodejců, tak se určitě přijďte podívat a nasát krásnou předvánoční
atmosféru. Ke konci roku, a to 1.12.2018 náš čeká slavnostní vítání našich
nejmenších občánků.
Všem přeji krásný prosluněný podzim.
Kateřina Pohlová

INFORMACE Z OBCE
Mobilní svoz nebezpečného odpadu provede firma Marius Pedersen
v naší obci v sobotu 3.11.2018 obci mobilní svoz nebezpečného odpadu.
Přijede kominík
Oznamujeme občanům, ţe zájemci o revizi komína mají moţnost nahlásit se
v kanceláři OÚ do 30. 11. 2018. Revize komínů proběhne 14. 12. 2018.
Sociální komise Obce Skuhrov nad Bělou srdečně děkuje všem, kteří se
podíleli na podzimní sbírce.
Za sociální komisi Jana Kouřímová
Slavnostní rozsvícení obecního vánočního stromu za zpěvu vánočních
písní a koled, které přednesou ţáci skuhrovské základní školy, se uskuteční
v neděli 2.12.2018 v 17.00 hodin u Společenského centra.

Mutina Skuhrovský
- se nestačí divit, proč někteří vandalové naprosto
bezdůvodně poškrábali sklo na úřední desce…
- vyzývá občany, kteří mají nejvíce práce s pilami,
sekačkami a dalšími hlučnými stroji v neděli, aby
respektovali sváteční klid a tyto své činnosti si naplánovali na jiný den…
- se zájmem sleduje přípravné práce na plánované výstavbě chodníku, který
propojí Skuhrov nad Bělou s Kvasinami…
- chválí zdařilou rekonstrukci vnitřních i venkovních prostor v místní mateřské
škole, kde vznikla další třída pro naše nejmenší…
- přeje všem nově zvoleným zastupitelům mnoho úspěchů, elánu a dobrých
nápadů v odpovědné práci pro obec…
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Informace z Brocné
V Brocné se v průběhu prázdnin za pomoci brigádníků z obce udělalo
mnoho práce. Uklidil se nepořádek kolem komunikací ve středu obce,
ostříhaly se ţivé ploty a dřeviny kolem školy a rybníka a byl vytrhán plevel
kolem obecních budov a na hřišti. Proběhla také údrţba všech travnatých
ploch. Za hasičskou zbrojnicí se podařilo upravit dvůr a zahrada je tak
reprezentativní jako celá hospoda. V ní byla vyčištěna okna a připevněny
garnyţe, na které byly pověšeny záclony a závěsy. Takţe si myslím, ţe
brigádníci odvedli kus dobré práce, která je za nimi vidět.
Uprostřed léta se na našem rybníku na návsi objevil ponton s lavicemi.
Je to pozůstatek zapíjení svobody jednoho našeho čerstvého ţenáče. Ponton
je přichystán k projíţďkám po rybníku a jiţ několikrát byl k tomuto účelu
vyuţit.
Sbor dobrovolných hasičů Brocná pořádal v pátek 21. 9. akci
Strašidelný les. Start byl tradičně na hřišti a přes stanoviště strašidel se šlo
do osady Boroviny a kolem lesa zpátky na hřiště. Cestou děti s rodiči sbíraly
indicie a na konci strašidelné cesty za ně dostaly věcné dary a sladkou
odměnu za odvahu. Po návratu na hřiště se všichni přesunuli do hospody,
kde bylo přichystané občerstvení. Kdo měl chuť, mohl si opéci špekáček a
k tomu dostal i limonádu. Občerstvení pro děti bylo zdarma a na strašidelný
les přišlo přes 30 dětí. Celá akce se povedla jak díky strašidlům tak díky
počasí.
Všem přeji krásný a teplý podzim.
Martin Šabata

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významného životního jubilea se ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018 dožívají
tito naši spoluobčané:
KRÁLÍČEK Otto ze Svinné

75 let

FOUSEK Vilém ze Skuhrova

70 let

KUČEROVÁ Jarmila

70 let

ze Skuhrova

ŠRITTR Ladislav ze Skuhrova

90 let

JECHOVÁ Marie z Hraštice

92 let

DRAŠNER Josef z Brocné

80 let

CVEJNOVÁ Zdenka z Brocné

75 let

Vaše životní jubileum je pro nás příležitostí, abychom Vám do dalších let
upřímně popřáli dobré zdraví, spokojenost a osobní pohodu.
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Vítáme nové občánky naší obce :
ŠEFLOVÁ Tereza z Hraštice
POHL Tomáš ze Svinné
NOVÁKOVÁ Denisa z Brocné
DUBÁNKOVÁ Ema ze Svinné
MOTYČKA Martin ze Skuhrova
HORÁK Tomáš Drahoslav z Brocné
Vážení rodiče, vítáme narození Vašeho děťátka a přejeme Vám i jemu, aby
vyrůstalo ve zdraví, lásce, klidu a pohodě.
V měsíci září oslavili významné výročí 60 let společného života
manželé Milada a Oldřich BÁRTOVI ze Skuhrova
Do dalších společně prožitých let přejeme hodně zdraví, spokojenosti a stálou
životní pohodu.
Ludmila Popová

Otevřený dopis
Na adresu redakce Skuhrovského zpravodaje došel dopis
s prosbou o jeho zveřejnění. Dopis nyní na tomto místě otiskujeme
v jeho plném znění:
Proměny dřeva
Vážený pane starosto,
vážené obecní zastupitelstvo, kulturní komise,
obracím se na Vás s naléhavým nesouhlasem.
Ze stránek Skuhrovského zpravodaje jsem se dozvěděl, že letošní 3. ročník
řezbářského setkání byl motivován tématem „Rybník“ a práce mistrů řezby
motorovou pilou mají „zdobit“ břehy rybníka v Debřecích.
Ano, organizátoři v tisku ujišťují, že budeme svědky nejprestižnější světové
akce v oboru. Možná mají pravdu. Podobné akce se konají leckde a nepochybuji, že
obdivovatelů mají nespočetně. Také vím, že na mnohých místech exponáty
pocházející z těchto akcí pořadatelé zcela bez zábran infiltrují do volné krajiny,
přírody, kterou tím úspěšně a neskonale hyzdí. Jakou upřímnou pohnutkou jsou v
těch končinách organizátoři vedeni, netuším.
Snad za krajinu či obec ještě krásnější?
Jsa celoživotním estétem, jsem přesvědčen, že na podobných akcích dochází
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ke zhmotnění estetického marasmu, šířícího se již dekády napříč společností a jehož
míru již nelze postihnout ani tak pěkným slovem kýč.
Ano, zatrnulo mi, když se před časem vynořila prapodivná stvoření před naším
společenským centrem, bývalým mlýnem. Od té doby se tomuto místu pečlivě
vyhýbám a jsem-li osudem donucen tudy projít, odvracím se a jako občan této obce
se stydím. Ano, přiznávám, alibisticky jsem si říkal: „Je to vizitka obce, jsem tomu
dostatečně vzdálen a nemám zapotřebí se kriticky konfrontovat s tím, kdo to
umožnil.“
V tomto čase byl jsem hlavním organizátorem akce Proměny dřeva ujištěn, že
krása je pojmem neměřitelným a zcela jistě budu s jejich pojetím a výkladem krásy
navždy před svým domem konfrontován (prý též v zájmu turismu a zdejšího
rybářského svazu). Zde prý moje námitka o jakýchsi pravidlech o umisťování soch a
plastik (v tomto případě soch a plastik se značnou mírou eufemismu!) do veřejného
prostoru neobstojí - pro upřesnění, dle zákona jest veřejným prostorem uznáno každé
území volně přístupné lidem, a to bez ohledu na vlastníka daného pozemku
(§ 34 zákona o obcích, 128/2000Sb.).
Poznámka pro laskavého čtenáře, rybáře, turistu či poutníka ocitnuvšího se u
rybníčka v Debřecích nebo v třešňové aleji:
Jsem bytostně přesvědčen, že hladina jest nejkrásnější, může-li svobodně a bez
zábran zrcadlit plynoucí oblaka a jistě k tomu nepotřebuje něco, co má zanedlouho
z prostředka z ní trčet, dokonce prý vévodit a jmenovat se Vodní panna.
Jsem si jist, že lavičky u té hladiny jsou nejkrásnější, nejsou-li téměř vidět.
Pořadatelé příštích Proměn dřeva v r. 2019, ponechte prosím na území hradu i to
plánované „Čtvero ročních dob“. Ta krásná třešňová alej od sv. Jakuba Většího
k lipce nám mnohem půvabněji a pokorněji předestírá, v jakém právě ročním
období jí vždy s obdivem procházíme.
Obecní rado, kulturní komise, žádám Vás a prosím, zastavte zaplevelování
obce a její okolní krajiny jakýmisi krásami přicházejícími z hradu.
Do krajiny takto navždy poznamenané (byl jsem též ujištěn, že dřevo jest dubové a
řádně impregnováno) se, a věřím že nejenom mně, vchází velmi těžko.
Abych byl konstruktivní a přesný - zcela toleruji a respektuji jak úsilí
organizátorů, tak i úsilí a dovednost nejlepších českých řezbářů motorovou pilou a
přeji jejich obdivovatelům, aby slovy pořadatelů „i v dalších ročnících viděli, co
možná ještě nikdy neviděli”.
Jen Vás odpovědné prosím, nechť je vše k uvidění pouze tam, kde to vzniká,
nechť je ta „dechberoucí show, burácející motory a vůně benzínu” navěky věků už
jen pod dohledem snad šťastného, neb fyzicky již nepřítomného hradního pána, rytíře
Mutiny.
(Dovolím si ještě malou poznámku, kterou bych se chtěl pokusit nemnoha
tápajícím náznakem objasniti pojem kýč).
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Například zmenším-li antickou sochu krásné Niké na velikost 50 cm a postavímli si ji v zahrádce pod jabloň, od tohoto okamžiku budu odpočívat ve stínu kýče.
A tak umístí-li se na místě, které už ničím nepřipomíná bývalý mlýn zmenšené,
bezúčelně se točící mlýnské kolečko, od té doby úspěšně vrtí se nám v centru obce
kýč.
A v jeho společnosti jakýsi zmutovaný, přerostlý rak, z něhož jde strach a u
něho jakási zmenšená ženština, v tak neuvěřitelných disproporcích, že netuším, jakou
zlou nemocí je stižena.
A proč v předvoji přijel žebřiňák, bude snad v obci skanzen, druhý Veselý
kopeček?
V upřímné snaze, motivován přáním a vírou, že lze vzhled naší obce navrátiti
(především Vaším odhodláním) na území estetické vyspělosti, naložte, prosím, vše na
ten vůz a nechte odtáhnout tím strmým kopcem zpět k pseudopalisádám a na tom
rozcestí budiž vysazena třebas jablůňka nebo i tři a stín jejich i jablíčka nechť stanou
se osvěžením radostnému pocestnému. :-)
Prosím, vnímejte tento dopis jako veřejný, tudíž žádám o jeho zpřístupnění na
veřejné vývěsce, webových stránkách obce a jeho otištění v plném znění v příštím
vydání Skuhrovského zpravodaje.
O totéžVás prosím v případě Vaší laskavé odpovědi.
V úctě Vás zdraví občan obce
Vladimír Hanuš (Debřecký)
akademický malíř a sochař - obdržitel stipendia nadace Jacksona
Pollocka v New Yorku, USA
V Debřecích dne 23. 7. 2018
V plném znění otiskujeme také odpověď, kterou na otevřený dopis
reagoval pan Milan Bárta, starosta Skuhrova nad Bělou:
Pan
Vladimír Hanuš (Debřecký), občan obce, akademický malíř a sochař, obdržitel
stipendia nadace Jacksona Pollocka v New Yorku, USA
Věc:
Otevřený dopis - reakce na akci a výrobky „Proměny dřeva“
Vážený pane, občane Skuhrova nad Bělou,
děkuji za Váš názor na akci „Proměny dřeva“ a na výrobky vzniklé na této akci.
Nemyslím si však, že Váš pohled vystihuje názor většiny populace a občanů
Skuhrova n. B. S názorem ostatních budete určitě konfrontován po zveřejnění
Vašeho dopisu, jak požadujete. Mně osobně ani zastupitelům určitě nepřísluší
posuzovat míru uměleckých hodnot, jako jste to učinil vy. Pro nás je to zručnost a
šikovnost, kterou obdivují lidé ze širokého okolí. Jen si myslím, že ač žijeme ve
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stejném světě a prostředí, vnímáme tyto skutečnosti každý po svém. Myslím si, že je
velmi omezené vnucovat druhým lidem svůj vlastní, byť podle Vás nejdokonalejší
pohled a tvrdit o něm, že je jediný správný a estetický.
Pokud jde o umístění laviček, které vznikly na této akci, budou umístěny na
soukromý pozemek místní organizace rybářského svazu, který je z vůle členů spolku
volně přístupný. Nejedná se o veřejné prostranství, jak se mylně domníváte, a proto
forma a umístění čehokoliv na tomto pozemku je jen a jen na jeho majitelích.
Takový je dnešní svět, pokud Vám to neuniklo. A chcete-li být při tom nápomocen
radou, určitě můžete majitele pozemku oslovit.
Co se týká okolí Společenského centra, jedná se o budovu na základech bývalého
mlýna, což většina místních obyvatel ví. Ostatní o této skutečnosti budou
informováni připravovanou informační tabulí, která tam bude umístěna. Proto ono
symbolické mlýnské kolo a pohádkové figurky kolem. O vhodnosti jejich umístění
hovoří poměrně velký zájem turistů, kteří se zde velice často zastavují a plastiky si
fotografují. Stejné ohlasy jsou i na sochy umístěné na hradě.
Proto Vás znovu prosím, neodsuzujte druhé, nevnucujte nikomu své názory, vždyť
každý má právo na svůj pohled na věc. Vy a další kritikové, kterých je ale podle
dosavadních ohlasů zanedbatelná menšina, se snažte být více tolerantní. A klidně
dál odvracejte pohled od věcí, které se Vám nelíbí, jiným směrem.
S pozdravem
Milan Bárta, starosta

Vzhledem k tomu, ţe oba dopisy byly jiţ zveřejněny na internetových
stránkách obce, mnozí občané jejich obsah znají a vyjadřují na celou věc své
názory v ţivých diskusích. Jedním z občanů, který svůj názor zaslal a
souhlasí s jeho zveřejněním ve Skuhrovském zpravodaji, je pan Jiří Hlava ze
Svineckého Dvora:
I u nás ve Svineckém Dvoře máme několik „kýčů“, jak jsem pochopil
z poučení pana Hanuše. Zatím se i u nás zastavují kolem jdoucí nebo jedoucí
a doposud jsem nezaznamenal žádné opovržlivé reakce. Nemám sice
umělecké vzdělání, ale i přesto se mi něco líbí a něco nemusím, týká se to
obrazů soch i staveb. Pojem kýč asi nemá vyloženě vyhraněnou podobu. To,
co si někdo do této kategorie dovolí zařadit, jiný hodnotí kladně. Mám pocit,
že se kýč od umění liší jen podpisem, někdy jen podpisem kritika. Jen čekám,
až někdo začne brojit proti nepůvodním objektům, které hyzdí krajinu
například Karlštejn, Kost, Josefov nebo zmrzačená skála v lese u Kuksu do
které si nějaký Braun něco škrábal. To jsou také z hlediska historie nedávno
vzniklé objekty.
Dovolím si ještě řečnickou otázku, když podle paní Vítkové používá pan
Hanuš rybník jako předlohu pro své obrazy, kolikrát se podílel na
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zkulturňování jeho okolí – sečení trávy a náletů, sběru odpadků a podobně.
Jak by se mu tedy líbilo, kdyby byl oplocen, a tak by určitě nebyl veřejným
prostranstvím? Kolik plastik věnoval obci a kde stojí?
Nic se nemá přehánět, ale kritizovat je vždy snazší než tvořit a
udržovat.
Souhlasím se zveřejněním mého soukromého názoru.
S pozdravem Jiří Hlava starší, Svinecký Dvůr

Nový školní rok byl zahájen
V pondělí 3. září 2018 po dvouměsíčním klidu opět oţil
školní areál dětskými hlasy. Slavnostním shromáţděním byl
zahájen školní rok 2018-2019. Ţáky, učitele i rodiče přišel
pozdravit starosta obce pan Milan Bárta, který popřál
ţákům hodně úspěchů a samé pěkné známky. Ředitel
školy pan Mgr. Oldřich Málek potom seznámil všechny
přítomné s novinkami, které školní rok přináší. Následovalo
tradiční přivítání prvňáčků, kterým jejich starší kamarádi
z devítky předali malé dárky jako symbolickou štafetu. Všichni prvňáčci také
perfektně zvládli svůj první úkol, který spočíval v tom, ţe se na mikrofon
představili. Představeni byli také ţáci, kteří do naší školy přicházejí z jiných
škol. Následovalo představení nových pedagogů, kterými jsou: Mgr. Petr Píč,
který bude vyučovat na II. stupni matematiku a tělesnou výchovu, Mgr. Jana
Dusilová, která bude vyučovat na II. stupni český jazyk a angličtinu a anglický
jazyk bude učit i na I. stupni. Dále bude ve škole působit paní Klára Nosková
jako asistentka pedagoga a paní Helena Beková jako školní asistentka.
Přehled počtu ţáků a třídních učitelů v jednotlivých třídách:
1.tř. Mgr. Věra Rygrová
15 ţáků
2.tř. Mgr. Kateřina Hvězdová Dohnálková
12
3.tř. Mgr. Jana Popová
20
4.tř. Mgr. Vladimír Kalous
17
5.tř. Mgr. Daniel Vacek
18
6.tř. Mgr. Hana Wenzelová
27
7.tř. Mgr. Lenka Hepnarová
24
8.tř. Mgr. Zuzana Šabatová
18
9.tř. Mgr. Iveta Vašátková
26
Celkem letos navštěvuje naši školu 177 ţáků, coţ je oproti loňským 163
značný nárůst. Ten je dán mimo jiné i zvýšeným zájmem o naši školu z řad
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rodičů z Lukavice a Bílého Újezda. Do školy dojíţdí rovněţ několik ţáků ze
Solnice.
Ředitelem školy je Mgr. Oldřich Málek, zástupcem řed. Mgr. Jiří
Nedomlel, funkci výchovné poradkyně vykonává Mgr. Iveta Vašátková,
účetnictví vede paní Pavlína Kalousková, vychovatelkou školní druţiny je
Jana Pohlová, ve funkci asistentky pedagoga pokračuje Jana Vernerová,
vedoucí školní jídelny je paní Stanislava Popová, kuchařky ŠJ pracují ve
sloţení Hana Poláčková, vedoucí kuchařka, Jana Rohrová, Šárka
Frydrychová, Milena Gaţiová, školníkem je Dušan Košík a o úklid se starají
Jitka Šlitrová a Monika Blaţková.
Začátek školního roku je ve znamení příprav na oslavu 100. výročí
vzniku Československa. Tuto významnou událost si připomeneme v sobotu
3.11.2018 SLAVNOSTNÍ AKADEMIÍ, která se bude konat od 14.00
hodin ve školní tělocvičně. Na programu budou ţákovská vystoupení,
scénky, recitace, hra na hudební nástroje, vystoupení hudebních souborů,
k vidění budou ţákovské práce i výstava historických fotografií. Touto cestou
bychom chtěli co nejsrdečněji všechny skuhrovské občany, rodiče a příbuzné
ţáků na tuto oslavu pozvat, vţdyť stoleté výročí se neslaví kaţdý den.
V prvních týdnech školy se ţáci kromě výuky jiţ zúčastnili několika
kulturních i sportovních akcí. Třídy II. stupně navštívily výstavu „20 let od
povodně“ umístěnou v prostorách OÚ Skuhrov. S výchovným koncertem za
našimi dětmi přijeli manţelé Kocurkovi s bohatou sbírkou historických
hudebních nástrojů, deváťáci navštívili v rámci přípravy na volbu povolání
Úřad práce v Rychnově n.Kn., ţáci II. stupně zhlédli ve Společenském centru
RK komponovaný zeměpisný pořad „Myanmare“ o Barmě. Proběhl rovněţ
Olympijský den, při kterém se celé dopoledne usilovně sportovalo.
Ve dnech 24. a 25. října se ve škole uskuteční Sběr starého papíru.
Dobře svázané balíky je moţné přiváţet ve středu 24.10. odpoledne do 18.30
hod. na školní dvůr. Následujícího dne budou školáci sváţet starý papír
připravený do 10.00 u vchodových dveří jednotlivých domů.
Na první adventní neděli, tedy 2. 12. 2018 od 13.00 hod. se připravuje
tradiční Advent ve škole, který vyvrcholí ţákovským hudebním vystoupením
při slavnostním rozsvícení obecního vánočního stromu v 17.00 hodin
u Společenského centra. Občerstvení v přízemí SC bude k dispozici.
Mgr.Oldřich Málek a Mgr.Jiří Nedomlel
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NOVÉ ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Začátek školního roku se v naší mateřské škole
Sluníčko nese v duchu nových změn. Přes prázdniny se
nám
podařilo
zrekonstruovat
vnitřní
prostory
hospodářské budovy a vybudovat na místě prádelny
novou třídu Motýlků s maximální kapacitou 11 dětí. Byly
téţ upraveny sklady potravin a vybudována nová
prádelna s úloţným skladem na čisté prádlo. V přední části
budovy byl vybudován bezbariérový přístup a nově vydláţděn prostor před
hlavním vchodem. Začátkem září se podařilo dokončit výstavbu malého
parkoviště před mateřskou školou. Veškeré stavby byly financovány
z grantových podpor, které pro nás získala obec Skuhrov nad Bělou. Ta
zároveň veškerou přestavbu zaštiťovala. Nejen jim, ale i firmám patří velký
dík. Vše se stihlo v daném termínu a my jsme mohli 3. září úspěšně rozjet
provoz mateřské školy ve třech třídách v celkovém počtu 66 dětí.
S novými změnami jdou ruku v ruce i změny personální. Do třídy
Motýlků nastoupila paní učitelka Zuzana Šabatová. Nejen s úklidem nám
vypomáhají „tety“ paní Jana Sedláčková a paní Petra Pišlová. Na pozici
kuchařky nastoupila paní Jana Jirčíková.
Máme spoustu plánů na celý školní rok a věříme, ţe se nám bude
dařit. Vţdyť v říjnu naše mateřská škola oslaví 40 let od začátku provozu.
Tím bychom vás chtěli pozvat na den otevřených dveří pro veřejnost, a to ve
středu 24.10.2018 od 16:30 hod. Přijďte se podívat, co je u nás nového a jak
se nám daří. Zároveň si můţete zavzpomínat na časy minulé.
Zuzana Krassková

100 let v historii Skuhrova
Byl jsem opět poţádán o nějaký ten příspěvek do
Skuhrovského zpravodaje. Často v takových situacích tápu
a nevím, jaké téma zvolit. Ono je to těţké – myslím, ţe by
zvolené téma mělo být zajímavé, čtivé ale hlavně by se
vţdy mělo nějak týkat Skuhrova. Nyní mám situaci
ulehčenou výročím stého zaloţení našeho státu.
Pamatuji si, ţe jsem někdy na přelomu tisíciletí
vyzpovídával pana B. Krulicha. Zajímaly mě jeho
vzpomínky na starý Skuhrov. Pro ty, co nevědí, o koho jde,
sděluji, ţe bydlel naproti obecnímu úřadu. Bylo mu uţ
hodně přes devadesát a byl tenkrát nejstarším občanem Skuhrova. Mimo jiné
mi také zmínil jednu ze svých prvních vzpomínek v ţivotě. Znáte to, kaţdý to
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máme. První vzpomínky – většinou se týkají něčeho velkého, emočního,
anebo to v tom útlém dětském věku za něco velkého alespoň povaţujete,
i kdyţ to tak nutně nemusí být. A pan Krulich mi vyprávěl, ţe si jako jednu
z prvních věcí v ţivotě pamatuje, jak šel jako malý capart v lampionovém
oslavném průvodu Skuhrovem. Bylo to někdy na podzim 1918, kdy se do
naší obce donesla zpráva, ţe skončila světová válka (tenkrát ji ještě nikdo
neříkal první, neboť nebylo známo, ţe bude nějaká druhá), rozpadla se
monarchie a ţe bylo zaloţeno nezávislé Československo. Představte si, jaká
to musela být pro Skuhrov událost a sláva. Představuji si, jak tehdy lidé šli
v průvodu, shromaţďovali se na ulicích a diskutovali o nastalé změně, vţdyť
téměř po 400 letech opět vznikl vlastní stát! Bezesporu to pak vše řádně
spláchli pivem ve skuhrovských hospodách. A od tohoto okamţiku za pár dnů
uběhne jiţ 100 let!
Jedno století je v dějinách státu i v historii obce tak dlouhá doba, ţe
určitě stojí za ohlédnutí. Jiţ ten rok 1918. Pak Krulich si jako malý kluk hrál na
návsi v centru obce. Nikde ţádná auta, občas po prašných silnicích projel
nějaký koňský nebo kravský povoz na. V následujících letech, přestoţe se 1.
republika řadila mezi nejvyspělejší země světa, byl ţivot ve Skuhrově stejně
těţký. Běţné vymoţenosti dnešní doby byly neznámé a tehdejší ţivotní styl si
většina z nás asi nedokáţe představit. Naše obec však měla velkou výhodu
v existenci továren firmy J.PORKERT, která dávala práci nejenom
Skuhrovákům ale téţ lidem ze širokého okolí.
Skuhrov přeţil víceméně v poklidu i druhou světovou válku. Za zmínku
stojí velká událost na konci války, kdy 10. května 1945 do Skuhrova přijela
Rudá armáda, která se několik týdnů ve Skuhrově zdrţela. Vše je zachyceno
na dobovém filmovém němém záznamu rodiny Kouřímových.
Z hlediska obce a okolí byl zásadní pozdější odsun Němců. Myslím, ţe
hodně Skuhrováků a obyvatel okolních obcí si neuvědomuje, jak odlišné
tehdy okolí Skuhrova bylo. Obce jako Uhřínov, Deštné v Orlických horách,
Plasnice, Šediviny byly z velké části německé. Našinec si dnes nedokáţe
představit situaci, která je v mnoha zemích světa běţná, a to ţe jste přijeli do
vedlejší vesnice ve stejném státě a v ní se mluvilo jiným jazykem. Rovněţ
stojí za připomínku, ţe nedaleko Skuhrova, v údolí řeky Kněţny, existovala
vesnice Benátky, která byla po válce úplně vysídlena, a dnes z ní zbyly pouze
základy domů. Naše obec měla i po válce relativní štěstí. Byla samozřejmě
postiţena veškerými komunistickými experimenty jako ostatní obce
v republice, nějaké zásadní excesy tehdejšího reţimu se jí ale naštěstí
vyhnuly.
Posledních dnes jiţ takřka 30 let od revoluce znamenaly pro naši obec
dosud bezprecedentní vývoj. Na jedné straně bohuţel skončila svou činnost
firma J.PORKERT, na straně druhé díky blízkosti závodu ŠKODA došlo
k ohromnému rozvoji obce. Staví se nové rodinné domky, občas i nějaký ten
byt, postupně se opravují veřejné prostory, obec se zkrášluje a lidé si opravují
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své domy. Nikdy v historii se občané Skuhrova (stejně jako všichni lidé na
území ČR) neměli tak dobře, jako nyní.
Za těch 100 let od zaloţení Československa se toho událo v našem
státě i v naší obci hodně. Skuhrov měl však po celou tuto dobu štěstí, ţe se
v něm ţilo vţdy dobře. Neudály se u nás ţádné velké negativní události
(mimo povodní v roce 1931 a 1998), ekonomicky si Skuhrov a okolí vedl a
vede celkem dobře. Nejsou zde ani ţádné problémy sociálního typu (např. s
problémovými menšinami). Měli jsme (a stále máme) v uplynulých 100 letech
štěstí. Vaţme si této situace a přejme si, aby aţ se v roce 2118 někdo ve
Skuhrovském zpravodaji bude ohlíţet za uplynulými 100 lety, mohl
konstatovat totéţ.
Jirka Preclík

Vzácný host ve skuhrovské škole
Na konci prázdnin navštívil naši školu
pan Jaroslav Kováříček. Tento emeritní
redaktor australské rozhlasové a televizní
stanice ABC pochází z Hraštice a
v padesátých letech minulého století byl
ţákem skuhrovské školy. V roce 1968
emigroval z Československa a po různých
peripetiích se usadil v Austrálii, kde ţije
dodnes. Letos v létě navštívil rodinu svého
bratra a při té příleţitosti zavítal také do
školy, které věnoval vzácné artefakty
vyrobené australskými domorodci. Tak byly
školní zeměpisné sbírky rozšířeny o pravý australský bumerang, kresbu na
kůře blahovičníku, ozvučná dřívka a hudební nástroj didgeridoo. Přidal i
cédéčka s nahranou hudbou australských domorodců. Při velice příjemném
rozhovoru jsme s panem Jaroslavem prošli
celou školu, ve které se mu velice líbilo a byl
mile překvapen úrovní jejího vybavení.
S jistou dávkou nostalgie se pak vyjádřil: „Já
jsem chodil do trošku jiné školy…“
V učebně první třídy, která uţ byla
přichystána pro prvňáčky, kteří sem za dva
dny potom nastoupili, se posadil do první
lavice, kde seděl před 68 lety. Tam byl také
pořízen tento snímek.
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Chtěli bychom touto cestou panu Jaroslavu Kováříčkovi velice
poděkovat za dárky, které přivezl ţákům naší školy, popřát mu pevné zdraví
a stálý ţivotní optimismus, kterým obdarovává své okolí.
Jiří Nedomlel

Kdo je Jaroslav Kováříček?
Jaroslav Kovaříček je hudební vědec, který
spolu se svou ženou Sašou odešel z Československa
v roce 1968. Pracoval v rádiu a pracuje v něm i
nadále. Jen s tím rozdílem, že nyní jeho vysílací řečí
je angličtina. Pokud máte možnosti ji slyšet –
noblesní, perfektní s podmanivým témbrem hlasu.
Udělal spoustu hudebních pořadů, ve kterých
propagoval českou hudbu a které poslouchali se zájmem všichni Češi a
Slováci po celé Austrálii pravidelně každý čtvrtek. A nejen oni. Jeho zásluha
na propagaci české kultury je nezměrná. Díky jemu se téměř celá Austrálie
naučila říkat hlásku „ ř “. Své vysílání totiž končil slovy: Poslouchali jste dílo
Antonína Dvořáka a loučí se s vámi Jaroslav Kovaříček.
(Úryvek z knihy Evy Střížovské Mezi našimi v Klokánii)

Skautské putování z Čech na jamboree v Anglii
Před 16 lety začala
ţivá spolupráce našeho
skautského
oddílu
s
oddílem
anglických
vodních
skautů
1st
Antrobus & Comberbach
Sea Scouts
z města
Cheschiru. Na pozvání
jejich vedoucího
Paula
Underwooda jsme měli o
letošních
prázdninách
moţnost se jiţ podruhé
zúčastnit oblastního jamboree cheschirské oblasti.
Po několikaměsíční přípravě odjeli starší skauti našeho oddílu
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v červenci letošního roku na toto mezinárodní skautské setkání do Anglie.
Protoţe se toto setkání koná v cheschirské oblasti, nazývají ho chamboree.
O průběhu této cesty sepsal skaut Matěj Čtvrtečka tuto obsáhlou
zprávu:
Dne 24. 7. 2018 jsme s naším skautským oddílem ze Skuhrova nad
Bělou vyrazili na oblastní setkání skautů CHAMBOREE do Anglie. Ráno jsme
se probudili v Německu. Pokračovali jsme v cestě až do Naardenu, kde jsme
navštívili muzeum J. A. Komenského a prohlédli si toto malebné městečko.
Potom jsme dojeli do holandské klubovny v městě Oudewater. Večer jsme
přespali pod širým nebem. Ráno jsme se vydali do města Gouda. Prošli jsme
si známý trh se sýry. Poté jsme vyrazili vykoupat se do nádrže Reeriwyksee.
Po návratu do klubovny jsme se jeli podívat do muzea provazů a potom na
farmu, kde se vyrábějí domácí jogurty. Po prohlídce farmy jsme byli pozváni
na večeři s ochutnávkou jogurtů. Vrátili jsme se do klubovny a opět jsme spali
pod širým nebem. Ráno jsme vyjeli do hotelu F1 ve Francii. Cesta byla
dlouhá, dorazili jsme tam až navečer. Do večerky jsme měli volno.
Brzy ráno jsme se nalodili na trajekt. Přes kanál jsme pluli asi
1 hodinu a pokračovali na CHAMBOREE. Ve 13 hodin jsme dorazili na
místo, vyložili všechny věci a začali stavět stany a kuchyni. Pomáhali jsme
s podobnými věci až do večera. Převlékli jsme se do skautských krojů a
vyrazili na slavnostní zahájení, kterého se kromě anglických skautů zúčastnili
zástupci skautů z dalších 23 států. My jsme tedy byli 24. A reprezentovali
Českou republiku. Za každou zúčastněnou zemi nesl v čele jeden skaut
státní vlajku. Za naší republiku jsem tuto čest měl já.
Tématem letošního Chamboree byli piráti. Každý den jsme měli
zajímavý program:
1) Vytváření: výroba náramků, lodiček, barvení triček, tetování
2) Technická zóna: pokusy, planetárium, optické klamy, vyrábění slizu
3) Přežití: pečení popcornu a těsta na tyčce, kolotoč ze stromů, vytváření
náramku na přežití
4) Tortuga: nafukovací atrakce surf, tobogán, červené koule, čluny, úniková
místnost
5) Dobrodružství: čtyřkolky, lezecká stěna, jednokolky, jeskyně, potápění
6) Výzvy: vázání uzlů, stavba věže z kostiček, poznávání osobností, stavění
domu z karet
7) Střílení: střelba z praku, laser game, střelba na talíře, střelba z luku
8) Celý svět: bubnování, kreslení obrázků, tetování, hádanky
V pátek jsme jeli na výlet do Liverpoolu, kde jsme navštívili muzeum
Beatles, muzeum námořnictví, Primark, Rádio City, fotball club, čínskou
bránu a Liverpoolskou katedrálu.
Celý týden jsme spali pod stanem. Naše vedoucí Eva nám celou dobu
vařila na dvouploténkovém vařiči.
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Předposlední den bylo večer se konalo slavnostní zakončení. Poslední den
ráno jsme zbourali všechny stany a sbalili svoje věci. Autobus přijel na
domluvné místo. Naložili jsme všechna zavazadla a vyjeli do skautské
klubovny ve Winningtonu, kde jsme potom byli ubytováni. V dalších třech
dnech jsme jezdili po okolí a poznávali krásy Anglie a Walesu. Při cestě po
ostrově Anglesey jsme navštívili vesnici s nejdelším jménem v Evropě:
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch.
Zbytek dne byl volný. Další den jsme měli na programu výlet do
Chesteru, kde jsme navštívili katedrálu a Poundland. Následující
den jsme se hned ráno vyšli s anglickým vedoucím Paulem na 14 km dlouhý
pochod do skautského kempu, kam nám řidič přivezl oběd. Po obědě jsme
mohli jet autobusem zpátky do klubovny, nebo jít jinou cestou zpátky (většina
šla pěšky). Poslední den v této klubovně jsme všechno uklidili a sbalili si
všechny věci. Ještě před odjezdem jsme se vyfotili a vydali se do hlavního
města Walesu - Cardiffu, kde jsme byli opět ubytováni ve skautské klubovně.
Večer jsme vyrazili na prohlídku města. Vybalili jsme si věci a začali
pomáhat s čím se dalo. Když bylo všechno hotové, tak nás vedoucí zavolali
a dozvěděli jsme, že zítra budeme spát na ostrově Brownsea (tam byl před
111 lety první skautský tábor). Dostali jsme za úkol připravit si věci. Ráno
jsme začali uklízet. Po snídani si přijela paní správcová pro klíče, vyfotili
jsme se s ní a odjeli. Při cestě jsme se zastavili v Salisbury, kde je
v
místní katedrále vystaven jeden ze čtyř originálů Magny Charty. Po osmi
hodinách cesty jsme dojeli do přístavu. Tam jsme čekali asi 20 minut než pro
nás přijela loď. Pluli jsme okolo 5 minut, vystoupili a vyrazili jsme do kempu.
Když jsme přišli na určené místo, tak jsme postavili dva stany pro případ, že
by v noci pršelo. Také jsme si došli pro zapůjčené nádobí a s chutí povečeřeli
lívance s marmeládou. Měli jsme chvilku času, a tak jsme šli na procházku
po pláži. Spali jsme pod širým nebem. Ráno jsme zbořili stany a vrátili
nádobí. Vyšli jsme do přístavu, tam jsme čekali asi 1 hodinu, než přijela loď.
Připluli jsme do města Poole a tam už na nás čekal autobus. Jeli jsme asi 9
hodin, až jsme přijeli k trajektu. Tam jsme museli čekat asi 2 hodiny, protože
moře bylo rozbouřené a trajekty nevyplouvaly. Pozdě večer jsme dojeli do
hotelu F1.
Brzy ráno jsme se vydali na cestu domů. Ještě jsme se krátce zastavili
v Lucembursku. V místní katedrále jsme vyhledali místo, kde je pohřben
český král Jan Lucemburský. V 0:45 hod. jsme už byli v Česku. Okolo 4:45
jsme dojeli do Skuhrova, kde už na nás čekali rodiče. Vyložili jsme věci,
rozloučili se a rozjeli se do svých domovů.
Do Anglie cestovali skauti a skautky, kteří se jiţ několik let učí ve škole
anglicky. Někteří jiţ mluví plynule a komunikace s Angličany pro ně byla
příjemným procvičením jazyka. Někteří ještě angličtinu tak neovládají, ale
všichni se snaţili s anglickými kamarády z 1st Antrobus & Comberbach Sea
Scouts domluvit. V takových chvílích si také uvědomovali, jak je důleţité učit
se cizí jazyky.
S anglickými skauty jsme se dohodli, ţe příští rok přijedou na náš letní
skautský tábor. Podobné setkání na táboře by mohlo být realizováno
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i s holandskými skauty, kteří nám poskytli zázemí při naší cestě na jamboree.
Tuto cestu by nebylo moţné realizovat bez velké pomoci a pochopení
několika českých sponzorů, např. dotačního odboru Královéhradeckého
kraje, Obecního úřadu Skuhrov nad Bělou a Kvasiny, Auto SAS, s. r.o.
Solnice a dalších firem i soukromníků z obce i okolí. Náš velký dík proto
patří všem, kteří nás jakýmkoli způsobem podpořili.
Eva Preclíková, vedoucí oddílu

Blbost zase jednou nebezpečně vykvetla…
Čas od času jsme i v naší obci svědky skutečností, nad kterými zůstává
rozum stát. V sobotu 8. září 2018 ráno se na hřišti naproti benzínové stanici
objevila právě jedna taková blbost. Kovové
fotbalové branky tam nějaký bezmozek,
(spíše jich asi bylo víc) postavil na výšku a
aby hned nespadly, položil na ně
pneumatiku, kterou vzal bůhví kde (viz
obrázek). Účel a smysl tohoto činu nelze
zdravým rozumem pochopit. Výstižně se
kdysi vyjádřil Jan Werich, který pravil: „Kde
je blbec, tam je nebezpečno.“
Raději
nedomýšlet, co by se mohlo stát, kdyby
k tomuto vratkému monstru přišly děti a
chtěly po něm třeba vyšplhat. Tragických
případů, kdy nezajištěná branka spadla na
hrající si děti, se stala již celá řada. Ten, kdo
zde (asi z dlouhé chvíle) „jen tak blbnul“, vytvořil svým jednáním dokonalou
past. Bylo jen otázkou času, kdy a na koho branky spadnou. Naštěstí ještě
existují lidé, kteří nejsou ke svému okolí lhostejní a domýšlejí, co by se mohlo
stát. Tím, kdo si nebezpečného jevu všiml, když jel autem okolo, zastavil a
branky položil, byl skuhrovský občan, člen místního hasičského spolku, pan
Jan Kulhánek. Svým činem možná předešel velice tragické události.
Jiří Nedomlel

Hubertova jízda na Nové Vsi
Dne 22. září 2018 proběhla na Nové Vsi tradiční,
jiţ devátá Hubertova jízda. Vyjíţďka, která vedla ze
Skuhrova k Uhřínovu, do Benátek a přes Lukavici a
Debřece zpět do Skuhrova, probíhala v poklidném
tempu. Bylo to dané nejen menším počtem koní,
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vyjíţďky se zúčastnilo 16 jezdců, ale zejména tím, ţe nás letos nerušily
motory závodních aut, jako tomu bylo v předchozích dvou letech. Počasí
účastníkům přálo, v sobotu se oproti předešlým dnům ochladilo, ale nepršelo
a chvílemi i svítilo sluníčko.
Po návratu koní z vyjíţďky zpět na Novou Ves proběhly závody do vrchu a
oblíbené Halali – hon na lišku. V závodu poníků to měli závodníci tentokrát
jednoduché, byli pouze tři, a tak se všichni umístili „na bedně“. Třetí místo
obsadila Lucie Říčařová s Čertem, druhé Míša Štěpánková s Luckou a první
domácí koník Deryk s Eliškou Pišlovou. V závodu velkých koní bylo startovní
pole početnější a závod napínavější. Třetí místo si nakonec vybojovala
kobylka Rose Glen s Karolínou Michlovou, druhé domácí koník Sky s Eliškou
Masaříkovou a první místo kůň Argo z Ještětic s Tomášem Vuršrem. Všichni
si odnesli pěkné ceny. V honu na lišku, kde byl onou liškou Tomáš Vuršr,
získala trofej, kterou je liščí ocas, Karolína Michlová s Rose Glen. Závodům
i Halali uţ přihlíţel značný počet diváků, se kterými jsme se pak přesunuli ke
stájím a na jízdárnu, kde jsme pak zahájili „Dětské odpoledne“. To je tradičně
plné her a soutěţí pro děti i dospělé a vţdy je zajištěno výborné občerstvení.
Zahájili jsme „Dětským halali“, coţ je hon na lišku v pěší, dětské podobě. Ani
dvounohá liška neunikla lovcům, trofej si odnesl Matyáš Vlasák a navázal
tak na svého staršího bratra, který byl v předchozích ročnících úspěšným
lovcem. Pro děti byl po celé odpoledne přístupný velký skákací hrad a další
atrakce, jako střelba ze vzduchovky, střelba z luku nebo chůdy. Na jízdárně
pak probíhaly komentované soutěţe o ceny, např. překáţková dráha na
skákacích míčích, pojídání koláčů na čas a oblíbená přetahovaná s lanem.
Ta měla letos obrovský úspěch, děti pak vystřídali tatínci a tak jsme měli
moţnost přihlíţet také souboji našich silných muţů.
Během dětských her proběhlo také vyhlášení výsledků koňských disciplín,
kdy jsme předali ceny za umístění v závodu do vrchu a Halali a zároveň jsme
vyhlásili i nejhezčího koně, kdyţ hlasování probíhalo od zahájení her pro
děti. Nejhezčím koněm devátého ročníku se stala strakatá kobylka Imprezita
Terezy Jandíkové. V průběhu odpoledne se také několikrát vozilo na koních,
coţ je pro děti vţdy ta nejlepší zábava. Letošní Hubertova jízda se nám
opravdu vydařila, koně a jezdci se vrátili v pořádku z vyjíţďky, dětského
odpoledne se zúčastnilo mnoho dětí a jejich nadšené tvářičky a kladné ohlasy
spokojených rodičů byly pro nás tou největší odměnou.
Kaţdým rokem děkujeme sponzorům, bez kterých bychom takovou akci
těţko uspořádali, děkujeme jim i tentokrát! A stejně tak všem, kteří se podílejí
na přípravě a organizaci téhle akce, která je pro nás vyvrcholením kaţdé
sezóny. Je to vţdy náročné, ale stojí to za to. Mnoho lidí se k nám pravidelně
vrací, ať uţ v sedle nebo na dětské odpoledne. To je důvod v tak krásně
rozjeté tradici pokračovat. Tímto Vás srdečně zveme na příští, jiţ 10.
Hubertovu jízdu, která se pojede ve slavnostní zlaté barvě.
Za spolek Na Venkově Denisa Kadeřábková
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Letní příprava lyžařů v roce 2018
Zima je pro většinu z nás klidnějším obdobím. Krátké dny a dlouhé
večery vyuţíváme ke svým různým koníčkům a zálibám, mnozí sáhnou po
nějaké pěkné kníţce, nebo se věnují činnostem, na které během roku
nezbývá tolik času. Jinak to je však u našich lyţařů. Pro ně je zima právě to
nejnáročnější období. Období intenzivních tréninků a zúročení letní dřiny na
závodech. Jakmile napadne první sníh, jiţ se většina víkendů tráví na Deštné
a po Vánocích jiţ začínají první závody.
Ke kvalitní přípravě lyţařů patří kromě pravidelných tréninků i letní
soustředění. Prvním letním soustředěním byla, jak jiţ je zvykem voda, která
patří k nejoblíbenějším. Letos byla vybrána Otava. Skupina 20 účastníku
zdolala řeku na 8 kánoích a 3 kajacích. Počasí bylo ideální, teplo a slunečno
po celou dobu. Odváţlivci v kanoích měli vodu i v těle. Jak příjemné bylo
osprchování se teplou vodou v kempech! O plná bříška vodáků se staral
šéfkuchař pan Jelen a pan Pekárek. Vrátili se všichni opálení a plni dojmů a
záţitků.
Letošního týdenního soustředění na Černé hoře se zúčastnila
tréninková skupina ţáků, dorostenců a juniorů. Ubytováni jsme byli na
Rachotově boudě, kde máme k letní přípravě vhodné podmínky včetně hřiště
a tělocvičny. Pro starší kategorie jsou také v okolí Černé hory vhodné silnice
pro trénink na kolečkových lyţích. Samo prostředí v okolí Krkonoš také
přispělo k dobrému pocitu z trénování. V takovém prostředí se trénovalo
skoro samo. Počasí nám po celou dobu soustředění moc nepřálo, ale přesto
trenéry připravený tréninkový plán, který obsahoval pestrou sportovní i
zábavnou činnost s řadou netradičních lyţařských tréninkových prostředků,
nebylo třeba upravovat. Jedním z kvalitních tréninků byl výstup na Sněţku.
Závěrem lze říci, ţe soustředění se vydařilo. Povedlo se posunout
všestrannou připravenost mladých sportovců. Spokojeni jsou snad i samotní
účastníci soustředění, protoţe mají opět mnoho nových záţitků, na které
budou jistě rádi vzpomínat.
Poslední letní soustředění se konalo v závěrečném týdnu letních
prázdnin na chatě Perla v Orlickém Záhoří. Počasí bylo po celou dobu
soustředění velmi pěkné. Program soustředění byl velmi pestrý - běh, kolo,
kolečkové lyţe, kolečkové brusle, hry i ranní běhání bosky v rose.
Soustředění se všem líbilo a všichni se těšíme na příští další. Pravidelně
kaţdý rok pořádá oddíl Wikov SKI Skuhrov nad Bělou ve spolupráci
s Obecním úřadem ve Skuhrově nad Bělou tradiční silniční běh Údolím řeky
Bělé. Letos se v sobotu 11.8.2018 běţel jiţ jeho 23. ročník.
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Další závod, který jsme pořádali
v období léta, byl víkendový závod
na kolečkových lyţích Orlický
Rollerski Cup. V sobotu 18.8.2018
se jelo z Orlického Záhoří s cílem
na Šerlichu, trať byla dlouhá 10km
a vítězi v hlavních kategoriích byli
Kateřina
Smutná
a
Václav
Sedláček. V neděli 19.8.2018 se za
pěkného počasí jelo ze Skuhrova nad Bělou s cílem opět na Šerlichu, trať
dlouhá 18km. Opět zvítězili Jan Čech a Kateřina Smutná, kteří patří
k nejlepším závodníkům ve světě dálkových běhů. Pravidelně kaţdý rok
pořádá oddíl WikovSKI Skuhrov nad Bělou Koláčkový běh. Závod proběhl ve
středu 12.9.2018 na místním hřišti za účasti starosty obce pana Milana Bárty,
formou obratnostního běhu, kde malí a velcí závodníci musí proběhnout trať,
na které je čekaly různé překáţky v podobě slalomu mezi slalomovými
tyčemi, přeskakování umělých skoků, obíhání špalků apod. Délka a
náročnost jednotlivých tratí se lišila dle věku závodníků. Zvítězil kaţdý, kdo
proběhl cílem. Odměnou pro všechny účastníky byl sladký koláč. Rodiče dětí
se také mohli seznámit s činností a náplní oddílu lyţování na připravené
prezentaci a pohovořit s trenéry oddílu.
Jak je vidět, skuhrovští lyţaři se o prázdninách opravdu nenudili. Kromě
toho, ţe natrénovali
fyzičku
a
utuţili
svaly,
uţili
také
spoustu zábavy a
legrace.
Popřejme jim
všem,
aby
své
dovednosti
řádně
vyuţili v nadcházející
lyţařské
sezóně.
První
závody
je
čekají
hned
po
Vánocích.
V sobotu 28.12.2018
se totiţ jede v Deštném v Orlických horách Orlický pohár. Tak ať skuhrovské
barvy zdobí stupně vítězů co nejčastěji.
Všem příznivcům lyţování přejeme příjemné proţití vánočních svátků,
vše nejlepší v nadcházejícím roce a nashledanou v bílé stopě.
WikovSKI Skuhrov nad Bělou
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Chalupářský volejbalový turnaj
V sobotu dne
11.8.2018 za krásného
letního počasí proběhl
v rekreační osadě Malý
Uhřínov jiţ 7. ročník
Chalupářského
volejbalového turnaje
mixů (2 ţeny a 4 muţi v
jednom týmu) za účasti
jedenácti
druţstev,
kdyţ
dvanácté
se
odhlásilo v předvečer
turnaje.
Hrálo se tradičně na
dvou travnatých kurtech, tentokrát poznamenaných suchým a teplým
počasím.
Druţstva byla rozdělena do dvou skupin (jedna byla šestičlenná, druhá
pětičlenná), ve kterých se hrálo systémem kaţdý s kaţdým na dva hrané
sety do 18ti bodů. O bezchybný rozpis zápasů a pomoc při řízení turnaje se
postarala Evča Špringrová. V průběhu turnaje byly k vidění zajímavé zápasy
velmi dobré kvality. Vítězové skupin hráli o první dvě místa, druzí o třetí a
čtvrté, atd., druţstvo na šestém místě bylo automaticky poslední, jedenácté.
Turnaj skončil bez úrazů a protestů
v 18 hodin vyhlášením výsledků.
Ceny, rovněţ tradičně, si druţstva vybírala v pořadí dle umístění, a to za
účasti Jiřího Šimerdy, starosty našeho regionu, který se i velkou měrou
podílel na přípravě turnaje.
Pořadí v turnaji: 1/ WBAC "B" 2/ WBAC "A" 3/ Příchozí 4/ A je to! 5/
Promile Praha 6/ Chalupáři 7/ Černé mamby 8/ Brutus 9/ Bumbálka 10/
Hradečáci "A" 11/ Hradečáci "B". Vyhodnoceni byli rovněţ nejzkušenější a
nejmladší hráči. Všem patří velký dík za předvedené výkony a ukázněnost, s
jakou druţstva nastupovala jednotlivým zápasům, coţ s ohledem na tropické
počasí nebyla jednoduchá záleţitost. Sem patří zmínka, ţe řada
zúčastněných vyuţila přestávek k osvěţení v místním rybníku.
Od 18ti hodin k poslechu i tanci hrála skupina „Po svejch“, jejíţ hudba
zněla téměř do jedné hodiny v noci.
Na doplnění ještě pár čísel:
účast: 70 hráčů a hráček
přihlíţelo: průběţně 140 spokojených diváků
odehráno: celkem 30 zápasů, 25 ve skupinách a 5 ve finále.
Turnaj v tomto rozsahu by nebylo moţné realizovat bez sponzorů, kteří
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buď umoţňují nakoupit hodnotné ceny, nebo tyto přímo poskytnou, patří jim
můj obrovský dík! Jmenovitě se jedná o následující:
1/ Firmy a instituce: OÚ Liberk, Sklo porcelán Janeček, obchod U Benešů,
Škoda Auto, Odbory Škoda Auto, Pivovar Rampušák Dka, Auto SAS
Solnice, Koţeluţna Solnice, Drůbeţárna Semechnice, Cisco Praha, Orlické
Hory s.r.o., Konzum Ústí n.O., Démos HK, Exekutorský úřad RK - B. Brychta,
Elmopa - Marian Pavel, Podorlická kartonáţní Dka - Jarda Liška, Maso
uzeniny Kališ, Nářadí Švarc.
2/ Jednotlivci: Láďa a Věra Klabenešovi Skuhrov n.B., Jarča a Jirka Paštovi
Skuhrov n.B., Jirka Šimerda Liberk, Hanka Marvanová RK, Irča a Vašek
Velíškovi HK, Petr Hofman N.M.n.M., Štefka a Jarda Voborníkovi Bratislava a
pan Luděk Tesárek z HK.
Další velké díky směřují k ţenám chalupářkám, a to D. Zahradníkové,
Maru Hejhalové, Hele Holcové, Jarče Paštové a Maru Krunčíkové za
napečení výborných sladkých i slaných zákusků. Rovněţ nemalý dík paří
rodině Bukovských, která se tradičně dobře stará o občerstvení, Petrovi
Šabatovi a Lukáši Vašátkovi za technické zabezpečení turnaje, Vaškovi
Vorlovi Velíškovi za fyzickou, materiální a logistickou pomoc a všem
sousedům a kamarádům, kteří se hojně zúčastnili budování a následném
úklidu zázemí turnaje.
Josef Franc, organizátor a ředitel turnaje

Účinkuje sbor Rychnov n.Kn.
Účinkuje Prausův pěvecký
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Program: 14.00 zahájení - hudební vystoupení - recitace - scénky
prohlídka výstavy historických fotografií - výstava ţákovských prací
Vstupné: dobrovolné
Po ukončení programu moţnost přátelského posezení s občerstvením
ve školní jídelně. Všechny občany srdečně zvou pořadatelé.

***
Gastronomické pátky a další akce
ve Společenském centru
19.10. Bramborákové hody
26.10. Soukromá akce
2.11. Steakové hody
9.11. Soukromá akce
16.11. Pečená žebírka na medu a chilli
23.11. Degustace mladých vín (nutná rezervace)
25.11. Adventní trhy – sál společenského centra
30.11. Tatarákové hody
2.12. Sousedské posezení (od 16.00 hod.)
7.12. Zvěřinové hody (celý víkend)
14.12. Řízkové hody – pátek
21.12. Soukromá akce
26.12. Štěpánská COUNTRY zábava - skupina KALUMET
Více info: http://www.facebook.com/scskuhrov
Rezervace: p. Ulrich 724502012

p

