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Vážení občané!
Skončila zima, o které se dá říci, že byla za
poslední období zase klasickou zimou, jak ji známe
z minulosti, i když tu pravou klasiku zaznamenaly
hlavně hory, kde je sníh doteď. Doufejme, že se po
loňském mimořádně suchém období v přírodě aspoň
trochu doplní zásoby vody.
My jsme však ani v zimě neodpočívali. Kromě zimní údržby, za
kterou jsme chváleni i kritizováni, jsme se věnovali také opravám,
údržbě obecní techniky i údržbě zeleně a hlavně jsme plánovali další
akce ke zvelebení našeho prostředí a růstu naší obce.
V době vegetačního klidu rostlin jsme vyčistili a provzdušnili několik
obecních lokalit. V obecních lesích jsme vytěžili dřevo zasažené
kůrovcem a kalamitou. Ve středu obce na místě starého dětského hřiště
jsme připravili plochu pro výstavbu hřiště nového. V současné době se
provádí nezbytná údržba obecních cest. Na profesionální opravu je
naplánovaná cesta přes Dělnice, kde se množí výtluky, totéž kolem
kostela, včetně překopu na Březině. Ostatní cesty opravíme svépomocí
naší technikou, hned jak cesty proschnou a stabilizují se.
O dalších velkých plánovaných investičních akcích, které nás
bezprostředně čekají letošní rok, Vás bude podrobně informovat pan
místostarosta v následném rozhovoru. Já jen ve zkratce připomenu pár
poznámek:
Rozmístěním tabulí byla dokončena v pořadí už druhá obecní
naučná stezka „Vápenka“. Úklidovou činnost v obci od dubna posílil nový
pracovník přidělený Úřadem práce Rychnov n. K. Předpokládáme, že o
prázdninách opět na některé práce využijeme brigádníky z řad studentů.
Kromě práce nás však i letos čeká celá řada sportovních a
kulturních akcí, na které Vás srdečně zveme. Z kraje roku proběhl turnaj
v kuželkách, který se těší každoročně velké oblibě. Ve Společenském
centru se uskutečnily
tradiční plesy,
průběžně tam
probíhají
společenské a gurmánské akce. Na 30. dubna připadají tradiční
„Čarodějnice“, které pro nás každoročně připravují hasiči. Upozorňuji, že
na obvyklém místě již roste kupa dřeva, na kterou můžete v současné
době i vy odložit větve z prořezaných stromů. Poslední květnový víkend
a další tři následující červnové víkendy budou na hradě opět probíhat
oblíbená představení „Divadelního léta“. Červenec zahájíme již
4. ročníkem „Proměn dřeva“ s pestrým doprovodným programem.
Následovat bude celá řada zavedených letních akcí. Kromě toho pro
nás další programy chystají různé spolky a seskupení, takže se nudit
určitě nebudeme.
Bohužel, musíme čelit i nepříznivým zprávám. Jednou takovou je
skutečnost, že ve Skuhrově končí gynekologická ambulance paní MUDr.
E.Dragounové. Není to ale z důvodu výše nájmu, jak je některými
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občany zaručeně prezentováno. Skutečnost je ta, že Skuhrov má pro
paní doktorku moc malou klientelu, aby zde měla další ordinaci. Není
problém tyto klientky pozvat do ordinace v Solnici, kam stejně většina
místních dojíždí už teď. Paní doktorka má klientky hlavně z Rychnova a
Vamberka, a tak i spádově jí více vyhovuje Solnice. Tolik k vysvětlení
paní MUDr. E.Dragounové.
Dalším negativním jevem je
narůstající vandalismus. Po létech
klidu se rozmáhá ničení obecního
majetku. Po akcích s barvou a
spreji u Společenského centra
se tentokrát vandalové soustředili
na hrad a vystavenou dřevěnou
plastiku. Projev jejich síly odnesla
postava „Kat“. Kromě finanční
ztráty za zničené dílo je i morální
škoda nemalá. Co si pomyslí
turisté a návštěvníci, kteří na toto vyhlášené místo hojně přicházejí a
najdou tam jen prázdnou desku? Poškozená socha musela být
demontována a uložena ve skladu. Případem se již zabývá Policie ČR a
podle nejnovějších informací je pachatelům na stopě.
Jaro nám pomalu sílí a s ním se již nezadržitelně blíží i čas jarních
svátků. Proto přeji všem občanům hodně jarního sluníčka, kterého
jsme si přes zimu moc neužili, a hezké Velikonoce!
Milan Bárta, starosta

Na slovíčko s místostarostou
Po podzimních volbách do obecních zastupitelstev
došlo ke změně ve funkci místostarosty obce Skuhrov nad
Bělou. Po panu Bc.Vladimíru Bukovském, který své působení
v obecním zastupitelstvu ukončil, byl místostarostou zvolen
pan Mgr. Jaromír Chocholouš, který pracuje jako
neuvolněný, tedy na zkrácený úvazek. Po pěti měsících, kdy se
seznamoval s problematikou obecní administrativy a dotačními
programy, byl požádán o krátký rozhovor:
Jaké jsou Vaše první dojmy z působení ve funkci?
Určitě to je obsáhlá administrativa a její neustálý nárůst, ačkoliv
jsme v médiích odpovědnými politiky stále ujišťováni, že se budou snažit
přebujelou administrativu odbourávat. Opak je pravdou.
Jaká je náplň Vaší práce a jaké jsou vlastně kompetence
jednotlivých zaměstnanců obce?
U mne se především jedná o každodenní chod obecního úřadu, již
zmíněnou administrativu, obecní rozpočet, správní záležitosti, smlouvy,
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nájmy. Důležitá je těsná spolupráce s panem starostou, který zastupuje
a reprezentuje naši obec na nejrůznějších jednáních, má na starosti
technické záležitosti obce, řídí skupinu technických služeb, těžiště jeho
činnosti je na rozdíl ode mne spíše „v terénu“.
Jak mají rozdělené úkoly zaměstnankyně obce?
Referentka státní správy a samosprávy, paní Kateřina Pohlová má
na starosti službu Czech point, dále ověřování podpisů, výpisy
z rejstříků, evidenci obyvatel.
Administrativní pracovnice obce, paní Soňa Vlasáková se stará
o obecní majetek, využívání společenského centra, zajišťování chodu
budov, evidenci nájemného, poplatky (ze psů, popelnic, za vodné a
stočné atd.).
Jako účetní pracuje na obci paní Dana Bártová, která má na
starosti vedení mzdové a účetní agendy. Dotační tituly zajišťuje v rámci
svého zastupitelského mandátu paní Ing. Zuzana Hanušová.
Jaká je v současnosti finanční situace v naší obci?
Vzhledem k probíhajícím dotačním akcím je letos situace
v obecním rozpočtu napjatá. Splácíme úvěr za akci byty v nástavbě na
zdravotním středisku, probíhá akce zasíťování pozemků na Březině
(v ceně cca 9 mil. Kč). Začala se realizovat akce na propojení Kvasin a
Skuhrova n.B. chodníkem. V dubnu se rozhodne, zda na tuto akci
dostaneme dotaci. Pokud ano, bude celková hodnota díla činit 15 mil. Kč
a obec Skuhrov se na ni bude podílet částkou 3,5 mil. Kč. V tomto
příznivém případě bude trasa chodníku probíhat z Kvasin až po bytový
dům čp.62 (dříve podniková ubytovna). Tato varianta obsahuje
i osvětlení přechodů. Na nadzemní části veřejného osvětlení se bude
finančně podílet firma ŠKODA Kvasiny částkou 1 mil. Kč. Pokud by
dotace nedopadla, bude akce realizována také, ale na vlastní náklady
obcí. V tomto případě by trasa budovaného chodníku byla pouze
v rozsahu Kvasiny – požární zbrojnice Skuhrov. Oprávněnost stavby
chodníku Skuhrov-Kvasiny uzná jistě každý, kdo tímto úsekem někdy šel
v době, kdy po silnici projíždějí polští zaměstnanci kvasinské
automobilky. Jde tu především o bezpečnost chodců, k nimž patří také
školáci.
Další větší investiční akcí je rekonstrukce sběrného dvora
v hodnotě 1,5 mil. Kč, která sice bude hrazena z dotace, ale obec ji
musela předfinancovat. Nějaké finance nás bude také stát projektová
dokumentace na rekonstrukci objektu bývalé školy v Brocné, kde
vzniknou nové bytové jednotky. Další finanční prostředky bude třeba
věnovat na studii urbanizačního řešení center obcí Skuhrov, Brocná,
Svinná. V plánu je také oprava místní komunikace na Novou Ves (jen na
dokumentace k těmto akcím je plánováno 600 000,-Kč). Občané již
možná zaregistrovali, že se rozběhla rekonstrukce dětského hřiště
u zdravotního střediska. Částkou 900 000 Kč se na tomto díle bude
podílet Škoda Kvasiny, za což je třeba této firmě velice poděkovat.
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Jaké další informace byste chtěl sdělit skuhrovským občanům?
Nové technologie si vyžádaly změnu dodavatele internetu, který
bude mít vyšší rychlost, a vzniknou tak lepší podmínky pro nás jako
uživatele. Na internetových stránkách obce jsou již k dispozici formuláře
pro zapůjčení obecních prostor a inventáře, občané tedy mají možnost
prostřednictvím této interaktivity vstoupit do jednání s obcí z pohodlí
vlastního domova. Připravujeme zasílání obecních informací
prostřednictvím „esemesek“. Bude to samozřejmě na základě
dobrovolnosti. Kdo bude mít o tuto službu zájem, sdělí na obec pouze
číslo svého mobilu. Tuto službu ocení například občané, kteří nejsou
v dosahu místního rozhlasu, ale určitě i ostatní. Další využití se rýsuje
v pálenici Brocná. V dohledné době bude zprovozněn pokladní terminál
pro přímý vstup do pokladního modulu obce.
Děkujeme za rozhovor .
Jiří Nedomlel

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU SKUHROV
Upozorňujeme občany, že místní poplatky za odpad a psy byly
splatné (alespoň ve výši ½) do 31.3.2019, viz. obecně závazná
vyhláška Obce Skuhrov nad Bělou č. 1/2018. Stále evidujeme několik
zapomnětlivých dlužníků.
Upozorňujeme občany, že popelnice bez nové známky na rok 2019
nebudou po 1.4.2019 vyváženy! Doporučujeme občanům, aby si
pravidelně kontrolovali známky na popelnicích. V případě poškození či
odcizení Vám bude nová známka vydána v kanceláři OÚ.
Dále sdělujeme, že ve svozový den, musí být popelnice připraveny
u cesty již od 6.00 hodin s platnou známkou. Popelnice v přístřešcích
nebude svozová firma vyvážet.
Sdělujeme občanům, že stále více a více rostou náklady na svoz
odpadů, které obec musí hradit svozové firmě. Proto žádáme všechny
občany, aby svědomitě třídili odpady a ukládali do patřičných
kontejnerů. Jen připomínáme, že dobrým tříděním opadů se zvyšuje
odměna pro obec za zpětný odběr.
Prosíme majitele psů, aby po svých miláčcích svědomitě uklízeli jejich
exkrementy. Prosba se týká i majitelů, kteří jsou zde na rekreaci.
Děkujeme.
Obec Skuhrov n. B. nabízí svým občanům zasílání informací pomocí
SMS. Zájemci o tuto službu, nechť vyplní přiložený tiskopis a předají
v kanceláři OÚ.
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Oznamujeme občanům, že nové nájemní smlouvy na hrobová místa
na období 2019-2023 budou od 2.5.2019 k vyzvednutí na OÚ Skuhrov
v úředních hodinách. K úhradě si připravte 700,- až 1000,- Kč.
Jelikož se v obci zvýšil pohyb volně pobíhajících psů, žádáme občany,
aby si své psy řádně zajistili. Volně pobíhající psi budou odchyceni a
vzniklé náklady budou účtovány majiteli psa.
Obec Skuhrov nad Bělou hledá
informace na OÚ Skuhrov.

správce sběrného dvora. Bližší

Pošta Partner Skuhrov nad Bělou, telefon: 770 175 101
otevírací doba:
Po, St:
11.30 - 16.00 hodin
Út, Čt, Pá: 8.00 - 12.30 hodin
Změna v objednávání u kadeřnice. Zájemci o kadeřnické služby paní
Motyčkové, se můžou objednávat na tel. č. 731 058 830.
Tříkrálová sbírka proběhla ve dnech 4.1. - 6.1. 2019. Výtěžek sbírky
činil 35.072,- Kč. Všem dárcům patří upřímné poděkování!
Sociální komise Obce Skuhrov nad Bělou pořádala ve dnech 9., 11. a
13. dubna 2019 ve Společenském centru sbírku nepotřebného ošacení,
knih, hraček a obuvi. Všem, kteří přispěli, srdečně děkujeme.
Místní rybáři oznamují občanům, že během měsíce dubna proběhne po
obci sběr starého železa. Přesný datum bude sdělen místním
rozhlasem.
.

Na co se můžeme těšit …
Blíží se „Divadelní léto na hradě“. V letošním roce nás navštíví DS
Zdobničan Vamberk s hrou „Jak se čert naučil děkovat“, OČB Orlice,
Potštejn s hrou „Hospoda u tří křížů“, Jesličky J. Tejkla Hradec Králové
s hrou „Bůh masakru“ a soubor Tyl z Rychnova nad Kněžnou
s představením „Hrátky s čertem“. Všichni jste srdečně zváni.
A na co nesmíme zapomenout, je již IV. ročník řezbářského
symposia PROMĚNY DŘEVA, který proběhne ve dnech 4.7. - 7.7.2019.
Tématem pro letošní rok je „ROČNÍ OBDOBÍ“, bližší informace najdete
v samostatném textu.
Všem přeji jaro plné dobré nálady, krásné a pohodové Velikonoce a
mnoho dalších slunečných dnů.
Kateřina Pohlová
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INFORMACE ZE SPOLEČENSKÉHO CENTRA
Společenské centrum bylo i letos začátkem roku využito místními
spolky ke konání členských a výročních schůzí. Každou první středu
v měsíci se zde i nadále scházejí senioři. V průběhu celého roku je hojně
využíváno občany ke konání soukromých akcí.
V měsíci únoru zde proběhla recitační soutěž žáků základní školy,
školní ples na téma „Džungle kolem nás“ a pro děti „Veselý karneval“.
Ve čtvrtek 28.2. prošel obcí masopustní průvod se spoustou masek,
který doprovázela paní Anna Schůtová hrou na harmoniku. Průvod byl
zakončen v centru, kde čekalo na účastníky malé občerstvení v podobě
koblih, které napekly kuchařky ze školní jídelny. Jednalo se o první
ročník a věříme, že se v naší obci stane tradicí.
Březen zahájili místní hasiči již tradičním Hasičským plesem opět
s velkou účastí. Pro žáky základní školy a odpoledne i pro širokou
veřejnost byla uspořádána zdařilá beseda na téma „Kanada – Aljaška“
s cestovatelem Mgr. Karlem Kocůrkem. Dále se zde konal
dne
14.4.2019 tradiční „Velikonoční jarmark“
Během měsíce června proběhne ve výstavní místnosti OÚ výstava
fotografií Jindry Bubeníčka. Všem občanům přeji krásné prožití
velikonočních svátků.
Soňa Vlasáková

Milá slavnost
Ve středu 6. 2. 2019 ve 14. 30 hodin se ve Společenském centru ve
Skuhrově nad Bělou v rámci pravidelných setkání seniorů odehrálo
slavnostní předání diplomů účastnicím 1. semestru Virtuální univerzity
třetího věku (VU3V). Jednotlivé lekce prvního semestru této univerzity
se odehrávaly v prostorách školní družiny v ZŠ Skuhrov nad Bělou.
VU3V je příležitostí pro aktivní seniory, kteří se chtějí dále vzdělávat
v nejrůznějších oborech, které jsou pro daný semestr vypisovány.
Ing. Vladimír Hulman, certifikovaný tutor ČZU Praha

Velikonoční pozdrav od pana faráře
Velikonoční svátky jsou pro každého křesťana velmi
radostným, symbolickým časem, který je vzpomínkou na
Zmrtvýchvstání Božího Syna - Ježíše Krista. Zároveň pro
každého věřícího je také časem naděje na vzkříšení
v budoucnu. Jsou to nejdůležitější křesťanské svátky.
Pro nevěřící a hledající je to čas probouzení všeho k životu po dlouhé
zimě. Je dobou světla a naděje, radosti a jara. Slunce probouzí všechny bytosti a
rostliny k životu. Je to čas vítězství života nad smrtí a také vítězství světla nad
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tmou. Proto všichni přijměte radostné velikonoční přání: zdraví, štěstí, splnění
snů. Věřícím přeji velikonoční světlo v duších. Nevěřícím a hledajícím přeji
slunce v srdcích. Zároveň Vás všechny zvu na mše sváté a bohoslužby do kostelů
v Skuhrově nad Bělou a v Solnici. Veselé Velikonoce!
Váš farář ThMgr. P. Artur Kamil Różański

Mše a pobožnosti o Velikonocích
Den
18.4. zelený čtvrtek
19.4. Velký pátek
20.4. Bílá sobota
21.4. Neděle Zmrtvýchvst.
22.4. Pondělí velikonoční

Solnice
--------------Žehnání pokrmů 9.45
Adorace 10.00
Mše svatá 9.00
Mše svatá 9.00

Skuhrov
Mše svatá 17.00
Pobožnost 17.00
Adorace 10.00
Vel.vigilie 18.15
Mše svatá 11.00
--------

***

Mutina Skuhrovský
děkuje – všem, kdo přispěli do Tříkrálové sbírky…
si všiml – že některým lidem se hodí naprosto všechno – popelnice
i dlaždice z chodníku…
nechápe – vandalismus některých „holomků“, kteří patrně z dlouhé chvíle a
podlimitního IQ ukázali své „schopnosti“ v areálu hradu, kde poškodili
dřevěnou plastiku „Kat“ a své výtvarné cítění prokázali použitím sprejů,
kterými upravili i rozhlednu, ach jo…
je smutný – z nevraživosti mezi občany, která možná vedla i k nočnímu řádění
na Březině, kde byl nejen zničen ozdobný plůtek, ale vytrhané laťky záměrně
obrácené hřebíky vzhůru mohly někomu přivodit zranění…
doporučuje – umístit na určitá místa v obci fotopasti či kamery, aby se
podobným jevům buď předešlo, nebo se podařilo pachatele dopadnout…
oceňuje – všechny pracovníky, kteří se podíleli na odstraňování škod po větrné
smršti dne 10.3.2019, kdy vítr kromě jiného vyvrátil smrk, který spadl na
elektrické vedení a poškodil i blízký transformátor u autobusové zastávky…
žádá občany – aby na místa, kde se budou pálit čarodějnice, vozili pouze větve,
žádný nábytek, překližky, desky s umakartem a pod…
má radost – z rekonstrukce dětského hřiště v centru obce…
se těší – na další letní řezbářskou akci na hradě, kam rovněž všechny obyvatele
srdečně zve…

***

8

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významného životního jubilea se ve 2.čtvrtletí roku 2019 dožívají tito
naši spoluobčané:
EHL Jaroslav ze Skuhrova
RÝZNAROVÁ Lidmila ze Skuhrova
GRYGAROVÁ Marie ze Skuhrova
HARTMANOVÁ Milada ze Skuhrova
EŠPANDROVÁ Vlastimila z Hraštice
KLABENEŠOVÁ Věra z Debřec
POP Vladimír ze Svinné
RYGROVÁ Miloslava z Brocné
PAŠTOVÁ Jaroslava ze Skuhrova
CVEJNOVÁ Anna ze Skuhrova
KOVÁŘÍČEK Zdeněk z Hraštice
PREISLER Bohuslav ze Skuhrova
EHLOVÁ Hana z Debřec

98 let
92 let
91 let
90 let
90 let
80 let
80 let
80 let
80 let
75 let
70 let
70 let
70 let

Vaše životní jubileum je pro nás příležitostí, abychom Vám do dalších let
upřímně popřáli dobré zdraví, spokojenost a osobní pohodu.
Vítáme nového občánka naší obce:
HANUŠ Jan ze Skuhrova
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:
HOLEC Karel z Debřec
ROZÍNEK Josef ze Skuhrova
KULŠTEJNOVÁ Helena z Hraštice

(nar. 1944)
(nar. 1942)
(nar. 1938)

Čest jejich památce !
Soňa Vlasáková

Velký dík patří touto cestou za dlouholetou obětavou práci pro obec
paní Ludmile Popové, která od 1. ledna 2019 odešla na zasloužený
odpočinek. Přejeme pevné zdraví a osobní spokojenost.
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Obec Skuhrov nad Bělou Vás srdečně zve na

DIVADELNÍ LÉTO NA HRADĚ
 26. 5. 2019 od 15.00 hodin
DS Zdobničan Vamberk

„JAK SE ČERT NAUČIL DĚKOVAT“

 2. 6. 2019 od 15.00 hodin
OČB Orlice Potštejn

„HOSPODA U TŘÍ KŘÍŽŮ“

 9. 6. 2019 od 15.00 hodin
Jesličky J. Tejkla HK

„BŮH MASAKRU“

 16. 6. 2019 od 15.00 hodin „HRÁTKY S ČERTEM“
Divadelní spolek Tyl RK

V PŘÍRODNÍM AREÁLU HRADU SKUHROV
Občerstvení zajištěno.
Vstupné dobrovolné.

VÍTE, ŽE VZNIKL NOVÝ SPOLEK ?
Dne 13.12.2018 založilo několik občanů nový spolek s příznačným
názvem „Přátelé hradu Skuhrov, z.s.“, jehož cílem je propagace a
další oživení místní pamětihodnosti, kterou bezesporu zřícenina hradu
Skuhrov je. Zakládající členové si totiž uvědomili, že celý areál bývalého
hradu skýtá obrovský potenciál, který nám okolní obce mohou jen tiše
závidět. Zároveň jsou přesvědčeni, že je třeba navázat na skvělou
tradici divadelních představení, pro něž zde bylo obcí instalováno jeviště
i lavičky v hledišti a přilákat do této lokality návštěvníky či turisty i dalšími
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akcemi. A kdo jsou vlastně ti nadšenci, kteří neváhají investovat svoji
energii, schopnosti i čas do tohoto projektu? Zakládajícími členy jsou
Ing.Richard Poláček, Milan Bárta, Petr Ulrich, Mgr.Oldřich Málek,
Ing.Zuzana Hanušová, Eva Špringrová a Kateřina Pohlová. Prioritou
členů spolku je příprava a organizace dalších ročníků Proměn dřeva.
Doposud byla administrativní zátěž spojená s touto akcí na bedrech
Obce Skuhrov n.B., nyní to bude zajišťovat právě nově vzniklý spolek,
obec však zůstává dál generálním partnerem této akce.
V plánech spolku však jsou i další aktivity. Letos by například mělo
být na hradě zprovozněno letní kino, uvažuje se o třech prázdninových
projekcích. Dále se nabízejí nejrůznější besedy a koncerty, které by
jistě mohly mít v magickém prostředí své kouzlo. Za úvahu by stálo
využití hradu třeba i v čase adventním…
Přátelé hradu Skuhrov rádi mezi sebou přivítají další zájemce, kteří
by se chtěli na činnosti podílet. Vyzývají také všechny občany, aby
přispěli dalšími nápady, kterými by se mohl plán oživení hradu obohatit.
Kontaktovat mohou paní Kateřinu Pohlovou na OÚ Skuhrov n.B. nebo
pana Ing. Richarda Poláčka.

PROMĚNY DŘEVA POČTVRTÉ
Ve dnech 4.7. – 6.7.2019 se bude v areálu skuhrovského hradu
konat již 4. ročník řezbářské přehlídky s názvem Proměny dřeva.
Letošním tématem, které budou aktéři zpodobňovat, jsou „Čtyři roční
období“. Vzhledem k tomu, že řezbářů bude celkem pět, vznikne ještě
jedna dřevěná plastika, jejíž podoba i umístění je prozatím v tajnosti, aby
bylo nějaké překvapení pro diváky. Složení „mistrů pily“ bude stejné
jako v loňském roce. Představí se nám tedy Jan Paďour, Radek Smejkal,
Petr Krejcar, Robert Musil a Martin Bořuta. Detailní záběry z práce
řezbářů budou opět přenášeny na velkoplošnou obrazovku, takže diváci
budou mít veškerý komfort. Připravuje se bohatý doprovodný program se
zaměřením především na výrobky ze dřeva. V současnosti je osloveno
zhruba 20 řemeslníků. Na své si přijdou jako obvykle i naši nejmenší, pro
které je připravena celá řada zábavných aktivit a her. Otevřena bude
díky vstřícnosti a pochopení pana Gottwalda opět také bývalá fara, kde
si budou moci návštěvníci prohlédnout výstavu obrazů a fotografií.
V areálu bude poměrně velká nabídka nejrůznějšího občerstvení od
rybích specialit, zvěřiny, kuřat, přes mysliveckou kuchyni až po
palačinky. Zájemci o plastiky vzniklé při speedcarvingu (rychlořezání)
budou mít příležitost ukázat sílu svých peněženek při závěrečné dražbě.
Nezbývá, než si přát, aby v daném termínu bylo pěkné počasí, diváci si
odnesli skvělé zážitky a rádi se sem vraceli.
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Podle informací od Ing.R.Poláčka zpracoval J.Nedomlel

Hasiči měli napilno…
V prvních měsících letošního roku už členové SDH Skuhrov n.B. museli
několikrát dokazovat, že jsou na nejrůznější nebezpečné situace dobře
připraveni. Svědčí o tom celkem 5 výjezdů, které už letos mají za sebou:
Dne 29.1. 2019 zasahovali v zakouřené místnosti v rodinném domě ve
Skuhrově n.B. O další výjezdy se postaral vítr, který řádil s nebývalou silou.
Proto 10.3. poskytovali v centru obce technickou pomoc při likvidaci následků
škod v důsledku spadlého
smrku,
který
se
u
autobusové zastávky zřítil
na dráty elektrického vedení
a
vyřadil
z provozu
trafostanici.
Následujícího
dne – 11.3. museli kvůli
větru
zasahovat
hned
dvakrát. Nejprve to byl
spadlý strom na komunikaci
Brocná - Hlinné a potom
vyvrácené stromy v části
obce
Rybníčky
pod
Prolohem.
Příčinou jejich
posledního výjezdu byl 23.3. požár dřevníku u rodinného domu v Rybníčkách.
Kromě těchto nehod poskytli technickou pomoc místním rybářům při
výlovu rybníku v Debřecích. Tradičně úspěšný byl březnový Hasičský ples,
oživený skvělými mažoretkami z Bílého Újezda. Hasiči děkují touto cestou
všem sponzorům i občanům, kteří ples jakýmkoli způsobem podpořili.
Naši mladí hasiči se zúčastnili soutěže „Provozská uzlovačka“, která se
týká, jak prozrazuje název, vázání nejrůznějších typů uzlů. Praktické
dovednosti i teoretické znalosti z požárnické oblasti prověřuje soutěž
„Plamen“, na kterou naše hasičská záloha odjede ve dnech 24.-26.5.2019 do
Pohoří, kde budou tábořit pod stany.
V sobotu 13.7.2019 bude na prostranství před hasičskou zbrojnicí
veřejnosti předvedeno nové velitelské vozidlo značky Ford, o kterém jsme
čtenáře informovali v minulém čísle. V době od 14 do 17 hodin bude možné si
prohlédnout i další hasičskou techniku a zázemí místních hasičů. Připraveno
bude i pohoštění. Všechny občany tímto srdečně zveme.
Členové SDH se již nyní připravují na pálení čarodějnic, které proběhne
na obvyklém místě za volejbalovými kurty v úterý 30. dubna 2019 od 16.00
hodin. Rádi bychom na tuto akci pozvali všechny občany i děti. Budou se
grilovat kuřata (první by měla být k odběru již v 16.30 hod.), k chuti mohou
přijít i langoše. Každé dítě do 15 let obdrží vuřt a limonádu zdarma (sponzorují
hasiči a Obec Skuhrov). Od 17.30 do 18.30 hod. budou pro děti připraveny
soutěže a tato část programu bude ukončena vyhlášením nejoriginálnější
čarodějnické masky. Netrpělivě očekávané zapálení velké vatry se chystá jako
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zlatý hřeb večera na 20.30 hodin. Nezbývá, než si přát, aby bylo pěkné
počasí, protože za velkého větru by se mohlo stát, že bude nadřízenými
orgány vydán zákaz pálení ohňů a tím by celá akce ztratila své osobité kouzlo.
Věříme však, že příroda nám bude v onu magickou noc příznivě nakloněna.
Pavel Kříž, člen SDH

OKÉNKO DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Školáci a učitelé mají za sebou třetí čtvrtletí školního roku a nabízí
se tedy malé ohlédnutí za tím, co podstatného se během jara ve škole
odehrálo.
Pokračování projektu Plujeme na jedné lodi
Po ukončení projektu Plujeme na jedné lodi ke
dni 28.2.2019, v rámci kterého získaly naše školy
v průběhu minulých dvou let možnost zaměstnat na
podpůrných pozicích chůvu v MŠ, školní asistentku
v ZŠ, pořádat pro žáky ZŠ Čtenářský klub, Klub
logických a deskových her, umožnit pedagogům sdílení profesních
zkušeností uvnitř i mimo obě naše školy a také pořádat pro rodiče dětí
z MŠ řadu besed s odborníky, jsme využili možnost plynule navázat na
tento projekt.
Od 1.3.2019 tak rozjíždíme projekt Plujeme na jedné lodi 2
prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
a výzvy MŠMT č. 02_18_063 pro Šablony II. Tento projekt nám opět
umožní po dobu dvou let zaměstnat školní asistentky v MŠ i v ZŠ
(od 1.4. nastoupily do MŠ p. Helena Beková a do ZŠ p. Evženie
Hanušová), navázat na předchozí velmi úspěšnou činnost Čtenářského
klubu a nově realizovat celou řadu projektových dnů jak ve školách,
tak i mimo školy. Nutnou podotknout, že díky tomuto projektu „přiteče“
do naší organizace téměř 1,5 mil. Kč. Při administraci projektu budeme
znovu spolupracovat s osvědčenou dvojicí projektových manažerů
Kateřinou a Jiřím Zemanovými.
Dne 11. 2. 2019 byl zakončen v rychnovském krytém bazénu
plavecký kurz našich žáků. Výcvik zahrnoval 10 lekcí a z celkového
počtu 82 žáků I. stupně jej absolvovalo 72 dětí. Deset jich bylo omluveno
ze zdravotních důvodů. Každou lekci tvořila hlavní výuková část a na
jejím konci si děti mohly volně zaplavat nebo zahrát vodní hry. Třikrát
během kurzu se také mohly svézt na tobogánu. Bavila je i divoká řeka,
vířivka a brouzdaliště. Jako každým rokem i letos bylo plavání u velké
většiny dětí velmi oblíbené. Naši žáci se do bazénu dostanou v každém
ročníku I. stupně ZŠ a průběžně se tedy v plavání zdokonalují. Tím je
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zaručeno, že v 5. třídě již umějí prakticky všechny děti plavat. A to je do
jejich života fantastický vklad.
Čtenářskou gramotnost našich čtvrťáků
podpořila další noc, kterou strávili ve škole.
Nešlo totiž jen o báječné dobrodružství, ale
především
o
společné
čtení
knížky
spisovatele, který pochází z Rychnova n.Kn.
Ano, hádáte správně, děti s panem učitelem
Mgr.Vl. Kalousem si před spaním přečetly
Poláčkovu slavnou knížku Bylo nás pět.
V termínu 28. 1. 2019 – 31. 1. 2019 se žáci sedmého ročníku
zúčastnili lyžařského kurzu v Jedlové v Orlických horách. V pondělí ráno
se autobusem přemístili na chatu Lenka, kde proběhlo rychlé ubytování.
Pak byli žáci rozděleni podle výkonnosti do 2 družstev. Začátečníky měla
na starosti paní učitelka Mgr.Lenka Hepnarová a tým zkušenějších
lyžařů paní učitelka Mgr. Zuzana Šabatová. V pondělí a úterý žáci
trénovali sjezd a základní oblouky, ve středu odpoledne lyžovali
v Deštném na sjezdovkách Marta I a II. Ve čtvrtek dopoledne dokonce
změřili své síly ve slalomu, který byl následně vyhodnocen, ti nejrychlejší
sjezdaři byli odměněni. Po odpoledním lyžování žáci rychle sbalili své
věci a zamířili k domovům.
Ve středu 13. února 2019 se šestá a sedmá třída vydala za
kulturou do Klicperova divadla v Hradci Králové na představení Erbenovy
Kytice. Ohlasy žáků jsou připojeny v další části textu.
V březnu se uskutečnilo školní kolo Olympiády v biologii.
V kategorii 8.- 9. tříd zvítězila Daniela Milichovská, mezi žáky 6. a 7. tříd.
byla nejlepší Anna Škopová. Obě žákyně postoupily do okresního kola,
které se konalo 10.4. v Kostelci n.O. Ani tam se dívky ve velké
konkurenci neztratily.
Žáci naší školy se v březnu zúčastnili okresního kola závodů
v obřím slalomu v Deštném v Orlických horách. Družstva mladších dívek
i chlapců ze 6. a 7. ročníku se shodně umístila na třetích místech. Náš
tým složený z chlapců 8. a 9. roč. ve své kategorii zvítězil. V kategorii
jednotlivců se na třetím místě umístil žák 9. ročníku Jan Holman.
Přednáška pana J. Šlezingra na téma „Meteorologie“ má ve škole
již svoji několikaletou tradici. Také letos 18.3.2019 tento odborník zavítal
mezi naše deváťáky, aby je zasvětil do tajů tlakových výší, níží, typů
oblaků, meteopřístrojů a dalších zajímavostí.
Dne 3. dubna naši sedmáci nedočkavě očekávali cestovatelku,
která k nim měla přijít povyprávět o své cestě po Austrálii. Jaké bylo
jejich překvapení, když se ve dveřích objevila v cestovatelském obleku
jejich vlastní paní učitelka třídní! Je to tak, Mgr.Lenka Hepnarová
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s manželem procestovala kus tohoto úžasného kontinentu a připravila
žákům poutavé vyprávění doplněné obrazovou prezentací.
Ve čtvrtek 4. 4. 2019 se uskutečnil zápis
předškoláků do 1. ročníku ZŠ pro školní rok
2019-20. Celkem se dostavilo 23 dětí. Učebna
1.třídy se změnila k nepoznání. Výzdoba byla
jako ve skutečném Lego světě. Všechny
úkoly, které na děti čekaly, byly též z Lega. Na
1. stanovišti děti určovaly polohu zvířátek na
Lego farmě. Na dalším skládaly jednoduchou
stavbu podle návodu a ukázaly tak svou
zručnost. V dalším úkolu poznávaly barvy.
Potom je čekalo Lego bludiště, ze kterého svojí
šikovností „vybalancovaly“ kuličku. Na dalším
Lego
stanovišti
počítaly
a
určovaly
geometrické tvary. Nakonec přišel i poklad
v kouzelné Lego truhle,
která se otevřela jen pěknou básničkou nebo písničkou. V batůžku
s logem školy čekaly na úspěšné účastníky zápisu dárečky, také
gratulace a medaile. Tým učitelek převlečených za Lego panáčky si užil
zápis stejně jako všechny děti, které ani nepoznaly, že se jednalo o tak
důležitý krok v jejich životě. A teď už v září hurá do školy. Netradiční
zápis připravily paní učitelky ZŠ Mgr. Kateřina Hvězdová a Mgr.Věra
Rygrová a za MŠ paní Bc. Zuzana Krassková.
Jarní sběr starého papíru pořádal ve dnech 10. a 11. 4. 2019
Spolek rodičů při ZŠ Skuhrov nad Bělou, z.s. ve spolupráci se ZŠ a MŠ
Skuhrov nad Bělou. Opět se podařilo naplnit dva velké kontejnery, a tak
se dá předpokládat, že do pokladny Spolku přibude docela zajímavá
suma peněz, které budou následně využity na podporu různých
žákovských aktivit. Za poskytnutí starého papíru patří všem velký dík.

Ze žákovských lavic
Po návratu z divadelního představení Kytice v Klicperově divadle
dostali žáci za úkol písemně vyjádřit své dojmy. Tak schválně, co vás
napadne jako první, když se řekne Kytice? Na topole podle skal zelený
mužík zatleskal? Zemřela matka a do hrobu dána? O berličce, hnáty
křivé, hlas vichřice podoba? Určitě se vám vybaví spousta úryvků a
zavzpomínáte si na školní léta. My jsme zhlédli Kytici, Štědrý den,
Holoubka, Zlatý kolovrat, Poklad, Vodníka a Svatební košili. Balady byly
velice hezky zpracovány. Režisér Karel Brožek nám dokázal, že Kytice
nepatří do sběru a není pouhou školní povinnou četbou, kterou se
snažíme dostat, často proti jejich vůli, i do hlav vašich dětí, našich žáků.
Ukazuje nám svět nadpřirozena, vztahů, trestu a viny, lidských
nedostatků i tužeb… Některá témata se prostě nemění ani v průběhu
století…
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A nyní slíbené dojmy žáků 6. ročníku (poznámky v závorkách jsou pro
upřesnění a vysvětlení):
„ …hezké, ale zvláštní.“
„…. jsou to balady, někdy dost strašidelné. Nejvíce se mi na divadle líbila
Polednice a Vodník.“ (Polednice tam vůbec nebyla)
„… to divadlo bylo takové temné, protože všude se vraždilo. Vlastně jen
jedna báseň dopadla dobře. Bylo to vytvořeno tak, že tam byly úryvky
z básní a do toho hráli a tancovali. Za mě to bylo jedničku.“ (Nebyly tam
jen úryvky, byly to celé básně)
„ …Kytice je známé dílo Jaromíra Erbena, který měl velice zvláštní mysl.
Jinak o divadle, bylo velice hezké, jednoduché a mělo to nápad. ….
Hlavně se mi líbilo, že byly použity červené fáborky místo krve, to by mě
nenapadlo.“
A jedno vyjádření celé, které stojí za to – úkol zněl jasně: dojmy
z představení):
„…13. února jsme vyrazili na výlet do Hradce Králové do Klicperova
divadla. Když jsme přijeli, následovala krátká vycházka do divadla
(=cesta od autobusu k divadlu). Když jsme přišli do divadla, tak jsme si
odložili bundy a čekali jsme asi 10 minut a potom jsme šli do sálu.
Čekala nás dvě představení a mezi nimi i krátká pauza. První
představení už si nepamatuju, ale druhé bylo od K. J.Erbena, Vodník.
Tenhle den se mi líbil.“ (celé představení bylo od Erbena a po přestávce
nebyl Vodník, ale Svatební košile. Tento žák toho napsal dost, ale
k tématu vůbec nic, asi budoucí politik…)

Malá anketa na velké téma aneb Jak trávíme volný čas
Žáci 6. ročníku naší školy měli možnost vyplnit anonymní dotazník
na velice diskutované téma, kterým volný čas dětí a mládeže
v současnosti určitě je. Výsledky nejsou nezajímavé a mohly by být
inspirací pro rodiče, kteří třeba nevědí, co jejich děti ve volném čase
dělají, nebo co by s rodiči chtěly dělat…
Celkem odpovídali 23 žáci.
Anketní otázky a počet odpovědí:
1.Jaké činnosti se ve svém volném čase věnuješ nejčastěji (žáci si
mohli z nabídky vybrat maximálně 3 možnosti):
5 x čtení knih, 15x sledování televize, 5x psaní sms, 5 surfování na
internetu, 8x facebooku a jiným sociálním sítím, 2x obory v ZUŠ,
14x navštěvuji zájmové kroužky,
14x jiné činnosti (fotbal, něco
vyrábím, boxuju, starám se o králíčka, jsem venku, běhám, běžkuji, hraju
si, vyřezávám ze dřeva, jezdím na chatu, jezdím na kole).
2.Kolik času denně trávíš u počítače:
7x žádný, 3x max.půl hodiny, 3x 1 hodinu, 8x 2 hodiny, 2x více
než 4 hodiny
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3.Kolik hodin v týdnu se věnuješ sportování (kromě školní Tv):
3x 2-3 hodiny, 7x 4-5 hodin, 13x 6 hodin a více
4.Jakou společnou činnost děláte nejčastěji s rodiči (žáci si mohli
vybrat z nabídky maximálně 3 možnosti):
0x
žádnou, 5x
hrajeme stolní hry, 16x jezdíme na výlety,
3x sportujeme,
13x sledujeme televizi,
2x
vypravujeme si,
9x
společně pracujeme na zahradě,
4x chodíme do přírody,
11x jezdíme k příbuzným, 3x něco jiného (jezdíme na kolech, jezdíme
se koupat, učíme se)
5.Jakou
činnost
bys
chtěl/a
dělat
společně
s rodiči:
Hrát stolní hry, jezdit více nakupovat, jezdit více na Slovensko za
příbuznými, hrát na PC, surfing, jezdit více na výlety, jezdit k moři nebo
do akvaparku, více chodit společně do přírody, více pracovat na
zahradě, jezdit o víkendech na autokros, normálně si povídat nejenom o
škole ale i o mých věcech, jezdit na nákupy, hrát airsoft.
Co odpovědi naznačují?
Jedná se sice o malý vzorek žákovské skupiny, ale výsledky přece
jen o něčem vypovídají:
U otázky č. 1 je určitě kladný poměrně vysoký počet zájmových
kroužků (14) a docela pestré spektrum „jiných činností“ (14). Na druhé
straně součet televize+internet+sms+facebook (33) je varující. Stejně
alarmující je skutečnost, že pouze 5 dětí ze 23 ve volném čase čte(!)
Odpovědi na otázku č.2 jsou celkem přijatelné, až na 2 žáky, kteří
přiznali, že u PC tráví denně více než 4 hodiny(!) Nabízí se otázky, kdy
se tito žáci vlastně připravují na školu, a co tomuto stavu říkají jejich
rodiče (pokud o tom vůbec vědí). Potěšitelné je, že podle odpovědí na
otázku č.3 všech 23 žáků kromě školního tělocviku ještě alespoň 2
hodině týdně sportuje. U otázky č.4 celkem pochopitelně zvítězily
rodinné výlety, sledování televize a návštěvy příbuzných, trochu
překvapivá je skutečnost, že se pouze v jednom případě rodiče se svým
dítětem učí. Z odpovědí na otázku č.5 je doslova burcující touha
jednoho žáka či žákyně: „normálně si povídat nejenom o škole ale i
o mých věcech“. A to je právě to, na co rodiče nemají v dnešní době
čas. Pokud se podaří alespoň v některých rodinách věci vyplývající
z výše uvedených řádků napravit, nebyla tato anketa zbytečná.
(Na textu Okénko do ZŠ se podíleli: O.Málek, J.Nedomlel, J.Popová, K.Hvězdová,
J.Dusilová, L.Hepnarová a Vl.Kalous)

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Chtěla bych Vás za celý náš kolektiv pozdravit z naší
Mateřské školy Sluníčko. Než se čas s časem sejde, je tu
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jaro a pro nás začíná období plné her a radovánek nejen v přírodě, ale
hlavně na naší zahradě. Ve čtvrtek 21. března jsme se rozloučili se
zimou a přivítali první sněženky. Ve školce nás
v dubnu čekají
oslavy velikonočních svátků, bazárek dětských knih
i oslava
Dne Země a čarodějnic. V úterý 23. dubna bychom naši školku chtěli
představit novým zájemcům. V tento den pořádáme pro veřejnost den
otevřených dveří KUK DO ŠKOLKY, který se koná od 15.00 hodin a na
který Vás srdečně zveme. Přijďte se za námi podívat a sami se
přesvědčit, jak to u nás chodí a vypadá. A co na to naši nejmenší?
Položili jsme jim pár otázek a o některé odpovědi bychom se s Vámi
chtěli podělit:
Co se ti líbí ve školce?
…tráva na jaře na naší zahradě, …ranní pozdrav s paní
učitelkou,…zahrádka, setí, okopávání, sklizeň…
 Na co se těšíš do školky?
…na kamarády, …že půjdeme brzy ven, …na hru s panenkami
 Tvá oblíbená hračka?
…já si ráda hraju se stromečkem s jablíčky,…hra v dílně, řezání
dřeva, …kostky a LEGO, …pastelky a omalovánky
 Co tě baví na naší zahradě?
….hra s Pavlíkem na písku, …hry v keříku, …běhání, práce na
záhonku, …hra s Bětuškou na houpadle..
 Co bys vyčaroval kouzelným proutkem do naší školky?
… autíčka na dráhu na zahradě, …kombajn na ovládání,
…opravdický vlak, …sestřičku Adélku, …patrové postele
 Co ti nejvíc chutná z naší kuchyně?
…knedlíky s jahodami, …svíčková, vyhrála rajská polévka
Zeptali jsme se také na názor na školku naší nové paní učitelky
Zuzanky Šabatové, která se stala od 1. září velkou a velmi úžasnou
posilou u nejmenších Motýlků.
„Skuhrovskou mateřskou školu znám
již dlouho. Nejdříve z pohledu paní učitelky,
potom z pozice matky, kdy jsem do školky
vodila svoje dcery. Vždy se mi na školce líbilo,
že je to opravdu místo, kde se děti cítí dobře a
bezpečně. Přístup všech učitelek byl vždy
vlídný a příjemný, dokázaly
vyjít vstříc, pořádají hromadu
akcí a když odcházela do
školy první i druhá dcera,
obrečela jsem to.
Naskytla se mi ta
skvělá příležitost, dostat se opět do školky na místo
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paní učitelky. Měla jsem obavy, jak mě nové kolegyně mezi sebou
přijmou, ale musím říci, že se mezi nimi cítím velice dobře, jako kdybych
s nimi pracovala dlouhá léta. Nyní mám na starosti ty úplně maličké,
dvouleté děti. Jsou to malé, křehké dušičky, pro které je nejdůležitější
rodina. Snažím se, aby jim bylo příjemně, aby se cítily bezpečně, jako
s maminkou. Občas pochovám, utřu slzičky a zase je dobře. Učíme se
hlavně sebeobslužné činnosti, zazpíváme si, zacvičíme a pak už
nedočkavě vyhlížíme maminku nebo tatínka.
Každé ráno, když vstávám, těším se nejen na děti, ale i na skvělé
kolegyně. Ve školce vládne vždy dobrá nálada a příjemná atmosféra.
Jsem ráda, že mám to štěstí pracovat v tak dobrém kolektivu. Svou práci
neberu jako zaměstnání, ale trochu jako poslání. Je to občas náročné,
ale stojí to za to, když vás děti odmění úsměvem a mají rozzářená očka.“
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO VE SKUHROVĚ NAD
BĚLOU SE BUDE KONAT 14. 5. 2019
OD 15.00 HOD. V PROSTORÁCH MŠ
Všem skuhrovským občanům hezké Velikonoce a hodně jarního
sluníčka přejí všichni velcí i malí ze Sluníčka.
Bc.Zuzana Krassková

***

Zrušit střídání zimního a letního času?
Za mě říkám ne
Diskuse o tom, zda ponechat stávající střídání
zimního a letního času, či zavést jeden čas nastálo,
jsou v poslední době vděčným tématem snad všech
médií. Zdá se, že se většina přiklání k zavedení
jednoho času beze změn. Proto je zajímavý názor našeho stálého
dopisovatele Jirky Preclíka, který se vyslovuje pro současný stav,
tedy zachovat střídání letního a zimního času. Zde jsou jeho
argumenty:
Tak je to opět tady. Poslední březnový víkend si budeme o hodinu
posouvat hodinky. Nastává pravidelná změna času. V této souvislosti mě
zaujalo, že před pár měsíci proběhla médii zpráva, že v zemích EU se
uskutečnilo jakési internetové poradní referendum o zrušení střídání
zimního a letního času. Údajně se 84% respondentů vyslovilo pro
zrušení tohoto střídání. Pomineme-li fakt, že tato veřejná konzultace
nebyla nijak veřejnosti aktivně komunikována (kdo z Vás o ní slyšel?) a
že z logiky věci se k ní aktivně vyjadřovali především odpůrci střídání
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času, zatímco zastánci současného stavu to neřešili (to je mimochodem
úskalí všech referend, proto jsme obecně proti nim) a rovněž, že
například v ČR hlasovalo jen 64 000 lidí (0,6% populace), je třeba se
především zamyslet nad přímými důsledky takového kroku. Tutu diskusi
totiž naprosto postrádám.
Ono je totiž strašně krátkozraké za změnou času vidět pouze tu
nepohodu dvakrát za rok, kdy je potřeba si na nový režim zvyknout.
Mimochodem, nikdy jsem nepochopil, proč s tím někteří lidé dělají
takové haló - prostě vstanu o hodinu dříve nebo později. Ale možná, že
až mi bude sedmdesát, tak to pochopím. Zamysleme se ale nad tím, co
takové zrušení přinese právě Skuhrovákům.
Případné ponechání pouze zimního času bude mít za následek, že
na přelomu června a července, kdy jsou nejdelší dny a stmívá se okolo
21.30, se bude stmívat již ve 20.30. Postupně dále v červenci a srpnu,
kdy se den zkracuje, to logicky bude ještě čím dál tím dříve. Den prostě
bude večer o hodinu kratší a ráno se místo okolo 4.00 bude rozednívat
již okolo 3.00. Ptám se ale – kdo ze Skuhrováků to využije? Kdo v naší
republice využije tu hodinu k dobru brzy ráno? Střídání času totiž hezky
upravuje využití denního světla moderním člověkem 21. století. Dnes již
nikdo nechodí spát a nevstává se slepicemi. Naopak, i ve Skuhrově si
lidé zvykli v létě do setmění pracovat na zahrádce, posedět s přáteli
u grilu atd. Rovněž je ve Skuhrově velká skupina lidí, kteří letní dlouhé
dny využívají například na projížďky na kolech po našich krásných
Orlických horách a pro ně je rovněž výhodnější, když je v létě večer déle
světlo. Věřím, že většina Skuhrováků hodinu k dobru večer po celé léto
smysluplně ocení a využije a naopak, že nikdo ve Skuhrově nevyužije tu
hodinu brzy ráno.
A co by se stalo v opačném případě, tedy při ponechání letního
času? Přesný opak – na konci prosince při nejkratších dnech by se
nestmívalo okolo 16.30 ale až okolo 17.30, zato ráno by byla tma místo
do půl osmé, až do půl deváté. Ptám se znovu? Bylo by to pro
Skuhrováky výhodné? Myslím si, že o hodinu delší den v zimních
měsících moc lidí nevyužije, protože se stejně nic venku dělat nedá (s
výjimkou lyžařů za dobrého počasí a sněhu), ale je třeba si uvědomit, že
například všechny děti v místní ZŠ budou ráno chodit do školy za tmy a
první vyučovací hodinu se teprve bude rozednívat. Pamatuji si, jak jsem
byl vždy v zimních měsících rád, že se již před mým odchodem do školy
rozednilo a nyní by to tak nebylo.Obecně všechny činnosti, které běžný
Skuhrovák v zimě ráno vykonává, by byly provázeny o hodinu delší
tmou. A případ Skandinávie velmi dobře ukazuje, jak je pro duševní
i fyzickou pohodu v ponurých zimních měsících vždy špatné, když se
rozednívá později.
Suma sumárum, jsem názoru, že střídání letního a zimního času je
pro Skuhrováka/Čecha/Evropana 21. století výhodné, neboť reflektuje
moderní životní styl a umožňuje plné využití denního svitu pro pracovní i
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mimopracovní aktivity. A to je zvláště důležité na vesnicích (Skuhrov
nevyjímaje), kde je mnoho venkovních aktivit.

Spolky z Nové Vsi hlásí
Konečně je tu jaro! S ním začíná nám „koňákům“ nová jezdecká
sezóna. Na Nové Vsi ale ani během zimy nezahálíme. S novým školním
rokem vždy začínají kroužky „Cesta do sedla“ a „Jezdectví“ pod záštitou
DDM Rychnov nad Kněžnou, současně docházejí další děti na
individuální výuku ježdění, vše pod taktovkou Péti Pišlové. „Déčkové“
kroužky navštěvuje celkem 17 dětí, kroužky probíhají každý pátek.
V „Cestě do sedla“ se děti seznamují s koníky, s péčí o ně, učí se sedlat,
uzdit, poprvé sedají na koně. Sešla se nám tu prima parta, ta hodinka a
půl vždy uteče jako voda. Kroužek „Jezdectví“ navštěvují o něco starší
děti, již pokročilejší jezdci. Je jich méně a jejich výuka je intenzivnější,
už ledasco zvládnou a zdokonalují se v pravidlech jezdeckého sportu.
Individuální výuka pak probíhá od pondělí do čtvrtka, děti ji navštěvují
v páru nebo po třech. Děti z kroužků i „naše“ děti si pak svoje zkušenosti
mohou ověřit na dětských hrách, které probíhají v květnu v Lipovce. Je to
takové příjemné zakončení školního roku v sedle. Hned na začátku
dubna za koníky přišly podívat také děti z MŠ Sluníčko, v rámci povídání
na téma „domácí hospodářská zvířátka“, některé tu byly poprvé a během
prohlídky stájí se tak seznámily se všemi zvířaty, která tu žijí.
A jaké máme pro letošní sezónu plány? Nejdříve to bude jarní
brigáda, úklid stájí a areálu. Zúčastní se jí členové spolku i děti, které
navštěvují kroužky. Na závěr bude připravené malé posezení, během
kterého se všichni seznámí s tím, co nás čeká. Jako každý rok, budeme
se i letos prezentovat na dětských hrách a na skokových závodech. Pro
letošek jsou navíc v plánu i závody v drezuře, které budou sloužit jako
průprava pro plánované výkonnostní zkoušky „ZZVJ“ pro naše dvě
děvčata, Kačku Dandovou a Elišku Pišlovou. Naše starší dívky již tyto
zkoušky úspěšně vykonaly v loňském roce, na což jsme byli všichni
náležitě pyšní, vždyť je to důkaz o tom, že se hodně naučily! Na
skokových závodech budou náš jezdecký klub reprezentovat Eliška
Pišlová, Eliška Masaříková, Martina Ježková, Kateřina Dandová. Dívkám
se vloni dařilo, ani letos nepodceníme přípravu. Ačkoliv se říká, že není
důležité vyhrát, ale zúčastnit se, dobré umístění je vždy skvělou
odměnou a motivací. Naše děti si to za svou práci a píli zaslouží.
V plánu jsou také již tradiční akce pro veřejnost, 25. května se
bude konat „Dětský den“ plný her a soutěží s oblíbeným ježděním na
koních, v září jubilejní 10. ročník „Hubertovy jízdy“, v říjnu „Drakiáda“,
jejichž termíny včas upřesníme a již teď na ně srdečně zveme malé
i velké návštěvníky.
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V červenci také proběhnou dva tábory, první pořádáme pro DDM
Rychnov, druhý pro „naše“ děti. Tábory jsou vždy prakticky ihned
zaplněné, některé děti se nám pravidelně vracejí, a tak musíme dát hlavy
dohromady a vymyslet takový program, který zabaví nováčky
i pravidelné účastníky. Snad se nám to povede ke spokojenosti všech…
Sezóna začala a my se těšíme, co nám přinese. Mým největším
přáním je, aby se dětem dařilo podle jejich představ, aby našim akcím
přálo počasí, aby se nám vyhnuly úrazy a jiné nepříjemnosti. Tak,
abychom si na konci sezóny mohli zase říct – povedla se!
Přejeme Vám, čtenářům krásné jarní dny, pohodové Velikonoce a
přijďte se na nás podívat!
Za spolky Na Venkově a JK Nová Ves,
Denisa Kadeřábková

Zimní sezóna WikovSKI Skuhrov nad Bělou
Letošní zima už končí a skuhrovští lyžaři běžci
mohou pomalu bilancovat dosažené výsledky. Na
sněhové podmínky pro běžecké lyžování byla letošní
zima příznivá, na tratích v běžeckém areálu v Deštném se
dalo trénovat již od poloviny prosince. Trénování na
domácích tratích využívali nejvíce nejmladší zástupci
našeho oddílu. Starší a mladší žactvo vylepšovalo svoji techniku v prosinci na
soustředění na Masarykově chatě na Šerlichu. Dorost a junioři, aby mohli začít
trénovat na sněhu co nejdříve, odjeli v polovině listopadu do italského Livigna.
Začátkem prosince absolvovali soustředění společně se žactvem na Šerlichu.
Okolo Vánoc se již mělo začít se závoděním. Prvním velkým závodem,
který pravidelně pořádá náš domácí oddíl, byl 29. prosince již 57. ročník
Orlického poháru. Jelikož sněhové podmínky byly dobré pro trénink, ne však
pro závod, museli jsme ho přesunout do vyšších poloh Orlických hor, na
Luisino údolí. Žactvo se zúčastnilo i několika krajských závodů. Za skuhrovské
barvy vystoupili na stupně vítězů Veronika Holíková, Zuzana Pekárková, Adéla
Michlová, Šimon i Štěpán Maidlovi a Jiří Křepela; další zůstali těsně pod nimi:
Ondra Verner i Zuzka Kubíčková.
Mezi nejmasovější závody sezóny patří Orlický
maratón. V roce 2019 se
uskutečnil již 35. ročník tohoto
dálkového běhu, který je
zařazen do série závodů Ski
Tour. Po loňské sněhem
poměrně nevydařené zimě, kdy
se
závod
překládal
do
nejvyšších poloh Orlických hor
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na Šerlich a okolo Velké Deštné, byla situace se sněhem daleko lepší,
všechny tratě byly připraveny kvalitně. Počasí si však
s námi poměrně
zahrávalo, předpověď počasí oznamovala, že bude foukat velmi silný vítr.
Závodního víkendu se zúčastnilo 753 závodníků. V neděli počasí dalo najevo
svou nevlídnou stránku – velmi silný vítr, mlha a rychlá trať. Organizace
letošního ročníku a zvláště příprava tratí byla velmi náročná. Vedení oddílu
touto cestou děkuje všem, kteří přiložili ruku k dílu, a samozřejmě i všem
sponzorům, kteří opět přispěli k zdárnému průběhu tohoto stále více
oblíbeného závodu.
Vraťme se ale zpět k výsledkům
našich závodníků. Vynikajících výsledků
dosáhla naše juniorka Zuzana Holíková i
dorostenec Marek Vašátko na MČR, kdy
v Novém Městě na Moravě získali na trati
klasickou technikou mistrovský titul.
V lednových nominačních závodech se
Zuzana kvalifikovala na MSJ (Mistrovství
světa juniorů) ve finském Lahti, kde
obsadila ve sprintu 15.místo. Nominační
závod byl v rámci OPA Cupu (evropský
pohár), kde při velké konkurenci Zuzana obsadila skvělé druhé místo ve
sprintu klasickou technikou. Naši dorostenci dosahují vynikajících úspěchů a
umístění a již několik let vzorně reprezentují skuhrovský oddíl.
Starší žactvo mělo ČP v Jablonci nad Nisou, MČR ve Vrchlabí a
posledním závodem byl ČP a finálový závod HNT v Novém Městě na Moravě.
Jan Vašátko, Adéla Michlová, Veronika Holíková, Marek Beneš i Zuzka
Pekárková podali velmi pěkné výkony, za které se rozhodně nemusejí stydět.
Při každém startu dělali čest skuhrovským barvám. Těsně pod stupni vítězů
skončily při team sprintu Veronika Holíková s Renatou Skálovou v ročníku
2008 a v ročníku 2007. Zuzana Pekárková s Adélou Michlovou obsadily
5.místo z 37 startujících štafet.
Avšak i naši mladší závodníci, kteří se neúčastní republikových závodů,
ale krajských, se pohybují na výsledkových listinách na předních místech.
Poslední závod sezóny pořádaný WikovSKI Skuhrov nad Bělou se konal
v neděli 17. března v Deštném v Orl.h. Závod byl netradiční, jel se ve Snow
parku jako skikros. Proběhlo zde také vyhlášení poháru KHK kraje pro
nejmladší, mladší a starší žactvo.
V letošní zimě se oddíl dočkal velké události. Filipe Lima Cabrita, člen
oddílu, který má portugalské občanství, závodil za svoji domovinu na MS
v Seefeldu, které se konalo v druhé polovině února.
Vyhodnocení sezóny se uskutečnilo tradičně na závěrečném karnevalu
na sněhu v sobotu 6.4.2019.
A které akce chystají skuhrovští lyžaři z oddílu WikovSKI Skuhrov nad
Bělou pro tento rok?
1. Běh údolím řeky Bělé 11.8.2019, start u Spol. centra
2. Orlický Rollerski cup 17.-18.8.2019 – závod na kolečkových lyžích
3. Běh Skuhrovem - náborový běh v září, termín bude upřesněn
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4. Orlický pohár - 58.ročník, prosinec 2019 – areál WikovSKI Skuhrov nad
Bělou v Deštném v Orl. horách.
Wikov SKI Skuhrov nad Bělou

OKÉNKO K SOUSEDŮM
ŠKODA AUTO předala dva vozy KODIAQ Záchranné službě
Královéhradeckého kraje
Kvasiny, 21. února 2019 - ŠKODA AUTO darovala Zdravotnické záchranné
službě Královéhradeckého kraje dva nové vozy ŠKODA KODIAQ, které budou
sloužit v nejbližším okolí jejích výrobních závodů: v Rychnově nad Kněžnou a
v Trutnově. Zdravotnickému nadačnímu fondu města Rychnov nad Kněžnou
společnost také poskytne finanční dar ve výši 1 000 000 Kč, který bude využit
pro potřeby místní nemocnice. V rámci aktivit v oblasti společenské
odpovědnosti nedávno ŠKODA AUTO předala vozy či finančně přispěla
i sociálním službám v regionu a Městské policii v Rychnově nad Kněžnou.

Zima v ústavu
Zimní období přináší v horách spoustu složitostí a platí to i pro náš
ústav. Venkovní aktivity v areálu jsou díky počasí omezené, v extrémních
případech v podstatě nemožné. Uživatelé tráví většinu času uvnitř, což klade
značné nároky na kreativitu při vytváření příležitostí pro jejich zaměstnání a
zábavu.
Přesto se v žádném případě nedá říct, že bychom se nudili. Zimní
období začíná vlastně ještě před kalendářním slunovratem: jeho logickým
startem je advent. Zahájili jsme ho účastí na jarmarcích v Kostelci a Skuhrově
– děkujeme za tuto příležitost. Následovala Mikulášská zábava v Lipovce, kde
se k našim pánům přidaly dámy z rychnovských Domečků a byl z toho krásně
strávený společný čas. Pár dní nato přijela „hlídka“ Hitrádia Černá Hora
s tradiční nadílkou. Tato akce je ukázkou dobré a užitečné synergie: v rámci
předvánoční promotion v obchodním centru namotivuje partner zákazníky, aby
pro naše uživatele zakoupili dárek dle jejich přání.
Dalším zpestřením čekání na Vánoce bylo krátké divadelní představení
ochotnické „družiny“ z bysterského komunitního centra Elada. Jednalo se o
pokus sehrát rozvernou veselohru pro publikum, ve své většině uvyklé spíše
pohádkám nebo naopak thrillerům. A bylo z toho příjemné odpoledne, které
poskytlo našim uživatelům nevšední povyražení. A našim hostům příležitost
navštívit prostředí, do něhož se běžně nedostanou.
Na svátky odjelo hodně našich pánů domů. Pro ty, kteří zůstali, připravili
pracovníci příjemnou vánoční pohodu. Po novém roce se naplno rozjela
„plesová sezóna“: nechyběli jsme na valentýnských zábavách ve Skřivanech a
v Rychnově (na Farní charitě i v Domečkách). Vrcholem pak byl již XXII.
Společenský ples v Českém Meziříčí, kde se naši uživatelé udatně činili na
parketu.
Vstupujeme do jara a s ním do další fáze projektu transformace ústavu.
Jeho vize dostává hmatatelnou podobu: první tři objekty pro komunitní
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domácnosti jsou již ve výstavbě a zhruba do roka by se v nich měli zabydlet
jejich obyvatelé. Ruku v ruce s tím jde i nadesignování budoucí podoby
mateřského areálu ústavu, který by měl adaptován v duchu optimální
humanizace služby.
Čekají nás tedy velké i „zdánlivě“ malé věci – jak už to v životě bývá.
A mějme pořád na paměti, že vše, co děláme, směřuje ke zlepšení životních
podmínek našich uživatelů. To je logickým smyslem našich aktivit.
Jiří Raichl, ÚSP Kvasiny

MALÝ OZNAMOVATEL
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FARMA BROCNÁ, s.r.o.
přijme zootechnika pro chov mléčného skotu
a krmiče hospodářských zvířat. Řidičský průkaz
skupiny T podmínkou.
Bližší informace na tel.: 724 134 967

Veselé Velikonoce a příjemnou jarní pohodu skuhrovským
občanům přejí všichni, kdo se podíleli na přípravě tohoto
vydání Skuhrovského zpravodaje.

Skuhrovský zpravodaj vydává Obec Skuhrov nad Bělou.
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