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Vážení spoluobčané,
čas běží snad každým rokem rychleji a rychleji. Než jsme
se nadáli, je tu opět konec roku a s ním i čas ročního
bilancování, jak se nám dařilo naplňovat předsevzetí a
naplánované úkoly. Myslím si, že jsme i v tomto roce
pracovali naplno a že je za námi opět vidět kus poctivé
práce. A když říkám vidět, tak letos to je opravdu vidět. O
jednotlivých akcích jsme Vás průběžně informovali během
roku, takže v krátkosti připomenu jen ty největší za poslední období.
Nejprve však trochu kultury. Advent jsme zahájili jako již každoročně
prodejními předvánočními trhy tentokrát jen v režii ZŠ a SRPŠ při ZŠ
v areálu školy. Sešla se zde opět celá řada prodejců, kteří představili své
výrobky a realizovali obchodní činnost. Příjemná předvánoční adventní
nálada pokračovala u slavnostního rozsvícení vánočního stromu
u Společenského centra, kde tradičně zazpívali žáci ZŠ několik vánočních
koled. Hojná účast svědčí o oblíbenosti této akce.
Toto období je charakteristické i přípravami a vytvářením finančního
rozpočtu na příští rok. Finanční výbor nezahálel a zodpovědně nám
připravil finanční rozpočet na rok 2020, do kterého zahrnul většinu
plánovaných akcí a požadavků. Finální návrh rozpočtu je k nahlédnutí na
oficiálních vývěskách obce a bude schvalován na závěrečném zasedání
zastupitelstva koncem letošního roku.
A teď k těm viditelným akcím. Až na malé dodělávky a kolaudaci
jsme zdárně dokončili největší akci loňského roku, kterou bezesporu je
výstavba chodníků po celé obci s propojením do Kvasin. Tuto akci se nám
podařilo díky letošnímu daru od ŠKODY AUTO zkombinovat s kompletní
výměnou sloupů a svítidel veřejného osvětlení. Dále se nám přes
počáteční potíže podařilo propojení s projektem ČEZ, a tak byly do
chodníku nainstalovány chráničky pro budoucí zemní kabelové vedení
elektrifikace středu obce. Tuto akci ČEZ odstartuje začátkem příštího
roku a v jeho první polovině nám z centra obce zmizí všechny sloupy
elektrického vedení. Nezapomněli jsme ani na budoucí datová propojení,
pro které si vytvořila firma p. Beneše, rovněž po celé trase chodníků, svoji
přípravu na digitální síť (barevné trubičky a schránky vystupující podél
trasy).
Další nepřehlédnutelnou akcí bylo zasíťování šesti stavebních
parcel na Březině. Těší nás, že čtyři stavební pozemky jsou již prodány,
jeden rozjednán a volná je už jen poslední parcela. Skuhrovská lokalita se
líbí…
Třetí a poslední hodně viditelnou akcí byl sběrný dvůr. Ten funguje
už od léta a jeho činnost potvrzuje, že to byl dobrý tah. Obzvláště v době,
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kdy se komunální odpad skloňuje ve všech pádech, zabývá se jím vláda,
hovoří o něm všechny sdělovací prostředky. Naše schopnost třídit teď
nabyla nových rozměrů a věříme, že směsného, tedy toho nejdražšího
odpadu, budeme mít podstatně méně. Tím všichni ušetříme (i přes stále
vzrůstající ceny za likvidaci) jak svoji domácí tak i obecní kasu.
To by asi bylo vše podstatné k nejdůležitějším akcím letošního roku.
Co se týká plánů na rok 2020, o tom až příště. Již teď je jisté, že největší
a hodně rozpracovanou akcí příštího roku bude výstavba čtyř bytových
jednotek vestavěných do bývalé školy v Brocné. Dobrou zprávou je, že
se výstavba nedotkne naší obecní pálenice, která zůstane v přízemí
zachována a v provozu.
Závěrem mi prosím dovolte, vážení a milí spoluobčané, abych Vám
i všem Vašim blízkým popřál příjemné prožití vánočních svátků a v novém
kulatém roce 2020 pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti. Nový rok
pak přivítáme tradičně skuhrovským ohňostrojem v podvečer prvního dne
roku a na ten a slavnostní přípitek Vás všechny srdečně zvu.
Milan Bárta, starosta

Slavnostní novoroční ohňostroj se uskuteční
ve středu 1. ledna 2020 od 18.00 hodin na obvyklém místě u zdravotního
střediska. Od 17 hodin bude k dispozici občerstvení v podobě něčeho
dobrého na zahřátí. Přijďte přivítat nový rok a pozdravit se se svými přáteli
a spoluobčany.

***
Vážení čtenáři,

jménem všech, kteří se podílejí na vydávání
Skuhrovského zpravodaje, Vám přejme klidné a pohodové Vánoce. Do
nového roku 2020 hodně zdraví, bez kterého není ani štěstí, a každému
splnění všech osobních přání. A navíc ještě jedno prosté přání nám všem:
Celému světu by velice prospělo, kdyby se při řešení problémů konečně
zase začal uplatňovat zdravý selský rozum. Každodenně jsme médii
zaplavováni spoustou příkladů, které, bohužel, svědčí o pravém opaku…
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Místní poplatky v Obci Skuhrov nad Bělou od 1.1.2020
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila dne
15. října 2019 novelu zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích. Předmětnou novelou dochází k výrazným změnám zákona
o místních poplatcích. Určité změny se v různé míře dotýkají každého
z místních poplatků. Výše uvedená skutečnost se pak promítá do nutnosti
zrušení či úprav stávajících obecně závazných vyhlášek o místních
poplatcích ze strany obcí tak, aby s účinností od 1. ledna 2020 odpovídaly
změněnému znění zákona o místních poplatcích.
Z tohoto důvodu vstupují v platnost od 1. 1. 2020 nové vyhlášky
i v Obci Skuhrov nad Bělou. Níže jsou uvedeny vyhlášky o místních
poplatcích naší obce a zmíněny nejdůležitější změny. Prosíme občany,
aby se se všemi vyhláškami seznámili. Úplná znění jsou zveřejněna na
internetových stránkách Obce Skuhrov nad Bělou.
ODPADY
Obecně závazná vyhláška Obce Skuhrov nad Bělou č. 1/2019,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Nejdůležitější změny:
- výše sazby poplatku: 650,- Kč ročně za osobu trvale bydlící
- splatnost poplatku: jednorázově, nejpozději do 31.5. 2020
- zrušené osvobození: dítě do 1 roku věku, třetí a další dítě v rodině,
slevy 50% studentům do 26 let, výkon vazby
- sazba za rekreační objekty: 650,- Kč ročně za objekt
POBYT
Obecně závazná vyhláška Obce Skuhrov nad Bělou č. 3/2019 o
místním poplatku z pobytu, kterou se zrušuje obecně závazná
vyhláška č. 2/2018 o místním poplatku za lázeňský pobyt nebo
rekreační pobyt ze dne 28.3. 2018.
VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ
Obecně závazná vyhláška Obce Skuhrov nad Bělou č. 4/2019 o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství, kterou se
zrušuje obecně závazná vyhláška č. 9/2017 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství ze dne 27.6.2017.
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POPLATKY ZE PSŮ
Obecně závazná vyhláška Obce Skuhrov nad Bělou č. 2/2019
o místním poplatku ze psů.
Nejdůležitější změny:
- sazba poplatků

a) ze psa chovaného v rodinném
domě
b) za psa chovaného v rodinném
domě v řadové zástavbě
c) za psa chovaného v bytovém
domě (má více než 3 samostatné
byty)
d) za psa určeného ke hlídání objektů
pro průmysl, obchod, zemědělství,
skladování, správu a řízení

1. pes

2. a každý
další pes

200,- Kč

250,- Kč

1. pes
2.a každý
poplatník další pes
starší 65 poplatník
let
starší 65
100,- Kč
150,- Kč

300,- Kč

400,- Kč

150,- Kč

200,- Kč

400,- Kč

600,- Kč

150,- Kč

200,- Kč

200,- Kč

250,- Kč

150,- Kč

200,- Kč

- splatnost poplatku: nejpozději do 31.5. 2020
- osvobození: zrušena úleva 50% pro seniory, místo toho nově
zavedena úleva pro osoby starší 65 let

Sběrný dvůr
V letošním roce byl zkolaudován sběrný dvůr v naší obci. Sběrný
dvůr je určen k ukládání odpadu výhradně pro občany Skuhrova,
Brocné a Svinné.
V příštím roce bude po zaplacení poplatku za odpady občanům
i rekreantům vydána kartička s názvem „Průkaz občana trvale
žijícího/rekreanta k povolení uložení odpadu do sběrného dvora“,
kterou bude nutné na požádání předložit.
Vzhledem k velkému množství „nasbíraného“ odpadu v obci a
stále narůstajících cen nejen za ukládání, likvidaci, i dopravu
upozorňujeme občany, že je nutné veškerý odpad řádně TŘÍDIT a to
nejen ve sběrném dvoře, ale i po celé obci.
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Stočné
Na obecním úřadu jsou připraveny k podpisu smlouvy na stočné.
Žádáme občany, kteří platí stočné a nemají ještě podepsanou smlouvu o
odvádění předčištěných odpadních vod platnou od 1.1.2020, aby se ji
zastavili podepsat.

Hřbitov
Prosíme majitele hrobů, kteří doposud neobdrželi smlouvu o
pronájmu hrobového místa na období od 1.1.2019 – 31.12.2023, aby se
obrátili na Obecní úřad ve Skuhrově nad Bělou.
Upozorňujeme občany, pokud budou ukládat ostatky do hrobu na
místním hřbitově, aby tuto skutečnost oznámili na obecním úřadu, je to
zákonná povinnost.

SMS
Na obecním úřadu je možné se přihlásit k odběru – zasílání
důležitých informací prostřednictvím SMS. Stačí nahlásit číslo mobilního
telefonu a podepsat souhlas se zasíláním. Služba je poskytována zdarma.

***

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU SKUHROV
Otevírací doba OÚ + Pošta Partner o svátcích:
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
pondělí
úterý

23.12.2019
24.12.2019
25.12.2019
26.12.2019
27.12.2019
30.12.2019
31.12.2019

–
–
–
–
–
–
-

8.00 – 12.30
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
8.00 – 12.30
8.00 – 12.30
ZAVŘENO

Otevírací doba Pošty Partner od 1.12.2019:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

11.30 – 16.00
08.00 – 12.30
08.00 – 12.30
11.30 – 16.00
08.00 – 12.30
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Otevírací doba ve sběrném dvoře o svátcích:
Středa 25.12.2019:
Sobota 28.12.2019:
Středa 1.1.2020:
Sobota 4.1.2020:

zavřeno
otevřeno 8.00 – 10.00
zavřeno
otevřeno 8.00 – 10.00

Sociální komise děkuje všem dobrým dárcům, kteří přispěli také
v letošním roce do sbírek pro Diakonii Broumov.
Přejeme krásné a pokojné vánoční svátky a vše dobré do nového
roku, ve kterém se opět těšíme na vaši štědrost, kterou pomáháte
potřebným lidem.
Za komisi Jana Kouřímová
Vánoční koncert Prausova pěveckého sboru řízeného Jaroslavou
Ševčíkovou se koná ve čtvrtek 19.12. 2019 od 17.30 hodin ve
Společenském centru ve Skuhrově n. B.
Zájezd do Prahy zaznamená v příštím roce malou změnu. Doposud se
jezdilo během dubna, ale v r. 2020 je naplánován zájezd již na 22. února.
Pojede se do Strašnického divadla na komedii „Stará láska nerezaví“,
v hlavní roli David Gránský. Pro ty, kteří budou mít zájem, je domluvena
návštěva Muzea čokolády s ochutnávkou a ukázkou výroby Belgických
pralinek. Cena vstupenky + doprava činí 400,- Kč, muzeum čokolády +
200,- Kč. Zájemci se mohou na OÚ hlásit od 1.2. 2020.
„Kino na kolečkách“ navštíví naši obec 24.1. 2020, kdy se bude od
18.00 hodin ve Společenském centru promítat pohádka Příběh hraček 4.
Vezměte své děti a přijďte se podívat.
Společenská kronika bude od příštího roku vydávána zpětně – vždy za
uplynulé čtvrtletí. V kronice budou nově zveřejňováni pouze ti občané,
kteří udělí s uvedením svých údajů písemný souhlas. Z těchto důvodů
v tomto vánočním čísle Skuhrovského zpravodaje pravidelnou rubriku
Společenská kronika nenaleznete.
Soňa Vlasáková
Kulturní komise se v prosinci sešla, aby její členové sestavili kalendář
společenských, kulturních, a sportovních akcí na rok 2020. Kalendář je uveden
v další části tohoto zpravodaje. Členové zároveň zhodnotili předvánoční akce
v obci. Dne 1.12. 2019 se uskutečnil tradiční ADVENT ve škole. Tato akce se
zde poprvé uskutečnila v roce 2002, později se rozšířila i do prostor
Společenského centra a letos se opět vrátila pouze do prostor ZŠ ve Skuhrově
nad Bělou. Velká účast a spokojenost návštěvníků svědčí o tom, že tato akce
patří již opravdu ke skuhrovským tradicím. Lidé si v prostorách školního areálu
mohli prohlédnout a hlavně nakoupit vánoční dekorace, keramiku, knížky,
svíčky a mnoho dalších věcí. Děti si mohly v dílničkách vyrobit papírový
stromeček, malovat na textil nebo ozdobit perníčky. Ty vždy napečou děti
z vyšších ročníků ZŠ. Ani o občerstvení nebyla nouze. Areálem voněla
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medovina, v budově prvního stupně připravovali odborníci (z řad bývalých
absolventů školy) výbornou, čerstvě praženou kávu a ve školní jídelně byla
možnost příjemného posezení při svařáčku, čaji a sladkých dobrotách.
Slavnostní odpoledne zpestřovala početná skupina žáků prvního stupně
zpěvem koled. V 17 hodin odešly děti společně s rodiči ke Společenskému
centru ve Skuhrově n.B., kde byl za zpěvu vánočních koled a jiskřiček
z prskavek, rozsvícen vánoční strom. Advent tak definitivně začal. Na středu
11. 12. odpoledne si děti ze základní školy připravily pod vedením paní učitelky
Věry Rygrové a Kateřiny Hvězdové moc hezké hudební vystoupení pro
předvánočním setkání seniorů, které obohatily i tancem a hrou na hudební
nástroje. Naši občané mají krásně ozdobené domy, okna, zahrady
i předzahrádky a těší se na nejkrásnější svátky v roce. Krásné Vánoce všem!
Za komisi M.Šabatová

Svoz odpadů v roce 2020 bude probíhat dle následujícího rozpisu. První
lednový svoz však proběhne mimořádně v sobotu 4. ledna.

SVOZ ODPADU

SKUHROV

KALENDÁŘNÍ ROK

2020
PÁTEK

SVOZOVÝ DEN

MĚSÍC
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

lichý týden

dny

1., 3., 5.
7., 9.
11., 13.
15., 17.
19., 21.
23., 25.
27., 29.,31.
33., 35.
37., 39.
41., 43.
45., 47.
49., 51.

4. mimořádně, 17.,31.
14., 28.
13., 27.
10., 24.
8., 22.
5.,19.
3., 17.,31.
14., 28.
11., 25.
9., 23.
6., 20.
4., 18.

Členky Klubu seniorů by chtěly touto cestou velice poděkovat panu
starostovi Milanu Bártovi a místostarostovi Jaromíru Chocholoušovi za
přípravu příjemného posezení s občerstvením a zajištění hudebního
doprovodu paní Anny Schutové s harmonikou. Další dík patří dětem a
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učitelkám ZŠ Věře Rygrové a Kateřině Hvězdové za krásné předvánoční
vystoupení na jejich letošním posledním setkání.

Skauti oznamují, že:
1. Betlémské světlo budou skauti rozdávat v pondělí 23.12. 2019 od 14
do 15 hodin před budovou OÚ Skuhrov nad Bělou.
2. Tříkrálová sbírka proběhne ve Skuhrově a okolí v neděli 5.1. 2020.

Mutina Skuhrovský
- děkuje všem, kteří přispěli do měšce, který drží v ruce
plastika žebračky u hradu, obnos bude použit na
konzervaci a údržbu instalovaných soch…
- sděluje, že altánek v aleji za kostelem bude opatřen schůdky, aby
byl přístupný i méně pohyblivým občanům…
- oceňuje zbudované chodníky a nová zábradlí; kritikům některých
zdánlivých nelogičností sděluje, že bylo třeba dodržet normy EU,
které zohledňují mimo jiné i pohyb nevidomých osob…
- by ocenil vyšší návštěvnost občanů na schůzích obecního
zastupitelstva…
- je smutný z pokračujících krádeží na hřbitově…
- děkuje za všechny rodiče a dětičky z MŠ obci za zbudování
přechodu pro chodce u vchodu do MŠ…

***
Pár řádků z naší knihovny
Slíbený nový program pro knihovnu „Tritius“, zmíněný
v letním vydání Zpravodaje, je již funkční a usnadňuje
propojení a komunikaci s
nadřízenou knihovnou
v Rychnově nad Kněžnou. Pro naše čtenáře se nově nabízí možnost
nahlédnout do katalogů knih na webových stránkách obce (služby –
knihovna). Stejně jako v minulých letech nás začátkem listopadu navštívil
kroužek mladých čtenářů ze základní školy s panem učitelem Vladimírem
Kalousem, pod jehož vedením se děti pravidelně scházejí. K velkému
potěšení se již z jedné mladé návštěvnice stala evidovaná čtenářka místní
knihovny. Tímto bych Vás chtěla opakovaně pozvat k nezávazné
návštěvě a nahlédnutí do skuhrovské knihovny.
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Turistické informační centrum zaznamenává největší aktivitu a
návštěvnost spíše v letních měsících, ale i v tomto období je možné využít
k procházkám obě turistické stezky („Rybářská“ a „Vápenka“), či pobýt
chvíli v pěkném prostředí bývalého hradu v okolí rozhledny. Propagační
materiály s informacemi o naší obci a jejím okolí, pohledy a různé
upomínkové předměty jsou k dispozici celoročně v přízemí OÚ (TIC +
knihovna).
Příjemné a klidné prožití vánočních svátků v kruhu svých nejbližších
a šťastný vstup do nového roku přeje Marcela Zounarová.

Otevírací doba místní knihovny o svátcích
pátek 20.12.2019
pátek 3.1.2020

11.00 - 15.00 (poslední výpůjční termín r. 2019)
11.00 - 16.00 (první výpůjční termín r. 2020)

Turistické informační centrum bude mít otevřeno shodně s OÚ.

***

Předvánoční impulzy
Kde domov můj? Je snad náš domov tam, kde
máme adresu? Nebo tam, kde s námi bydlí naši
příbuzní? Adresy měníme, lidé kolem nás se střídají, a
někteří zůstanou i zcela sami. Kde je pak náš domov?
Domů je velmi osobní záležitost, učeně se tomu řekne:
domov je tam, kde najdeme svou identitu, zakotvení a
přijetí ...
Co znamená být doma? Být doma, znamená vědět cosi o své rodině,
o svých předcích i dětech, znát nepřibarvenou realitu své rodiny a svého
rodokmenu. Ale ještě důležitější je nezůstat pouze u těchto poznatků, ale
hledat skutečný domov, kde jsem přijat a milován, ačkoli jsem nemožný,
zapatlaný a hříšný. To je domov, který mohu poznávat za každých
okolností a do kterého mě zve Bůh přes Ježíše. Bohu je jedno, odkud
jsem, jaký jsem, ale čemu věřím. Přesněji, zda hledám domov jako
nějakou skrýš, jako nějaký hrad, ve kterém se zamknu, nebo domov, kde
jsem přijat, pochopen a milovaný, ačkoli nejsem perfektní.
Na Vánoce můžeme znovu prožívat to, že Bůh v Ježíši z Betléma
nepřichází jako zákonodárce, jako vychovatel a už vůbec ne jako dozorce
hříšných lidí. Ježíš přichází jako přítel a průvodce, který nám dává zakusit,
že život se žije v milosrdné Boží lásce a z naší strany stačí jen to, abychom
byli vůči ní otevření a vděční. Tehdy zkusíme tu starou pravdu, že dárky
nosí Ježíšek, čili ti, kteří se nechali proměnit Boží láskou a nemyslí v první
řadě na sebe, ale na jiné, aby je potěšili a obohatili.
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Přeji nám všem, abychom byli obdarováni nejen o Vánocích,
abychom uměli obdarovávat nejen o Vánocích a zvlášť, abychom zakusili,
i kdybychom byli lidsky zcela sami, že svůj domov můžeme v plnosti
objevovat postupně v Boží lásce zjevené v Ježíši. Podle čeho to poznáme,
že nejde jen o sen, ale o skutečnost? Podle klidu, který se
v nás rozhostí, a podle lásky, která se v nás uhnízdí i tehdy, pokud bychom
měli tisíc důvod stěžovat si a plakat. Pokud jsme to zakusili aspoň trošku,
tak si poblahopřejme a vzájemně si pomozme do této zkušenosti vždy
znovu dorůstat a dospívat.
Bohoslužby ve svátečních dnech:

Osečnice

Neděle
22.12.
11.00

Úterý
24.12.
21.00

Středa
25.12.
11.00

Čtvrtek
26.12.
11.00

Středa
1.1.2020
11.00

11.00

11.00

11.00

bohosl.
slova

Skuhrov
nad Běl.

11.00

16.00

Ze srdce Vám vyprošuji Boží požehnání do celého nového roku
2020.

Váš bratr Augustin Slaninka, CM, děkan

***

Okénko do školy
I v posledních měsících letošního roku se v rámci školní
výuky nebo mimo ní uskutečnilo několik akcí, které stojí za
připomenutí.
V první řadě to byla akce, bez které si závěr
kalendářního roku nedovedeme představit, a tou byl tradiční Advent ve
škole - opět pod patronátem Spolku rodičů a přátel školy. První adventní
neděli se do všech budov základní školy sjela celá řada vystavovatelů a
prodejců, kteří nabízeli návštěvníkům předměty, výrobky a další dílka
nejen s vánoční tématikou. Pro malé zájemce byly připraveny činnostní
dílničky, v rámci kterých si mohli vyzkoušet například zdobení vánočních
perníčků. Nezapomněli jsme ani na hladová bříška či mlsné jazýčky
příchozích, ti se mohli občerstvit v prostorách školní jídelny nebo v zádveří
obou školních budov. Jako doprovodný program bylo připraveno
vystoupení téměř padesáti mladších školáků s pásmem těch
nejznámějších vánočních koled. V podvečer se průvod těchto dětí
s rozsvícenými lucerničkami vydal od školy směrem ke Společenskému
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centru, kde shromážděným skuhrovským občanům znovu zazpíval
koledy. Poté už všichni mohli sledovat tradiční rozsvícení vánočního
stromu. Letošní Advent ve škole se velmi vydařil, to ostatně potvrdili svojí
chválou směrem k pořadatelům akce i mnozí z několika set návštěvníků,
kteří do školy dorazili.
Velký dík za zdárný průběh Adventu patří Spolku rodičů a přátel
školy, paní učitelce Petře Wenzelové, která se přípravě akce po několik
týdnů intenzivně věnovala, Věře Rygrové a Kateřině Hvězdové za kulturní
pásmo (chválíme samozřejmě i všechny zpěváčky), kolektivu kuchařek ŠJ
(ve spolupráci s Petrem Ulrichem) a také Honzovi Venclovi s Martinem
Tobiškou za přípravu pohoštění pro příchozí návštěvníky, organizátorkám
dílniček pro děti i všem ostatním, kteří se na akci podíleli. A v neposlední
řadě děkujeme všem těm návštěvníkům, kteří přispěli jakýmkoliv
dobrovolným vstupným na činnost Spolku rodičů a přátel školy. Vybrala
se celkem zajímavá sumička peněz.
K navození vánoční atmosféry přispělo i vystoupení vybraných žáků
školy pro naše seniorky, které proběhlo začátkem prosince
ve Společenském centru. K pásmu koled se přidala i taneční skupina
děvčat z pátého ročníku v čele s vedoucí a choreografkou v jedné osobě
Nikčou Hartmanovou.
Zatím poslední mimoškolní akcí byla velmi zdařilá beseda s naší
bývalou žákyní Veronikou Zemanovou (Slavíkovou), která se může pyšnit
mj. i titulem mistryně světa v silovém trojboji. Beseda proběhla v pátek 13.
prosince opět ve Společenském centru a byla určena pro žáky II. stupně.
Téměř stovka pozorně naslouchajících dětí si mohla poslechnout životní
příběh Veroniky, která i přes celou řadu obtíží, které jí osud uchystal
(anebo právě proto), dokázala ve svém „oboru“ dojít až
na úplný vrchol. Nejcennějším na jejím vystoupení bylo poznání, že bez
tvrdé práce, odříkání, pevné vůle i přátelství mezi dobrými lidmi se velký
úspěch nikdy nemůže dostavit. Na konci více než hodinové besedy, při
níž některým žákům i vlhly oči, se uskutečnila autogramiáda, a tak si děti
kromě cenných rad do života mohly odnést na památku i fotografii
s Verčou. Velké poděkování patří panu Jindřichu Bubeníčkovi, který celou
akci vymyslel a s Veronikou domluvil.
Z programu, který se vztahuje přímo ke školní výuce, stojí za zmínku
návštěva mladých studentů a studentek ze zahraničí (Velká Británie,
Kanárské ostrovy, Německo a Gruzie), kteří se jako lektoři podíleli na
zdokonalování angličtiny všech žáků na II. stupni. Akci, kterou připravila
paní učitelka Vašátková ve spolupráci s dalšími vyučujícími anglického
jazyka, zaštítilo rozvojové a vzdělávací centrum pro mladé a dospělé
OKO. Děkujeme paní Jitce Bartošové a těšíme se na další setkávání
s lektory v hodinách angličtiny.
Po několika letech se nejlepší žáci 9. ročníku (Daniela Milichovská,
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Jan Hlavsa a Matyáš Mužík) zúčastnili soutěže Mladý chemik, která
proběhla v SPŠCH Pardubice a na kterou je připravila paní učitelka Petra
Wenzelová. Výsledky zatím neznáme, ale bez ohledu na ně je to
pro všechny zúčastněné žáky velmi dobrá zkušenost.
Tradičního školního kola Dějepisné olympiády, které bylo tentokrát
zaměřeno na období let 1880 až 1920, se zúčastnilo 8 žáků z 9. ročníku.
Zvítězila Helena Gruškovská před Danielou Milichovskou a Matyášem
Mužíkem.
Žáci 8. a 9. ročníku v listopadu navštívili firmu Petrof a informační
centrum ČEZ zaměřené na alternativní energetické zdroje v malé vodní
elektrárně Hučák v Hradci Králové. Obě exkurze byly prakticky zaměřené,
zejména s ohledem na volbu další studijní cesty a povolání. Po prohlídce
výroby ve firmě Petrof se žáci v muzeu setkali s paní Ivanou Petrofovou,
která jim přiblížila historii firmy i její současnost.
V rámci výuky zeměpisu v 7. ročníku žáci „cestují“ po celém světě
spolu s lidmi, které denně ve škole potkávají. Paní Evženie Hanušová pro
nás připravila úžasné vyprávění o cestě po národních parcích v USA a
slečna Petra Wenzelová nám poutavě představila Bolívii. Vlastní zážitky a
fotografie jsou přece jen zajímavější než učebnice, a tak nás i v druhém
pololetí čekají podobná setkání, až přijde řada na Austrálii a Asii.
V minulých měsících jsme se také zapojili do iniciativy Srdce
s láskou darované, zejména v kategorii Srdce pro přírodu. Žáci 9. ročníku
s paní učitelkou Šabatovou uklidili odpadky v celém prostranství hradu a
žáci 6. ročníku s paní učitelkou Hanou Wenzelovou vyrobili krmítka pro
ptáky.
Jednou z nejdůležitějších dovedností, které člověk v dnešním světě
potřebuje, je dovednost pracovat s penězi, a to tak, aby se jedinec
nedostal do mnohdy neřešitelných potíží (například do dluhové pasti).
Proto se i naše škola snaží žákům vštěpovat základy finanční gramotnosti.
Tomu napomáhá i řada projektů. Posledním z těchto počinů byla návštěva
studentů Střední odborné školy z Nového Města nad Metují pod vedením
paní učitelky Ing. Stanislavy Hofmanové, kteří žákům 9. ročníku společně
vysvětlovali základy podnikání.
Aby měli žáci i nějaké to sportovní vyžití, využili jsme v letošním
předvánočním čase nabídky bezplatného bruslení na umělém kluzišti
v Solnici, které stejně jako v minulých letech provozuje firma Škoda Auto
Kvasiny. Po dva prosincové pátky si tak mohli do sytosti zabruslit všichni
žáci 8. a 9. ročníku. Tolik k uskutečněným akcím. Na závěr ještě zmíníme
některé skutečnosti, které ovlivní personální obsazení pedagogického
sboru pro další období.
K 31. 12. 2019 končí na pozici asistentky pedagoga Jana Vernerová.
Na naší škole působila od září 2017, je moc fajn a bude se nám po ní
stýskat. Ale nedá se nic dělat, mateřské povinnosti mají přednost. Na její
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místo od ledna 2020 nastupuje paní Blanka Hlaváčková, která bude
působit rovněž jako školní asistentka ve školní družině.
Po skončení školního roku 2019/2020 odcházejí na zasloužený
odpočinek i dva učitelé prvního stupně – paní učitelka Jana Popová a pan
učitel Vladimír Kalous. Hledání jejich nástupců se intenzivně věnujeme.
Definitivním ukončením svého pedagogického působení „hrozí“ i pan
učitel Jiří Nedomlel, výuku dějepisu v příštích letech budeme muset také
řešit. Při současném nedostatku kvalifikovaných učitelů (zejména těch
mladých) to jsou nelehké úkoly, tak nám držte pěsti…
V době, kdy čtete tento článek, se blíží nebo již probíhají tolik
očekávané vánoční prázdniny. Letos jsou obzvláště dlouhé. A tak přejeme
všem našim žákům i pracovníkům jejich příjemné a pohodové prožití a na
shledanou v novém roce 2020.
Všem občanům Skuhrova nad Bělou přejeme krásné vánoční
svátky, klid, pohodu a vzájemnou pospolitost. Do nového roku 2020
přejeme pevné zdraví, štěstí a mnoho úspěchů nejen v osobním životě!
P.S. A nevyžeňte nás od Vašich dveří při tradiční Tříkrálové sbírce, která
se uskuteční v neděli 5. 1. 2020 v odpoledních hodinách.
A ještě jedno poděkování: Děkujeme Zastupitelstvu obce Skuhrov
nad Bělou, které na návrh vedení obce a finančního výboru schválilo pro
rok 2020 navýšení příspěvku na provoz obou našich škol. Velmi nám to
pomůže. Důvodem pro žádost o navýšení příspěvku na provoz je zejména
současný prudký nárůst cen elektrické energie.
Text: O. Málek, ředitel školy a
I.Vašátková, výchovná poradkyně

NABÍDKA VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE - UČITEL/UČITELKA
Základní škola Skuhrov nad Bělou přijme od začátku školního
roku 2020/2021 učitele/učitelku 1. stupně. Nabízíme plný úvazek
s perspektivou dlouhodobého pracovního poměru!
Pokud budete mít o místo zájem, bližší informace poskytneme na
tel. čísle 777 360 583, nebo nás kontaktujte na mailové adrese
skola@zsskuhrov.cz.
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Ze slohových sešitů našich šesťáků
Paní učitelka Jana Dusilová zadala začátkem prosince žákům 6.
třídy netradiční úkol. Měli se pokusit napsat dopis Ježíškovi formou
kryptogramu. Řádky začínají písmeny, která dohromady dávají slovo
Mikuláš. Vznikla docela zajímavá dílka:
M – Milý Ježíšku,
I – i když ti píšu každý rok, tak dnes znovu.
K - které Vánoce už budou bílé a napadne sníh?
U – U nás to snad bylo jen jednou, tak by sis měl dát záležet.
L – Leckteré dítě si přeje hodně hraček, ale u mě to tak není.
Á - Ale samozřejmě se nějaká ta hračka pod stromkem najde.
Š – Štědrý den bude určitě povedený, Tvoje Verča Holíková
Milý Ježíšku,
I když jsem někdy trochu zlobila,
k Vánocům bych si i přesto něco přála a doufám, že
u vánočního stromku bude pohoda,
láska
a vánoční nálada.
Šťastné a veselé, Tvoje Helča Morrisová
Milovaný Ježíšku,
i když jsem nebyl po celý rok moc
kamarádský a hodný, rozhodl jsem se pro
úpravu a od nového roku se napravit.
Lumpárny udělám jen párkrát.
A mohl bych tě poprosit o
šarmantní koloběžku? S pozdravem Vojta Effenberk
Milý Ježíšku,
i když jsem letos zlobil,
kouknu se do své duše a pokusím se napravit.
Úkoly budu psát a nezapomínat pomůcky.
Lenošit nebudu.
A budu poslouchat vyučujícího.
Šťastné svátky ale i tobě, Ježíšku! Matěj Pelinka
Milý Ježíšku,
i když jsem lenoch,
koukni se na tento dopis.
Ukaž mi mé dárky ještě před Vánoci.
Lukáš je můj sourozenec a tomu nic nenos.
A k těm dárkům - chci všechno.
Šinták Ondra si to přeje.
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Na malou anketu „Co mi na Vánocích vadí“ naši šesťáci odpovídali
takto: Celý den čekat na večer; uklízení, aby všechno bylo jako ze
škatulky; štve mě, že je venku zima; nebaví mě ten stres, všichni lítají
z obchodu do obchodu, aby měli všechno jako první; nejíst maso, aby bylo
vidět zlaté prasátko; vánoční úklid hned po ránu; když se fotíme před
stromečkem a nemůžeme rozdělovat dárky a to celodenní čekání; stále
se opakující reklamy v televizi; nákupy, spěch a hlavně zima; zpívání u
stromku; i když si se sestrou slíbíme, že se celý den nepohádáme, stejně
se nakonec pohádáme, hrůza; čekání na dárky, protože mě rodiče
stresujou, že nic nedostanu; když je až moc cukroví; čekání, až taťka dojí
večeři; vyhrnování sněhu, promočené boty a věci; obrovský vánoční úklid;
že si někteří lidé myslí, že Vánoce jsou jenom o dárcích…

***
MALÁ BILANCE ROKU 2019 V MŠ SLUNÍČKO
Rok 2019 se blíží ke konci. Dovolte mi poohlédnout
se za ním a krátce zhodnotit naši činnost.
Po celý rok v naší mateřské škole proběhlo mnoho
zajímavých akcí nejen pro děti ale i rodiče. Za zmínku stojí tradiční dětský
karneval, akce „Naše zahrada naše školka“ i nově uskutečněný
„Masopust“. Nejpovedenější však byla červnová „Hawai párty“, která se
uskutečnila na zahradě mateřské školy. Na podzim jsme požádali místní
spolek myslivců o spolupráci.
S jejich pomocí se nám podařilo
oživit náš školkový les. Celkem
jsme s kolegyněmi zorganizovaly
téměř padesát různých akcí, od
výletů, divadel, besed, akcí pro
rodiče či dopoledních programů a
prožitkových dnů. Mě samotnou
toto číslo opravdu překvapilo. A co
je u nás nového? Podařilo se nám
vybavit zázemí pro učitelky,
zakoupit mlhoviště a vodní prvky
na zahradu. Byly opraveny zahradní herní prvky jako kolotoč, pérové
houpadlo i stínidlo na pískoviště. V létě prošel údržbou lesopark a byly
vymalovány všechny třídy i s kuchyní. Ve třídě Broučků se vybudovala
malá funkční kuchyňka pro děti a třída se vybavila novým nábytkem.
V září k nám nastoupilo dalších 20 nových dětiček a byla naplněna
kapacita mateřské školy.
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Je báječné pracovat s lidmi, kteří mají svou práci rádi a dělají ji
svědomitě, s láskou a plným nasazením. Chtěla bych touto cestou
poděkovat právě jim. Protože dobrou mateřskou školu nedělá vybavení
ani prostory, ale lidičky pracující v ní. A za to jim patří velký dík.
Za celý kolektiv naší mateřské školy vám přeji pohodové a poklidné
svátky vánoční. V nastávajícím kulatém novém roce 2020 hodně zdraví,
lásky, pohody a spokojenosti.
Za MŠ Zuzana Krassková

Podzim v Brocné
V sobotu 9.11. pořádalo myslivecké sdružení Brocná
Poslední leč. Celodenní hon byl navečer zakončen
zábavou v hospodě. Vstup byl zdarma, výborná a poctivá
myslivecká kuchyně, losování o ceny a večer hudba
k tanci. Na večerní zábavu dorazilo mnoho návštěvníků
a užili si příjemný večer.
V pátek 15.11. hasičky pořádaly v hospodě již třetí sraz místních
důchodců. Dostavilo se 35 spoluobčanů z Brocné, Vísky, Svineckého
dvora, Dělnic a Zákoutí. Sraz zahájil místostarosta obce pan Jaromír
Chocholouš. Následovalo promítání fotek z jarní okrskové soutěže, která
se konala u nás v Brocné. V průběhu odpoledne bylo připraveno
občerstvení - zákusek ke kávě a večeře, řízek s bramborovým salátem.
Během odpoledne probíhala družná zábava a vyprávění mezi
spoluobčany, kteří se třeba dlouho neviděli. Všem se posezení opět moc
líbilo a na jaře se opět bude opakovat.
První adventní neděli 1.12. jsme v 16.30 hodin rozsvítili vánoční
strom. Nazdobili jsme lípu uprostřed návsi a zahájili tak předvánoční
období.
Ve čtvrtek 5.12 s podvečerem přišla do Brocné čertovská družina.
Do deseti domácností s malými dětmi zamířil Mikuláš, anděl a dva
strašidelní čerti. Děti se strachem nedočkavě vyhlížely družinu s dárky za
celoroční chování. Děti byly celý rok hodné, a tak si čerti žádné dítě
neodnesli. Naopak - všude rozdali hodně dárků.
Na sobotu 21. prosince chystáme výlov rybníka na návsi, ale záleží
na tom, zda nám bude přát počasí. Když nebude zamrzlý rybník, budeme
lovit ryby na vánoční svátky.
Všem přeji klidné prožití svátků vánočních, hodně štěstí a zdraví do
nového roku 2020.
Martin Šabata
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Noční požár ve Skuhrově nad Bělou zničil autodílnu,
škoda byla vyčíslena na čtyři miliony korun
O tom, že čert v podobě požáru nikdy nespí, se přesvědčujeme dnes
a denně. Stačí chvilka a neštěstí je hotovo. Začátkem listopadu došlo
k požáru také v části naší obce – Hraštici. Tisk o něm informoval takto:
Hlášení
o požáru
objektu
autodílny v katastru části Skuhrov nad
Bělou – Hraštice přijalo krajské
operační a informační středisko HZS
Královéhradeckého kraje ve středu
6. listopadu 2019, sedmnáct minut po
půlnoci. Na místo události byly ihned
vyslány jednotky požární ochrany, byl
také vyhlášen druhý stupeň požárního
poplachu. Při příjezdu hasičů na místo
události byl už objekt celý v plamenech.
Jednotky zahájily hasební zásah, který
prováděly zvenčí dílny a soustředily se
také na ochranu okolních budov. Velitel
zásahu nechal zřídit dva bojové úseky,
z každé strany objektu byly nasazeny tři
vodní proudy.
Zasahující hasiči prováděli zásah pouze zvenku, a to z bezpečné
vzdálenosti. Pohyb uvnitř hořící budovy byl velmi nebezpečný. V místě se
totiž nacházely tlakové lahve, hrozilo zhroucení střešní konstrukce a hasiči
neměli dostatek informací o tom, jaké další nebezpečné materiály mohou
v dílně být. Následně se hasičům podařilo požár ohraničit, aby se dál
nešířil, a v 01:42 hod. oznámil velitel zásahu lokalizaci.
Vedle požárem zasažené autodílny se nachází penzion, ve kterém
byla v tu chvíli asi dvacítka lidí. Všichni se dostali v pořádku ven mimo
budovu. Penzion se podařilo před požárem jednotkám uchránit a lidé se
mohli vrátit zpět. Na místě zůstaly do rána dvě jednotky hasičů, které stále
dohašovaly ohniska požáru.
Příčina vzniku požáru je předmětem vyšetřování. Vyšetřovatel
hasičů povolal na dnešní ráno na požářiště specialisty přes elektro
z Institutu ochrany obyvatelstva HZS ČR, spolupracuje také s policisty.
Jednotkám požární ochrany se podařilo uchránit hodnoty
představující odhadem pět milionů korun. Výše škody, kterou plameny
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napáchaly, pak byla předběžně odhadnuta na čtyři miliony korun. Požár
poškodil nejen vybavení autodílny a budovu samotnou, ale uvnitř byla také
dvě vozidla.
U požáru zasahovali profesionální hasiči ze stanice Rychnov nad
Kněžnou, HZSP Škoda Kvasiny, JSDH Skuhrov nad Bělou, Dobré,
Lukavice, Solnice a zálohu na stanici drželi dobrovolní hasiči z Rychnova
nad Kněžnou.
V této souvislosti je nutné připomenout zvýšenou opatrnost při
manipulaci s ohněm, zvlášť v době vánoční a konce roku, kdy se
svíčky, prskavky a nejrůznější pyrotechnika mohou velice snadno
stát zdrojem velice nepříjemných malérů.

BRANNÁ VÝCHOVA TROCHU JINAK
Od září tohoto roku zahájil ve Skuhrově nad Bělou
činnost nový zájmový kroužek pro chlapce od 10 let. Pod
záštitou Déčka Rychnov na Kněžnou jsme založili
airsoftový taktický tým - ATT Skuhrovská garda. První
schůzka se konala ve středu 18. 9. 2019, scházíme se
každou středu od 16.30 hodin v prostorách volejbalového
hřiště, kde máme i klubovnu. V současné době je registrováno 14 členů
ve věku 10 -18 let ze Skuhrova nad Bělou a okolních obcí. Náplní činnosti
však není jen airsoft jako bojový sport, při kterém se soupeři navzájem
vyřazují zásahem kuliček vystřelených ze vzduchových zbraní. Součástí
činnosti je také obecná branná výchova, učíme se práci s mapami,
orientaci v terénu, dále morseovku, šifry, přežití v terénu,
tábornické a další užitečné dovednosti nejen pro boj ale
i běžný život. Součásti činnosti jsou i víkendové bojové akce,
kterých jsme absolvovali od září již šest. Získané dovednosti
si pak vyzkoušíme v létě na airsoftovém táboře, který pořádá
Déčko RK.
Chtěl bych poděkovat obci Skuhrov nad Bělou za velmi vstřícný
přístup stran zajištění místa k naší činnosti v prostoru volejbalových kurtů,
stejně tak děkujeme majiteli lesních pozemků, kde provádíme naši
činnost. Pro upřesnění pro ekology – ke střelbě nepoužíváme kuličky
z plastu, ale z lisované kukuřice, která se v závislosti na prostředí rozloží
bez zbytku během 12 - 24 měsíců.
Zájemci o činnost se mohou přihlásit na druhé pololetí v Déčku
Rychnov nad Kněžnou.
J. Jandík
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Ze Svinné do Jižní Ameriky
Jednou z velkých východ současné doby je prakticky neomezená
možnost cestovat. Kdo má chuť, může navštívit kraje, o který doposud
jenom snil, čehož především mladí lidé velice využívají. Toulavé boty má
také občanka ze Svinné a učitelka místní základní školy, vystudovaná
biochemička Mgr. Petra Wenzelová, která ráda o svých zážitcích vypráví.
O tom svědčí i její hodinový pořad na radiu WAVE, ve kterém se
s posluchači podělila o své dojmy z cesty po Jižní Americe. Poprosili jsme
mladou cestovatelku, zda by nepřipravila text i pro náš zpravodaj. K naší
radosti velice ráda vyhověla, a tak počínaje tímto číslem se mohou čtenáři
těšit na postřehy z její daleké cesty.
Celé mé studentské roky jsem
snila o kontinentě starých kultur,
šamanů a indiánů. O Jižní Americe (JA).
Od svých dětských let poměrně hodně
cestuji. Hlavně během vysoké školy
jsem zavítala do mnoha krásných koutů
naší planety. Už před odletem jsem
tušila, že se domů rozhodně brzy
nevrátím. Na jihoamerickém kontinentě
jsem strávila tři čtvrtě roku a viděla jsem
sotva 10 procent. Je tak rozmanitý!
Týden po mé poslední magisterské
zkoušce jsem sbalila svoji krosnu,
rozloučila se s rodinou, dala pusu
přátelům a 12. září 2018 jsem odletěla
směr Ekvádor do města Guayaquil.
První let z Prahy jsem probulela. I když jsem holka rozlítaná, věčně
s batohem na zádech a nevydržím spát na jednom místě déle jak pět nocí,
mám na svou krásnou rodinu a úžasné kamarády silné vazby. Nezbývalo,
než si v letadle mezi vzlyky dát doušek whisky a trochu ten brek zaspat.
Cesta to byla šíleně dlouhá, 4 lety, 3 přestupy, několik časových pásem.
Ve dvou jsme doletěli dosti znavení. Vždycky se mnou zamává časový
posun.
Guayaquil nepatří rozhodně k těm nejkrásnějším městům, jaké jsem
za svůj život poznala. Dali jsme si dva dny na rozkoukání a popojeli
místním busem více na jih. V takových zemích si ale autobusy
nepředstavujte nijak luxusně. Potkávali jsme první indiány, kteří se stále
ještě drží nějakých tradicí. Prvně jsem viděla starší babičky a dědy, kteří
nosí pro ně typicky barevné oblečení a na zádech mají složenou látkovou
deku, ve které jsou ukryty jejich poklady.
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Celý svůj život preferuji přírodu před městským ruchem. A tak už
čtvrtý den jsme vylezli za padajícího sněhu a krup v národním parku
Chimborazo do výšky 5000 m nad mořem. Zde jsme pro aklimatizaci
udělali zastávku a postavili stan. První den i noc nám bylo zle. Pořád jsem
polykala krev. Loupali jsme aspiriny, hlavobol byl nepopsatelný. Z čista
jasna jsme potkali velice sympatický český pár. Kamarád Honza s Kubou
chtěli pokořit nejvyšší horu Ekvádoru – Chimborazo, 6 268 m. n. m. Nebyl
to úplně nejlepší nápad, protože na takovou výšku potřebujete být
dostatečně aklimatizovaní. Kuba půjčil pro nás pro všechny mačky,
protože nás čekaly ledové svahy. Doma mě mamka prosila, ať nikde
neriskuji. Maminko, odpusť! Ve 22:20 budík. Krutá zima. Umrzlo a jasno,
super terén pro mačky, které jsem na sobě měla potřetí v životě. Celou
cestu nahoru jsem se bála. Takto náročný terén nad 5 000 m bez pořádné
aklimatizace, ve sněhu a na ledových stěnách bez lan jsem zažila poprvé.
Připadala jsem si jako ti horalové, které vždy sleduji s nadšením ve
filmových dokumentech. A to jsme měli jen hole, čelovky, mačky a do
skupiny jeden cepín. Funěli jsme jako medvědi. Najednou mě přepadla
ukrutná bolest hlavy. Začala jsem vidět rozostřeně a celou skupinu jen
zdržovala. Vzala jsem si prášek na vysokohorskou nemoc. Doplazila jsem
se na hřeben ve výšce cca 5 600 m a musela to otočit a jít celý ten šílený
terén ke stanu po tmě sama. Celou cestu jsem se modlila a prosila o své
ušetření. Stačilo by si špatně šlápnout a jela bych mezi průrvy do ztracena.
Co jsem si ale zamilovala a naučila se pořádně používat, byly mačky. Na
zaučení by to ale chtělo možná jiný terén, i když na noze jsem je neměla
poprvé. Ke stanu jsem se vrátila po 5 hodinách ještě za tmy. A naši noví
kamarádi za hodinu a půl po mně. Jediný Honza zvládl pokořit vrchol. Byli
jsme omrzlí všichni. Já měla modré a krvavé nehty. I když jsem hřebeny a
průrvy tam nahoře před Chimborazem viděla jen v noci za svitu měsíce,
bylo to magické. To se musí zažít. Tohle mi už nikdo nevezme.
A ponaučení? Jeden den aklimatizace v takové nadmořské výšce opravdu
nestačí...
(pokračování příště)

Pranostiky ze starého kalendáře
O počasí se lidé zajímali odpradávna. Všímali si klimatických jevů,
zapisovali si je a také se dovedli od přírody učit. Nedělali hlubokosáhlé závěry
o klimatických změnách jako my, ale brali stav takový, jaký ho příroda přinášela.
Kroniky dokazují, že v minulosti tady vše, co známe ze současnosti, již bylo.
Jsou zaznamenány jak značné výkyvy teplot, katastrofické záplavy, větrné
smrště, krupobití, tak období sucha i dešťů. Období od 14. století je dokonce
nazýváno malou dobou ledovou, která vyvrcholila ve století 17. Naši předkové
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sice neměli meteostanice, ale všimli si, že se v určitých obdobích počasí
opakuje. Tak vznikaly pranostiky – první předpovědi počasí. Zkusme si několik
pranostik z prvního čtvrtletí roku připomenout a porovnat jejich pravdivost…
Leden:
3.1. Je-li po 3. lednu počasí krásné, přijdou na jaře bouře časné.
6.1. Na Tři krále zima stále.
7.1. Na svatého Knuta přichází zima krutá.
13.1. Svatý Hilarius — vyndej sáně, schovej vůz.
16.1. Na svatého Marcela zima leze do těla.
20.1. Na svatého Šebestiána se musí někdo utopit nebo zmrznout.
22.1. Na Vincence slunečnost dává vína a slivovice dost.
24.1. Svatý Tymotyj ledy láme, nemá-li je, nadělá je.
26.1. Na svatého Polykarpa plná sněhu každá škarpa.
28.1. Je-li Karel Veliký málo ledový, únor to zase napraví.
Únor:
2.2. Na Hromnice musí skřivánek vrznout, i kdyby měl zmrznout.
3.2. Na svatého Blažeje pije skřivan z koleje.
4.2. O svaté Veronice bývá ještě sanice.
5.2. Svatá Agáta bývá na sníh bohatá.
6.2. Na svatou Dorotu, někdy teče do botů.
14.2. Svatý Valentýnek — jara tatínek.
16.2. O svaté Juliáně připrav vůz a schovej sáně.
18.2. O svatém Šimoně schází sníh ze stráně.
24.2. Svatý Matěj ledy láme, nemá-li jich, nadělá je.
27.2. Je-li mráz na svatého Gabriele, bývají žně veselé.
Březen:
1.3. Svatá Eudokie psa až po uši sněhem zakryje.
2.3. Na Anežku není radno sebou v trávě šíti, protože se celkem snadno vlčí
neduh chytí.
4.3. Na Kazimíra pohoda — na brambory úroda.
6.3. Na svatého Bedřicha slunko teplem zadýchá.
7.3. O svatém Tomáši sníh bředne na kaši.
10.3. Mrzne-li na den Čtyřicet mučedníků, přijde ještě 40 ranních mrazíků.
12.3. Na svatého Řehoře líný sedlák, který neoře.
19.3. Svatý Josef s tváří milou končí zimu celou.
20.3. Na svatého Jáchyma skončila se už zima.
25.3. Matka Boží trávu množí.
30.3. O svatém Kvirinu už je teplo ve stínu.
31.3. O svaté Balbíně je už u nás po zimě.

(Poznámka: Jména jsou podle starého církevního kalendáře)
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Wikov SKI Skuhrov nad Bělou aneb na co se můžeme
těšit v nadcházející sezóně?
Lyžaři Wikov SKI Skuhrov nad Bělou
v současné době netrpělivě vyhlíží vydatnější
sněhové vločky, aby mohli začít intenzivně trénovat
na sněhu. Poctivá letní i podzimní příprava tedy
může začít nést své ovoce.
Lyžaři v létě absolvovali tradiční soustředění
na vodě. Letos sjížděli Sázavu a poté zavítali na Štrbské Pleso do
Vysokých Tater, kde protáhli svaly v samém srdci nedotčené horské
přírody. Závěr léta pak lyžaři strávili na týdenním soustředění v Klášterci
nad Orlicí u Pastvinské přehrady. Mimo tyto intenzivní tréninky se lyžaři
pravidelně setkávali v úterý, ve středu a v pátek ve Skuhrově.
Podzim se nesl v duchu přespolních běhů – například ve Studenci,
Trutnově, Horních Mísečkách, Polici nad Metují nebo Machově. Mezi
nejšikovnější podzimní běžce můžeme zařadit Honzu Vašátka, Štěpána a
Šimona Maidlovy, Marka Beneše nebo Renatu Skálovou. Mezi
nejmladšími běžci se blýskli Jiřík Křepela a Terezka Michlová.
Pochvalu a uznání si však zaslouží všichni běžci, kteří se závodů
účastnili. Stejné ocenění přísluší všem, kteří běžce podporovali a fandili
jim.
Na plánované týdenní
soustředění v termínu
od 7. do 14. prosince
2019
družstvo
SpS
(Sportovního střediska)
nakonec odjelo, i když
na přírodní sníh se ještě
čeká, ale snad na sebe
nenechá dlouho čekat.
Družstvo
dorostu
a
juniorů si užilo sněhu od
15. do 24. listopadu
2019 v rámci kvalitního tréninku v malebném prostředí italského Livigna.
Blížící se zimní sezóna bude náročná nejen pro závodníky a jejich
rodiče, ale také pro ostatní členy oddílu. Wikov SKI Skuhrov nad Bělou
pravidelně pořádá několik závodů a to:
•
Orlický pohár, který se bude konat hned po vánočních svátcích 29.
prosince 2019
•
Orlický maratón vstoupí již do 36. ročníku v termínu 1. - 2. února
2020.
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Závodníci ocení Vaši přítomnost, prosíme, přijďte je podpořit ve
skuhrovských barvách a ochutnat společně s nimi atmosféru a pravou
závodnickou náladu. Rozhodně nebudete litovat!
Vrcholné závody si letos vyzkouší i mladší žactvo. I v této věkové
kategorii hledáme nové talenty. Velké finále těchto závodů se uskuteční
třetí březnový víkend v Novém Městě na Moravě.
Starší žactvo nebude zahálet a zabojuje na Mistrovství ČR, které se
odehraje na konci února ve Vysokém nad Jizerou. Další významnou akcí
pro starší žactvo je Zimní olympiáda dětí a mládeže konaná v půlce ledna
v Karlovarském kraji na Božím Daru. V širší nominaci máme hned 3
závodníky: Zuzku Pekárkovou, Adélu Michlovou a Ondru Vernera. Pevně
věříme, že i na této akci budeme mít zastoupení.
Dorostence čeká v zimní sezóně 5 celorepublikových víkendových
závodů. Nejvýznamnějším závodem je mezinárodní závod – Světový
pohár, který se uskuteční v půlce ledna. Mistrovství ČR se bude konat
první víkend v únoru v Novém Městě na Moravě. Za zmínku stojí i závody
v půlce března v Jilemnici a poslední víkend v březnu pak závody na
Horních Mísečkách.
Obrovským úspěchem je pro oddíl Wikov SKI Skuhrov nad
Bělou zařazení naší domovské závodnice Zuzany Holíkové z Kvasin
do reprezentačního družstva do 23 let. To má v termínu od 28. 2. do 8.3
2020 svůj vrchol na mistrovství světa U 23 v německém Oberwiesenthalu.
Pevně věříme, že Zuzka v konečné nominaci nebude chybět.
Milí rodiče předškoláčků a žáčků 1. tříd, přijďte společně se svými
dětmi mezi nás. Pojďte si hravou formou rozhýbat tělo a zasportovat si.
Trénují u nás děti ze Skuhrova, Kvasin, Solnice, Dobrušky i Rychnova.
Uvidíme, třeba máte doma budoucího olympionika... Někdy stačí jen
probudit nadšení, zájem a vytrvat. Vždyť z našeho oddílu již nějaký ten
olympionik vzešel…
Přejeme všem šťastné a veselé Vánoce, našim závodníkům
bohatou sněhovou nadílku a ať se skuhrovským barvám daří.
Wikov SKI Skuhrov nad Bělou

Úspěšný rok na Nové Vsi
Při práci s dětmi a zvířaty se stále něco děje a není divu, že dny rychle
plynou a je tu opět adventní čas a Vánoce za dveřmi. Je to krásný čas, kdy
máme příležitost se na chvíli zastavit a snad i ohlédnout. My na Nové Vsi se za
uplynulým rokem ohlížíme rádi o to více, když ho můžeme zhodnotit jako
úspěšný. A nejde jen o krásná umístění našich jezdců a jezdkyň na závodech,
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ale i o splněné plány a přání a o velkou přízeň veřejnosti, kterou vnímáme
zejména na našich akcích, jako je květnový Dětský den nebo Hubertova jízda
v září. Spokojené oči dětí i rodičů jsou pro nás velkou odměnou i motivací do
další práce.
Cílem činností obou spolků je vyplnit volný čas dětí, umožnit jim pobyt
v příjemném kolektivu, seznámit je s chovem zvířat a péčí o ně, naučit se nové
dovednosti, zdokonalovat se a to zejména v ježdění. Výuka ježdění probíhá na
Nové Vsi po celý rok, ať už formou zájmových kroužků nebo individuálních lekcí
ježdění. Některé děti se k nám pravidelně vrací, ale každý rok také přicházejí
noví zájemci. Je kouzelné sledovat, jak se s postupem času z nováčků stávají
„mazáci“, jak se děti na začátku skoro bojí přiblížit ke koníkovi a na konci roku
už rajtují v sedle jako o závod. S radostí sledujeme, jak se našim pokročilým
jezdcům daří na závodech a jak přibývají úspěchy, těší nás hojná účast na
našich akcích pro veřejnost. Náš kolektiv – jak ti, kteří se podílejí na výuce, tak
i ti, kteří zajišťují organizaci a hladký průběh ostatních aktivit, se v průběhu let
příliš nemění a moc nás těší, že spolu stále pracujeme s radostí, že nás to baví
a oba spolky dál úspěšně rozvíjejí svou činnost. V dnešní době ale nestačí
k úspěšné práci jenom chtění, mnoho aktivit bychom ani nemohli vykonávat,
kdyby nebylo podpory obcí Skuhrov nad Bělou, Kvasin, města Rychnov nad
Kněžnou, Královéhradeckého kraje a Lesů ČR. Oba spolky jsou totiž neziskové
organizace a jako takové mohou žádat o dotace a finanční dary, které se nám
prozatím daří získávat. Za tyto finanční prostředky jsme letos mohli dětem
dovybavit kuchyňku v klubovně, rozšířit úložné prostory pro jezdecké vybavení
dětí a koní, dokoupit bezpečnostní a ochranné pomůcky (vesty, helmy) a koupit
vybavení pro vyžití o letních táborech a akcích pořádaných spolky pro veřejnost.
Všem dárcům patří naše velké díky!
O našich aktivitách a akcích průběžně informujeme ve Skuhrovském
zpravodaji po celý rok, tentokrát bychom článek rádi doplnili o krátký rozhovor
s těmi, kterých se naše články nejvíc týkají – s jezdci. Na několik otázek nám

odpověděly Eliška Pišlová a Eliška Masaříková:
1. Jak hodnotíte svou letošní sezónu?
E.P.: “Hodnotím ji jako úspěšnou, jelikož jsem měla více dobrých umístění
v parkurech než vloni.“
E.M.: “Sezóna byla úspěšná ale také náročná. Myslím, že jsme se zúčastnili
téměř všech závodů, které byly v našem dosahu, a jsem za to ráda.“
2. Co se vám povedlo a naopak nepovedlo?
E.P.: „Povedlo se mi umístit na 2. místě v Dolním Jelení, kde jsem jela
s Derykem sérii závodů Hobby tour a v něm se pak celkově umístit na 6. místě
z téměř 40ti soutěžících z celého kraje. Nepovedl se mi parkur v Javornici, kde
jsme měli s koněm problém s plnou překážkou a byli jsme diskvalifikováni.“
E.M.: „Nejvíce se mi povedl závod v Javornici, kde jsme vyhráli obě soutěže a
Sky šel přesně, jak jsem chtěla. Nejméně se mi povedl myslím předposlední
závod sezóny v Dolním Jelení, protože jsme ani jeden závod nešli čistě.“
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3. Jaké jsou vaše plány na příští rok?
E.P.: „Chtěla bych se zúčastnit závodů i v jiných oblastech a zaměřit se na
oficiální závody. Připravuji si nového koně a to je velká výzva. Bude velké
překvapení, jakým směrem se budou mé cesty posouvat dál.“
E.M.: „Na příští rok bych se asi chtěla zúčastnit více oficiálních závodů než letos.
Hlavně chci všechny závody, co nás čekají, projet co možná nejlépe, jak to
půjde.“
Co napsat závěrem? Děkujeme Vám za přízeň a podporu. Všem
čtenářům Skuhrovského zpravodaje přejeme krásné a pohodové vánoční
svátky a mnoho úspěchů v nadcházejícím roce 2020!
Za JK Nová Ves a spolek Na Venkově
Denisa Kadeřábková a Petra Pišlová

Silvestrovský pohled do žákovských
knížek nejen z naší školy…
O hodině přírodopisu strká ptáka do topení.
Zapomněl trest za zapomínání.
Byl nemocen, měl moribundus.
Nevhodně nosí do vyučování žvýkací a jiné gumy.
Ruší spolužáky svými vzdechy!
Močí do výše očí.
Znehodnotil nástěnný výtisk Mendělejevovy soustavy prvků vymyšleným
prvkem Spermium.
Při hodině dějepisu troubil stočeným sešitem.
Rozbila spolužákovi svačinu.
Plive kuličky z železné trubičky.
Mlátí lavicí o strop.
Jezdí nosem po lavici, aby to pískalo.
Kdykoliv je vyvolán, kouká na mě jako na idiota a ptá se, jestli to myslím
vážně.
Směje se mi za zády do očí.
Smrká mi do výkladu.
Když byl vyvolán, prohlásil, že nebude vypovídat bez advokáta.
Strká si lentilky do nosu a hraje všemi barvami.
Když byl vyvolán, řekl: “Pište pět, svačím.”

***
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Kalendář společenských, kulturních a sportovních akcí
v obci Skuhrov nad Bělou na rok 2020
Termín

Název akce

Místo konání

Pořadatel

26.12.2019

ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA
s Kalumetem
ORLICKÝ POHÁR

Spol.centrum
Skuhrov
Deštné v Orl.h.
SKI areál
Parkoviště u ZS

Obec

29.12.
2019
1. 1. 2020

NOVOROĆNÍ OHŇOSTROJ

4. – 5.1. 2020 TŘÍKRÁLOVÉ
KOLEDOVÁNÍ
KINO NA KOLEČKÁCH
24.1.2020
18.00 hod.
POSEZENÍ U KÁVY
leden
1.2.- 2.2.
2020
15.2.2020
15.2.

ORLICKÝ MARATÓN
TRADIČNÍ KUŽELKÁŘSKÝ
TURNAJ DVOJIC
HASIČSKÝ PLES Brocná

21.3.2020

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ
Brocná
ZÁJEZD DO
STRAŠNICKÉHO DIVADLA
CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA
Josefa Šefla
HASIČSKÝ PLES
SDH SKUHROV
ŠKOLNÍ PLES

22.3.2020

DĚTSKÝ KARNEVAL

březen

BESEDA PRO RODIČE
PŘEDŠKOLÁKŮ
MASOPUSTNÍ PRŮVOD
pro rodiče s dětmi
MAŠKARNÍ REJ MASEK

22.2.
22.2.
únor (bude
upřesněno)
7.3.2020

březen
21.3.
2020
březen (bude
upřesněno)
duben (bude
upřesněno)
duben (bude
upřesněno)

OSLAVA MDŽ
ZÁJEZD do Polska
PŘEDNÁŠKA ORLICKÉ
HORY – J.Lukášek

Wikov SKI
Obec
Skauti

Společenské
centrum
Spol.centrum
Skuhrov
Deštné v Orl.h.
SKI areál
Kuželna Solnice

Obec

Spol. centrum
Brocná
Spol. centrum
Brocná
Praha

SDH
Brocná
SDH
Brocná
Obec

Spol.centrum

Klub
seniorů
SDH
Skuhrov
SRPŠ, ZŠ

Spol.centrum
Skuhrov
Spol.centrum
Skuhrov
Spol.centrum
MŠ
Skuhrov n.B.
Spol. centrum
Brocná
Spol.centrum
Skuhrov
Spol.centrum
Skuhrov
Spol.centrum
Skuhrov

Klub
seniorů
Wikov SKI
Obec

MŠ
Skuhrov
MŠ
Skuhrov
MŠ
Skuhrov
SDH
Brocná
Klub
seniorů
Klub
seniorů
Klub
seniorů
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duben, bude
upřesněno
30.4.2020

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V MŠ SLUNÍČKO
ČARODĚJNICE

30.4.2020

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

30.4.2020

ČARODĚJNICKÉ POSEZENÍ KD Svinná

1.5.2020

STAVĚNÍ MÁJKY
A PRŮVOD
OSLAVA Svátku matek

Všesport. stadion
Brocná

RALLY

Brocná

29.5.2020

DĚTSKÝ DEN

Nová Ves

květen

NAŠE ZAHRADA

31.5.,7.6.,
14.6., 21.6.
červen

DIVADELNÍ LÉTO na hradě

červen

květen (bude
upřesněno)
23.5.2020

červen
6.6. 2020
červenec

MŠ Skuhrov

MŠ

Všesport. stadion
Brocná
Areál volejbalistů

MŠ Skuhrov

SDH
Brocná
SDH
Skuhrov
SDH
Svinná
SDH
Brocná
Klub
seniorů
SDH
Brocná
Na
Venkově
MŠ

Hrad Skuhrov

Obec

SOPTÍKŮV DEN

MŠ Skuhrov

MŠ

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
pro dospělé i pro mládež
VÝLET S OSLAVOU
JUBILANTŮ
KÁCENÍ MÁJKY
DĚTSKÝ DEN
POSEZENÍ U KÁVY

Rybník v
Debřecích
Spol.centrum
Skuhrov
Všesport.
Stadion Brocná
Spol.centrum
Skuhrov
Hrad Skuhrov

ČRS
Skuhrov
Klub
seniorů
SDH
Brocná
Klub
seniorů
PHS,Obec
Skuhrov
Na
Venkově
Obec

Spol.centrum

(4 nedělní představení)

(bude upřesněno)

3.7.- 6.7.
2020
6.7.-10.7. a
20.7.-24.7.
25.7.- 26.7.

ŘEZBÁŘSKÉ SLAVNOSTI
DĚTSKÉ TÁBORY
s koňmi
SKUHROVSKÁ POUŤ

Nová Ves

25.7.

POUŤOVÉ POSEZENÍ

KD Svinná

25.7.

POUŤOVÁ ZÁBAVA

srpen

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
DVOJIC na 24 HODIN
POUŤOVÝ TURNAJ
volejbalistů
POSEZENÍ U KÁVY

Spol.centrum
Skuhrov
Rybník v
Debřecích
Volejbalový areál

25.7.
srpen (bude
upřesněno)

Skuhrov

Spol.centrum
Skuhrov

SDH
Svinná
Obec
ČRS
Skuhrov

Klub
seniorů
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srpen

SILNIČNÍ BĚH
Kolem ostrova
LETNÍ SLAVNOSTI

16.8.2020

ORLICKÝ ROLLERSKI CUP

1.9.2020

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
školního roku 2019/20
KOLÁČKOVÝ ZÁVOD –
nábor nových sportovců
POCHOD STEZKAMI
KOLEM SKUHROVA
STRAŠIDELNÝ LES

8.8.2020

září
19.9.2020

Podbřezí

Wikov SKI

Spol.centrum
Skuhrov
Skuhrov nad
Bělou
ZŠ

Obec

Skuhrov nad
Bělou

Wikov SKI
ZŠ
Skuhrov
Wikov SKI
KK OZ

Všesport. stadion
Brocná

ZÁJEZD DO DIVADLA
Sestra v akci
HUBERTOVA JÍZDA
11. ročník
DRAKIÁDA

SDH
Brocná
Klub
seniorů
Obec

Nová Ves

POSVÍCENÍ

KD Svinná

17.10.2020

POSVÍCENÍ

Spol.centrum
Skuhrov

Na
Venkově
Na
Venkově
SDH
Svinná
Obec

říjen (bude
upřesněno)
7.11.

VÝLET DO POLSKA

listopad (bude

POSEZENÍ S HUDBOU

19.9. nebo
26.9.
září (bude
upřesněno)
září
26.9.
2020
10.10.
2020
říjen

VÝLET ZA POZNÁNÍM

POSVÍCENÍ/POSLEDNÍ LEČ

upřesněno)

upřesněno

ADVENT VE ŠKOLE a
ROZSVÍCENÍ VÁN.STROMU
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU
MIKULÁŠ a JEHO
ČERTOVSKÁ DRUŽINA
PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ,
VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZŠ

prosinec

VÁNOČNÍ KONCERT RDS

prosinec

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

29.11.2020
29.11.
2020
5.12.2020
prosinec (bude

Nová Ves

Spol.centrum
Brocná
Spol.centrum
Skuhrov
ZŠ

Klub
seniorů
SDH
Klub
seniorů
ZŠ, SRPŠ

Brocná-náves

SDH
Brocná
Obec

Spol.centrum
Skuhrov

Klub
seniorů

Spol.centrum

Obec, ZŠ

Skauti
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Kam s ním ? Odpověď přináší náš malý odpadový manuál:
Modré nádoby

Žluté nádoby

Šedé nádoby

Hnědé nádoby

PAPÍR

PLAST

KOVY

BIO

Patří sem:

Patří sem:

Patří sem:

Patří sem:

noviny, časopisy,
letáky

sešlápnuté Pet
lahve

knihy

nápojový karton

zbytky jídel
rostlinného původu
zbytky ovoce a
zeleniny

brožury

sáčky, tašky , fólie
plast. obaly od
potravin

plechovky od
nápojů
konzervy od
potravin
hliníková víčka od
jogurtů
kovové uzávěry a
víčka
kovové obaly od
drogerie a kosmetiky
alobal

katalogy

kancelářský a balící
papír
čisté papíroví
obaly
karton a lepenka

Nepatří sem:

(kelímky, vaničky
apod.)
plast. obaly od
drogerie
(mýdlo, čistící
prostředky,
kosmetika)
CD/DVD obaly
strečové fólie

květiny
kávové sedliny a
filtry

čajové sáčky
hrnkové květiny
včetně
hlíny
skořápky od vajec a
od ořechů

Nepatří sem:

Nepatří sem:

Nepatří sem:

znečištěný papír
voskovaný papír
nápojový karton
papírové kapesníky a

linoleum
PVC
pryžové výrobky
molitan

obaly od
nebezpečných
látek
plynové láhve
kabely a dráty

ubrousky

videokazety
obaly od olejů nebo
silně znečištěné od
jídla
obaly od
nebezpečných látek

maso, kosti, oleje a
tuky
tekuté a silně mastné
tekutiny
cigaretové oharky
smetky
letáky a noviny

pauzovací papír
úhlový papír
(kopírák)
pořadače s
kovovými
komponenty

elektrozařízení
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Bílé a zelené nádoby

Černé nádoby nebo
pozink

Červené nádoby
v uzavřené čiré
plastové láhvi

SKLO

SMĚSNÝ ODPAD

JEDLÝ OLEJ

Patří sem:

Patří sem:

Patří sem:

láhve od nápojů

maso, kosti

všechny rostlinné

zavařovací sklenice

sáčky z vysavače

fritovací oleje z kuchyní

flakony

smetky

tabulové sklo

popel
hygienické pomůcky
běžné žárovky
čistící utěrky a houby
keramika a porcelán
trus zvířat
silně špinavé a mastné
obaly

Nepatří sem:

Nepatří sem:

Nepatří sem:

porcelán

úsporné žárovky a
zářivky

motorové a další oleje

keramika

stavební odpad

určeny na sběrný dvůr

drátěné sklo

vyřazená elektronika

zrcadla
varné sklo
zářivky, výbojky
běžné žárovky
televizní obrazovky
a monitory
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Každý milovník skuhrovské historie určitě s nadšením přivítal vydání
kalendáře na rok 2020 s názvem „Skuhrov nad Bělou v proměnách
času“, o který se zasloužili Karel Trnečka, Jana Rozínková a Ludmila
Rozínková. Porovnání starých fotografií se současným stavem je vždy
velice zajímavé i poučné.
Zájemcům o minulost obce proto předkládáme další hádanku.
Poznáte, které bývalé objekty jsou na tomto zimním snímku, který pochází
z fotoarchívu pana Otakara Driemera?
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