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Úvod
Vážení občané,
obracím se k Vám ve velice vážné době, kdy všichni s obavami sledujeme
zprávy o šíření nebezpečné pandemie koronaviru. Státní orgány průběžně činí
náležitá opatření, která ve svých důsledcích omezují každého z nás. Je to velice
nepříjemné, ale je nutné (v zájmu nás všech) tato opatření respektovat. Stav
nouze, vyhlášený 12. 3. 2020 na území celého našeho státu, zásadním způsobem
mění náš život, který se dostává do velice přísného režimu. Každý z nás bude
muset na nějakou dobu bezpodmínečně dodržovat vydaná nařízení a také
vynechat některé své aktivity. Musíme počítat i s tím, že jsou stanoveny přísné
sankce za jejich případné nedodržování. Všechna tato opatření se nedějí
z legrace. Jsou zavedena ve jménu uchránění nejcennějších lidských hodnot,
tj. našeho zdraví a životů. Proto pozorně sledujte mediální informace a dodržujte
je. Jsem rád, že se v naší obci neprojevila razantní nákupní panika a Vám, občanům, za to velice děkuji. Věřím, že se podaří v co nejkratší době nebezpečnou
pandemii překonat, a že se náš život zase navrátí do normálních kolejí. Do té
doby Vám přeji pevné nervy, zdraví a také kousek toho pověstného štěstíčka.
A nyní k naší práci. Po velice mírné zimě, jakou asi nepamatují ani nejstarší
pamětníci a jejíž průběh překvapil snad všechny, pomalu nastává čas jarního
období a postupného probouzení přírody. Zimní technika, která celou zimu
zahálela, se pomalu parkuje a uskladňuje. Nahrazuje ji technika a běžné nářadí,
na kterém již proběhla posezonní údržba a bude používána v dalším období roku.
Pro letošní rok jsme si vytýčili opět řadu náročných cílů, abychom dále posunuli naši obec kupředu a tím zlepšili, usnadnili a zpestřili život našim občanům.
Heslovitě a ve zkratce se výčtem těchto akcí věnuje další článek. Proto zde vypíchnu jen některá úzce související fakta.
Pro všechny tyto akce je stěžejní ﬁnanční rozpočet obce, který se nám podařilo
úspěšně sestavit a schválit na konci loňského roku. Největší a nejnáročnější akcí
letošního roku je bezesporu akce přestavby budovy školy v Brocné, kde by měly
vzniknout čtyři nové bytové jednotky. Dvě ve druhém patře a dvě v podkroví.
V přízemí zůstane nadále provoz pálenice se zázemím. Celou akci je možno realizovat jen díky získané dotaci a musí být dokončena do konce tohoto roku.
Další plánovanou akcí je pokračování obnovy veřejného osvětlení ve zbývajících částech středu obce. Tuto akci budeme realizovat ve spolupráci s ﬁrmou
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Energomontáže Votroubek. Ta bude v první polovině roku pokračovat v realizaci
zakázky pro ČEZ Distribuce, tj. elektriﬁkace středu obce zemním vedením. S tím
souvisí i likvidace vrchního vedení a sloupů, čímž dosáhneme přehlednějšího
a moderního vzhledu centra obce.
Dále nás čeká dokončení rekonstrukce veřejného osvětlení ke kostelu, kde zbývá
osazení nových sloupů a svítidel. V Hraštici, v Brocné a ve Svinné máme v plánu
doplnění některých nových sloupů se svítidly a dle možnosti pokračovat i ve výměně dalších stávajících samotných světel veřejného osvětlení za ledková. Tuto
akci můžeme realizovat zas jen díky ﬁnanční spoluúčasti, tentokrát dotaci poskytne ŠKODA AUTO.
Poslední akcí, kterou bych chtěl vyzvednout, je změna vytápění v naší mateřské školce. Celou tuto plánovanou akci urychlilo nečekaně rychlé vyhlášení dotace
ministerstva ﬁnancí, ale jak už to bývá, se šibeničním termínem. To pro nás znamenalo za necelý měsíc zpracovat od projektové dokumentace, přes všechny „vyjadřovačky“ až po získání stavebního povolení. Když uvážíme, že každý z dotčených
orgánů a úředníků má třicet dní na své vyjádření, vše se zdálo nemožné. Nám se
to však podařilo a díky vstřícnosti a pochopení všech zúčastněných jsme vše
v termínu zvládli a kompletní žádost podali včas. Za to patří všem velký, velký dík.
Teď už je to na úřednících v Praze, jestli nám dotaci přiznají.
Letos díky úsporám ze zimní údržby jsme se rozhodli pro další neplánovanou
akci směrovanou k široké veřejnosti. Tou je rozšíření dětského hřiště o část s venkovními cvičebními prvky v jeho sousedství. To bude sloužit k procvičení těla všem
věkovým skupinám. A tak v rámci doprovodu svých dětí na hřiště si budou moci
rodiče zacvičit a zároveň kontrolovat pohyb svých potomků.
Doufám, že se nám podaří všechny nebo alespoň většinu plánů pro letošní rok
uskutečnit a pokročit tak v našem úsilí o zvelebování našeho prostředí.
Závěrem bych chtěl i přes toto náročné období, vzniklé a ovlivněné zákeřnou
nemocí, která mění celý svět (snad jen dočasně), popřát všem čtenářům krásné
svátky velikonoční, hodně sluníčka a jarní pohody a hlavně brzký návrat do klidnějšího období.
M. Bárta, starosta
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Vážení čtenáři,
právě jste si otevřeli další číslo Skuhrovského zpravodaje. Nelze si nevšimnout
několika změn, ke kterým v něm od letošního roku dochází.
Doposud se zpravodaj tiskl na kancelářské kopírce obecního úřadu a při pravidelném nákladu 350 ks to byl vždy na tento přístroj značný nápor. Proto také
někdy nebyla kvalita tisku na nejlepší úrovni. Po porovnání se zpravodaji jiných
obcí bylo obecní radou rozhodnuto, že počínaje číslem 168 bude časopis graﬁcky
upravovat a vytištění zajišťovat studio EXNER v Solnici. Tyto změny sice přinesou
zvýšené náklady na vydávání časopisu, ale pevně věříme, že to bude vyváženo
lepší a modernější graﬁckou kvalitou. Čtenáři jistě také ocení, že vyšší náklady na
tvorbu zpravodaje se neprojeví na jeho prodejní ceně, která zůstává nadále na
5,- Kč. Rozdíl bude dotovat Obec Skuhrov nad Bělou. Typické graﬁcké ikonky
oživující jednotlivé texty zůstanou zachovány a dál je bude vytvářet paní Evženie
Hanušová. 0dpovědným redaktorem Skuhrovského zpravodaje zůstává Mgr. Jiří
Nedomlel.
Časopis bude nadále vycházet čtyřikrát ročně: jarní číslo před Velikonocemi,
prázdninové číslo před skuhrovskou poutí, podzimní číslo před posvícením a nakonec číslo s vánoční tématikou.
Snahou redakčního týmu je, aby časopis stále obsahoval vedle všech důležitých
oﬁciálních informací z obce i další zajímavosti z místního společenského, kulturního a sportovního života. Chtěli bychom také i nadále přinášet články s historickou a vlastivědnou tématikou, rozhovory se zajímavými osobnostmi, informace
spolků a organizací, ankety a podobné texty. Rádi otiskneme i případné náměty
jednotlivých občanů. A tak vyzýváme touto cestou každého, kdo má co sdělit svým
spoluobčanům, aby svůj příspěvek zaslal buď na Obecní úřad ve Skuhrově nad
Bělou, nebo na kontaktní e-mailovou adresu: j.nedomlel@zsskuhrov.cz.
Za všechny, kdo se na vydávání Skuhrovského zpravodaje podílejí, Vám v dnešní
těžké době přejeme stálé zdraví, psychickou odolnost a střízlivý optimismus.
Jiří Nedomlel
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Informace obecního úřadu
Dnem 1. 1. 2020 nabývá účinnosti Obecně závazné vyhláška Obce Skuhrov nad
Bělou č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu.
Tato obecní vyhláška se vztahuje na všechny poskytovatele úplatných pobytů
v hotelech, penzionech, ubytovnách, kempech a nyní nově (od 01. 01. 2020) se vztahuje i na poskytovatele úplatných pobytů v rodinných domech, bytech, chatách,
rekreačních objektech, ve stanech apod. Poplatku podléhají úplatné pobyty osob
trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Poplatku nepodléhají úplatné pobyty osob, které jsou v naší obci
přihlášeny k trvalému pobytu.
Všem poskytovatelům pobytů vyplývá nově z obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z pobytu ohlašovací povinnost, kterou je poskytovatel pobytu
povinen podat správci poplatku nejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Správcem poplatku z pobytu je Obecní
úřad Skuhrov nad Bělou.
Žádáme všechny občany, kterých se výše uvedená informace týká, aby si splnili
svou ohlašovací povinnost.
Obec jako vlastník nemovitostí, které se dají využívat ke kulturním a sportovním zážitkům, má samozřejmě zájem na tom, aby byly za mírný poplatek pronajímány. Do vybudování a rekonstrukcí těchto kulturních stánků jsme vložili
nemalé prostředky. Jednoznačně nákladovou položkou je i jejich provoz. Ale s tím
se v rozpočtu počítá, obec je nevlastní za účelem zisku. Na druhé straně jsme
samozřejmě rádi za každou vrácenou korunu do rozpočtu. Platný sazebník je
k dispozici tradičně na webových stránkách obce nebo přímo na obecním úřadě.
Přehled zapůjčování objektů v roce 2019:
Společenské centrum

Počet akcí

Zaplaceno
Nájem

Energie

Celkem

Brocná

30x

25.000,- Kč

7.402,- Kč

32.402,- Kč

Svinná

6x

4.356,- Kč

612,- Kč

4.968,- Kč

61x

52.044,- Kč

25.619,- Kč

77.663,- Kč

Skuhrov

37x 0,- Kč

(senioři, hasiči, rybáři, SKI, ZŠ, Splav,
Mikroregion, aj.)
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Co nepatří do sběrného dvora
Sběrný dvůr ve Skuhrově nad Bělou nepřijímá pneumatiky z osobních automobilů. Tyto pneumatiky je možné odevzdat při mobilním svozu nebezpečného
odpadu, který v naší obci probíhá 2x ročně (nejbližší 21. 3. 2020) nebo ve sběrném
dvoře v Solnici – oboje zdarma.
Pneumatiky např. z kol, kočárků apod. patří do komunálního odpadu.

Nabídka volného obecního bytu k pronájmu
Obec Skuhrov nad Bělou nabízí k pronájmu volný byt v čp. 5. Byt o velikosti 2+1
se nachází v přízemí.
Pravidla pro přijímání občanů:
Byty v čp. 5 jsou určeny občanům, splňujícím níže uvedené podmínky
a. dosáhli důchodového věku, popř. jsou v plném invalidním důchodu a mají
sníženou soběstačnost
b. žijí v sociálně nepříznivých podmínkách (jsou osamělí, příbuzní žijí mimo
trvalé bydliště žadatele, příbuzní se o žadatele řádně nestarají),
c. žijí v bytě, jehož kvalita jim a jejich rodině neumožňuje zajistit dostatečnou péči
o sebe (byt v poschodí bez výtahu, topení na pevná paliva, nevyhovující hygienické podmínky)
d. žadatelé jsou hlášeni k trvalému pobytu ve Skuhrově nad Bělou
e. žadatelé, hlášeni k trvalému pobytu v obcích mimo Skuhrov nad Bělou a jsou
doporučeni k přidělení bytu sociální komisí obce Skuhrov nad Bělou.
Podrobnější informace poskytnou a dotazy zodpoví pracovníci Obecního úřadu
ve Skuhrově nad Bělou osobně či telefonicky v úředních hodinách.

Hlavní úkoly v roce 2020
Jaké akce, které přispějí k dalšímu rozvoji naší obce, se chystají na letošní rok,
nám sdělil místostarosta Skuhrova pan Mgr. Jaromír Chocholouš:
Pro letošní rok jsme si stanovili řadu akcí, které by měly zpříjemnit život v obci,

6

www.skuhrov.cz

v lepším případě i přinést úspory do jejího rozpočtu. Při jejich realizaci vynaložíme
maximální úsilí k získání dotačních peněz.
Chodníky – dne 2. 3. proběhlo převzetí díla, o vyúčtování akce budete seznámeni
v příštím Zpravodaji.
Byty Brocná – dne 4. 3. 2020 jsme předali staveniště dodavateli akce, do konce
roku by mělo být hotovo. Na jaře vyhlásíme výběrové řízení na nájemníky. Podmínkou dotace je mimo jiné i nárůst počtu trvalých obyvatel v obci o 10 nových
obyvatel, proto hledáme nové kamarády z jiných obcí.
Kuchyň Společenské centrum – zadána projektová dokumentace. Stávající provozoval přízemí společenského centra má smlouvu do konce roku. Jakmile se nám
podaří vybudovat v objektu plnohodnotnou kuchyň, vypíše obec výběrové řízení
na nájemce.
Hřbitovní zeď – máme posudek o havarijním stavu zdi mezi hřbitovem a urnovým
hájem. Necháme zpracovat projektovou dokumentaci k sanaci této zdi s následnou realizací díla.
Změna zdroje tepla v mateřské školce – stávající vytápění akumulačními kamny
je z roku na rok dražší, zejména v ceně za energií ale i na opravách. Dále zde jsou
požární a bezpečností rizika. Při možností dotace až 90% jsme neodolali a o dotaci požádali.
Oprava místních komunikací – zadáváme vypracování projektové dokumentace na
opravu místní komunikace Skuhrov nad Bělou – Nová Ves a na opravu místní
komunikace do sběrného dvora.
Veřejné osvětlení střed obce – ﬁrma Energomontáže Votroubek bude ve středu
obce pokračovat v pokládce kabelů pro ČEZ v místech, kde jsme nebudovali nové
chodníky. I podle těchto starých chodníků chceme vybudovat nové veřejné osvětlení, které bude navazovat na to nové „chodníkové“.
Veřejné osvětlení Hraštice - kostel jsme původně chtěli realizovat do konce
minulého roku, přesunulo se nám na letošek. Jde o nové osvětlení od Hraštice
podle cesty kolem hradu ke hřbitovu.
Veřejné osvětlení Debřece – existuje akce „Opěrné zdi Debřece“, kterou má
ﬁnancovat Krajský úřad a uskutečnit správa silnic. V podstatě jde o rekonstrukci
cesty v Debřecích a vybudování opěrných zdí, kde to je třeba. Zároveň povede
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kabel ČEZu po druhé straně vozovky, než jsou stávající sloupy. Pokládka kabelu již
začíná, chceme uspíšit vybudování nového veřejného osvětlení, aby se mohly
kabely i pro veřejné osvětlení položit do jedné rýhy a vyšlo to levněji. Je to složité,
pracujeme na tom. Ale my to dáme…
Rozšíření veřejného osvětlení Hraštice, Brocná, Svinná obnáší zvýšení počtu stávajících světel o nová (2 + 3 + 1) a částečnou výměnu světel za svítivější a úspornější.
Rekultivace vodní nádrže Svinná je ve stadiu zadání projektové dokumentace.
Chceme stávající nádrž rekultivovat a poněkud zvýšit její kapacitu pro zadržování
vody v krajině.
Protipovodňová opatření zahrnují zřídit přes 40 míst nových bezdrátových veřejných rozhlasů na území celé obce. Máme požádáno o dotaci, případná realizace
by však začala nejdříve v roce 2021.
Kromě výše uvedeného sledujeme vypsané dotační tituly, které by nám
pomohly vyřešit požadavky na akce, jako je vybudování altánu pro cyklisty ve
Svinné, přístavba work-outového hřiště (pro starší a dospělé) a ještě něco málo
požadavků a zbožných přání našich občanů.

Mutina Skuhrovský
- lituje ubožáky, kteří posilněni alkoholem odstrojili
a poškodili vánoční strom před Společenským centrem…
- nechápe, proč občané ve větší míře nevyužili možnost
vyjádřit se k životu v obci prostřednictvím ankety
zastupitelstva, usuzuje z toho, že jsou nejspíše se vším spokojeni…
- chválí všechny občany, kteří nepodlehli panice a nevzali místní obchody útokem
při informacích o epidemii koronaviru…
- doporučuje občanům dodržovat všechny instrukce a doporučení, která jsou
v době epidemie vydávána kompetentními orgány…
- přeje všem hezké Velikonoce s nadějí, že se brzy nebezpečná epidemie přežene
a život se vrátí do normálu…
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Společenská kronika
za 1. čtvrtletí roku 2020
Významného životního jubilea se dožili tito naši spoluobčané:
LEMFELDOVÁ Růžena ze Svinné
ŠRITTROVÁ Stanislava ze Skuhrova
HERMAN Karel ze Skuhrova
CVEJN Josef z Brocné
DERNEROVÁ Marie ze Skuhrova
ŠTENCAROVÁ Anna ze Skuhrova
ŠINTÁK Josef ze Skuhrova
ŠABATA Jaroslav z Hraštice
STEKLÍK Ladislav z Hraštice

93 let
90 let
94 let
93 let
90 let
75 let
80 let
80 let
70 let

Vaše životní jubileum je pro nás příležitostí, abychom Vám do dalších let
upřímně popřáli dobré zdraví, spokojenost a osobní pohodu.

ôôôôô

Vítáme nové občánky naší obce:
NOSKOVÁ Adéla ze Svinné
Vážení rodiče, vítáme narození Vašeho děťátka a přejeme Vám i jemu, aby
vyrůstalo ve zdraví, lásce, klidu a pohodě.

ôôôôô

Loučíme se s našimi zemřelými spoluobčany:
KLABENEŠOVÁ Věra z Debřec
RÝZNAROVÁ Lidmila ze Skuhrova

(nar. 1939)
(nar. 1927)

Čest jejich památce!
Soňa Vlasáková
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Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou
Také letos se konala v naší obci Tříkrálová sbírka.
Celkem se vybralo 39.189,- Kč. Všem dárcům patří
velký dík.
Letošní koledování bylo ale trochu jiné. Všichni
malí koledníci měli nové oblečení, které svýma
šikovnýma rukama ušila paní Jitka Šlitrová. Za to jí
moc děkujeme.
Vedení obce podpořilo organizátory sbírky a zaplatilo toto nové oblečení pro naše koledníky, kteří
ho využijí i v následujících letech.
Děti i dospělí ze všech osmi skupinek se po
ukončení koledování sešli ve Společenském centru ve Skuhrově nad Bělou, kde pro ně bylo připraveno malé pohoštění a dětem
byla promítnuta pohádka.
Děkujeme všem, kteří se koledování zúčastnili.
Eva Preclíková
Letošní Tříkrálová sbírka, pořádaná Farní charitou Rychnov nad Kněžnou, proběhla ve 36 obcích, kde se podařilo
do 156 zapečetěných pokladniček vybrat 1.025.188 Kč. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2020 bude použit podle schváleného
záměru na obnovu vybavení Stacionáře sv. Františka pro
seniory a lidi s mentálním postižením a kombinovaným postižením. Dále poputuje pomoc k rodinám s více dětmi ve
městě a regionu, rodinám s postiženým dítětem a rodinám
v nouzi. Část výtěžku bude také poskytnuta Sdružení Neratov, na realizaci humanitárních projektů v Indii v oblasti Bangalore-Karnataka a Belgaum a na pomoc
při mimořádných situacích.
Přeji vše dobré v roce 2020.
Mgr. Ondřej Barabáš,
ředitel Farní charity Rychnov nad Kněžnou
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Výsledky ankety
Obecní zastupitelstvo se koncem minulého roku obrátilo na občany s anketou,
ve které se mohli vyjádřit k úrovni jednotlivých oblastí života v naší obci. Škoda,
že mnozí občané tuto možnost nevyužili. Na OÚ se do 29. 2. 2020 vrátilo pouze
31 vyplněných dotazníků. Výsledky jsou i tak docela zajímavé:
1. Kdybyste chtěli po obci provést své přátele, kteří do Skuhrova nad Bělou přijeli
poprvé, co byste jim především ukázali?
Celkový vzhled obce, domy a zahrady 9
Hrad
27
Lesy, zeleň a krajinu
10
Jiné místo, prosím uveďte jaké.
Naučné stezky – 3
Rozhledna – 2
Společenské centrum – 1
Dětské hřiště – 1
Alej k lipce + lipka - 7
2. Kdybyste chtěli po obci provést své přátele, kteří do Skuhrova n.B. přijeli poprvé, co byste jim v žádném případě neukázali?
Prosím uveďte jaké místo.
Ubytovna čp 14 – 1
Ruiny továrních budov – 23
Rozbité silnice - 2
3. Jak se v posledních pěti letech změnilo celkové prostředí obce?
Výrazně se zlepšilo
15
Mírně se zlepšilo
14
Zůstalo stejné
2
Mírně se zhoršilo
–
Výrazně se zhoršilo
–
Nevím, nedokážu posoudit
–
4. Jak byste chtěli, aby vypadala obec Skuhrov nad Bělou v roce 2020?
Klidná a bezpečná obec podporující dobré mezilidské vztahy 21
Živá obec se zájmem o akce pro veřejnost
9
Zelená obec s přitažlivou a čistou krajinou
12
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5. Jste ochotni aktivně se zapojit do práce na rozvoji obce, kdyby Vás o to někdo
požádal?
Ano
13
Spíše ano
14
Spíše ne
–
Ne
4
6. Zajímají Vás informace z obecního úřadu?
Ano
30
Spíše ano
Spíše ne
1
Ne

2
–

7. Jakým způsobem získáváte v současné době informace z obecního úřadu?
SMS zprávy
17
Místní rozhlas
21
Občasník „Zpravodaj“
27
Internetové stránky obce
9
Jiným způsobem. Uveďte prosím jakým.
Spoluobčané – 1
Sousedi – 1
Úřední deska OU – 1
Náhodně - 1
8. Přivítali byste možnost získávání informací na Váš e-mail nebo formou SMS?
(např. o konání kulturních a sportovních akcí, akcí školy a místních spolků,
zajímavosti, aktuality atd.)
Ano
19
Spíše ano
8
Spíše ne
1
Ne
2
Máte jinou představu o získávání informací? Uveďte prosím jakou.
Do SMS i pozvánka na ZO, plakáty i obchodu, lístky do schránky
9. Jste spokojeni s dostupností a fungováním mateřské a základní školy ve
Skuhrově nad Bělou?
Ano
15
Spíše ano
1
Spíše ne
3
Ne
–
Neumím posoudit 12
Pokud spíše ne nebo ne, uveďte prosím z jakých důvodů. Super = svoz BASPO
10. Co podle Vás nejvíce negativně ovlivňuje kvalitu životního prostředí ve Skuhrově nad Bělou? Která oblast znečištění Vás znepokojuje nejvíce? Uveďte,
v jaké oblasti:
Velký provoz a vysoká rychlost aut, odpadky v řece, znečištěné chodníky od

www.skuhrov.cz

12

psích výkalů, špatný systém placení poplatků za odpady, staré neobydlené
objekty, zápach močky – Hraštice, spalování plastů v kamnech, kouřící
komíny na tuhá paliva, černé skládky, čp. 13,rally, nepořádek u některých
nemovitostí
11. Cítíte se v obci bezpečně?
Ano
22
Spíše ne
1

Spíše ano
Ne

8
–

Pokud spíše ne nebo ne, uveďte prosím z jakých důvodů? Neuvedeno.
12. Které místo ve Skuhrově n.Bělou je podle Vás nejnebezpečnější?
Prosím uveďte jaké.
Křižovatky u SC, silnice Skuhrov – Brocná, Březina v zimě, silnice Uhřínov –
Debřece (padající břeh), v zimě chodník na Březinu, trosky slévárny, silnice
Hraštice – Brocná, silnice mezi slévárnou a bývalým skladem modelů, silnice – automobilka, cesta na hřbitov večer
14. Jaké kulturní, společenské nebo sportovní akce konané v obci Skuhrov nad
Bělou jste si oblíbili?
Pouť, rally, rybářské závody, čarodějnice, řezbářské slavnosti, pátky v centru, setkávání důchodců, koncerty, divadlo, turnaje, 1, máj v Brocné, vánoční
trhy, školní akce, plesy, turnaje v kuželkách, hasičské soutěže, sraz u lípy
31.12., přednášky a výlety pro důchodce, Hubertova jízda, pouťové posezení,
sportovní akce, ohňostroj, dětská vystoupení v centru, akce pro děti
16. Je v obci dostatek příležitostí pro aktivní sportovní vyžití?
Ano
5
Spíše ano
Spíše ne
2
Ne

19
–

Jaké sportovní zařízení Vám chybí? Prosím uveďte.
Bazén, sauna, kluziště, koupaliště, u-rampa
17. Jste spokojeni s životem v obci Skuhrov nad Bělou?
Ano
18
Spíše ano
Spíše ne
1
Ne

11
1

18. Uvažujete o možnosti stravování ve školní jídelně?
Ano
4
Spíše ano
Spíše ne
11
Ne

1
13
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19. Jak jste spokojeni s činností hasičů v obci?
Většinou ano.
20. Vaše další připomínky a podněty. Uveďte prosím jaké.
Chybí zubař, dětský lékař, gynekolog, nevhodné označení parkoviště na Březině, parkování cizích aut kolem kontejnerů v Brocné, snížení poplatků za
odpady, WC u dětského hřiště, podporovat využití Spol. centra, dokončení rekonstrukce ve Svinné, ohňostroj pouze za 5 nebo 10 let, oprava komunikací
21. Uvítali byste kamerové monitorování veřejných prostor v obci za účelem
zvýšení bezpečnosti.
Ano
12
Spíše ano
11
Spíše ne
4
Ne
2
22. Jste spokojeni s údržbou Vaší obce?
Ano
12
Spíše ne
2

Spíše ano
Ne

13
1

Pokud spíše ne nebo ne, uveďte prosím z jakých důvodů? Údržba v zimě,
více využívat SC, včas posekat příkopy, odklízet větve, opravy cest
23. Jakou oblast rozvoje obce preferujete (např. rozšíření kanalizace, stavební parcely, rozšíření zeleně apod.)
Kanalizace, lavičky podél chodníků, zastávka busu u MŠ, zubař, Relax a zeleň,
oprava komunikací, chodník k čp. 5, posezení, cukrárna, hospoda, vycházkovou cestu kolem řeky, zlepšení schůdnosti cesty strání na hrad, hřbitov, ke
kostelu, chodník z Hraštice, likvidace zbytků z továren, vice popelnic na tříděný odpad + rozšíření – tetrapack, baterie, kov I do přilehlých částí obce
Za Vaše odpovědi a připomínky děkujeme, jsou pro nás inspirací do další práce.
Zastupitelstvo obce Skuhrov nad Bělou

Sociální komise Obce Skuhrov nad Bělou
pořádá ve dnech 21., 23. a 25. dubna 2020 od 14.00 do 16.00 hodin v suterénu
Společenského centra sbírku nepotřebného ošacení, knih, hraček a obuvi. Všem,
kteří se podíleli na minulé sbírce srdečně děkujeme.
Za sociální komisi Jana Kouřímová
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Ordinační hodiny MUDr. Juránková
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7.00 – 12.00
8.00 – 12.00
7.00 – 12.00
7.00 – 12.00
7.00 – 12.00

14.00 – 18.00

Otevírací doba Pošta Partner Skuhrov nad Bělou
Pondělí
11.30 – 16.00
Úterý
08.00 – 12.30
Středa
08.00 – 12.30
Čtvrtek
11.30 – 16.00
Pátek
08.00 – 12.30
Poznámka: v době od 11.30 – 12.30 hod. má tedy pošta otevřeno každý den!

Lékárna Solnice
Dne 2. 3. 2020 byla otevřena zrekonstruovaná lékárna v Solnici, která bude opět
zajišťovat zásobování léky pro zdejší oblast. Předkládáme Vám nabídku našich
služeb a budeme se těšit na Vaši návštěvu u nás.
Otevírací doba: pondělí až pátek 7.30 – 16.30 hod.
Nabízíme: slevy na doplatky (více než polovina léků bez doplatku včetně inzulinů), široký sortiment volně prodejných přípravků za nízké ceny, slevy na antikoncepci, zdravotnické potřeby – punčochy, pleny, vložky, ortézy a berle skladem,
prodej zdravotní obuvi a ortopedických vložek do bot, dětská výživa, zubní hygiena, zdravá výživa, čaje, brýle, léčebná kosmetika.
Navíc: pravidelné slevy a akční letáky, pohodlné parkování před lékárnou včetně
bezbariérového přístupu, možnost levnějšího nákupu přes e-shop KapkaZdravi.cz
– osobní odběr v lékárně zdarma, možnost platby beneﬁtní kartou a platebními
poukázkami, rezervace léků na recept pomocí aplikace Moje Magistra, možnost
nákupu dárkových poukázek.
Naše další lékárny Rp. GALENICA: Žamberk a Ústí nad Orlicí.
Kontakt: Lékárna Solnice, Kvasinská 129, 517 01 Solnice, tel.: 494 596 473
E-mail: solnice@rp-galenica.cz
Mgr. Pohlová
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Vážení spoluobčané, přátelé, kamarádi,
touto cestou bych Vám rád poděkoval za dlouholetou přízeň a účast na
společenských akcích a pátečních večerech, které jsem měl tu čest pro Vás
zajišťovat ve Společenském centru Skuhrov n.B. Poslední událostí, kterou
jsem se chtěl s Vámi zároveň rozloučit, měl být ples ZŠ a SRPŠ Skuhrov
pořádaný v sobotu 21. 3. 2020. Bohužel, ze známých důvodů byl zrušen.
Pokud Vám u mne chutnalo a byli jste s celkovou kvalitou mých služeb
spokojeni, můžete mne dál navštěvovat v restauraci Společenský dům Solnice, jejímž jsem v současné době provozovatelem. Nadále Vám velice rád
zajistím cateringové služby na svatbě, rodinné oslavě či jiné události.
Kontaktovat mne můžete na stále stejném telefonním čísle 724 502 012.
Děkuji za přízeň a těším se na případné setkání v restauraci SD Solnice.
Novému provozovateli zároveň přeji hodně spokojených hostů.
Petr Ulrich

Okénko do školy
Tak nám opět nastal nový kalendářní rok a s ním i překotná snaha mnohých
našich žáků (většinou ze 2. stupně) dohnat na poslední chvíli to, co nestihli za
uplynulé čtyři měsíce 1. pololetí letošního školního roku. Kromě výše uvedených
jedinců se zaplaťpánbůh našli i takové květinky a takoví borci, kteří svoji snahu
a úsilí rovnoměrně rozložili do celého pololetí a výsledkem jim bylo velmi pěkné
vysvědčení. Na opačném pólu jsou bohužel i tací, kteří by svoje vysvědčení raději
domů ani nenesli. A jak to v 1. pololetí nakonec dopadlo?
Na 1. stupni bylo klasiﬁkováno 84 žáků, z toho 68 prospělo s vyznamenáním
a z nich 40 žáků mělo na vysvědčení samé jedničky. Na 2. stupni obdrželo
vysvědčení 100 žáků, 28 žáků prospělo s vyznamenáním a samé jedničky získali
2 z nich. Všem úspěšným žákům srdečně blahopřejeme a věříme, že pěkná
vysvědčení budou mít i na konci školního roku. Jak již bylo naznačeno výše, řada
žáků zejména 2. stupně taková vysvědčení ani zdaleka neměla, a tak slovíčka jako
dobrý, dostatečný nebyla na jejich blanketech ničím výjimečným. Našli se
dokonce i dva „studenti“, kterým se na vysvědčení objevila kaňka v podobě nej-
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nižšího klasiﬁkačního stupně. Nezbývá, než věřit, že méně úspěšní žáci se ze svých
neúspěchů poučí a pokusí se své výsledky posunout o něco výše. Ale bez zvýšeného úsilí, píle a plnění školních povinností to samo určitě nepůjde.
Co se týče chování žáků a jeho hodnocení musíme konstatovat, že i v tomto případě převažují kladná ohodnocení. Pochvalu třídního učitele získalo v 1. pololetí
školního roku 67 žáků, 33 žáků bylo třídním učitelem napomenuto a 10 dostalo od
třídního učitele důtku. V tomto pololetí nemusel ředitel školy udělit žádnou důtku,
ovšem dva výtečníci měli na vysvědčení 2. stupeň z chování. V naprosté většině
případů, kdy jsou žáci kázeňsky potrestáni, se bohužel jedná o neplnění úkolů,
běžných školních povinností a zanedbávání přípravy na vyučování. Velmi často
jsme v takových případech v pravidelném kontaktu s rodiči žáků, ale ne vždy se
daří posunout věci k lepšímu.
S dobrými školními výsledky jde ruku v ruce i pravidelná docházka do školy.
A našlo se 10 žáků, kteří neměli zameškánu jedinou vyučovací hodinu! U některých žáků se naopak absence blíží i k 200 zameškaným hodinám. A to pak bylo na
vysvědčení silně znát. Nutno však podotknout, že všechny zameškané hodiny byly
řádně omluveny, některé z nich i díky pozornosti a pečlivé kontrole absence ze
strany třídních učitelů.
Do konce února letošního roku odeslali přihlášky na střední školy naši deváťáci
a dva žáci z 5. ročníku zkusí své štěstí v přijímacím řízení na osmileté gymnázium.
Žáci 9. ročníku mohli navštěvovat přípravné kurzy na přijímací zkoušky z českého
jazyka a matematiky, které poskytují jejich vyučující Mgr. Zuzana Šabatová
a Mgr. Petr Píč nad rámec svých pracovních povinností a mimo svoji pracovní dobu.
Kurzy navštěvuje většina z uvedených žáků, doufejme, že se jejich příprava příznivě
promítne i při vlastním přijímacím řízení. V době vydání tohoto zpravodaje však
jeho výsledky ještě známy nebudou. S výsledky a přijetím našich žáků na střední
školy čtenáře seznámíme v letním čísle zpravodaje.
Co však můžeme našim čtenářům sdělit již nyní, je skutečnost týkající se budoucího 1. ročníku. Zápis do 1. třídy byl rozdělen do dvou dnů, protože k zápisu
bylo přihlášeno plných 25 dětí. Třídní učitelka budoucí 1. třídy Mgr. Věra Rygrová
bude mít v ročníku zdaleka nejvyšší počet žáků za poslední léta. Rovněž na
2. stupni je situace ohledně počtu žáků v příštím školním roce jasná, podruhé za
sebou zcela naplníme 6. ročník a v současné době žádné další žáky do 6. ročníku
z kapacitních důvodů nemůžeme přijmout.
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Velkého úspěchu dosáhla žákyně III. třídy naší školy Anita Tothová, která
postoupila z okresního kola recitační soutěže (4. 3. 2020 v Rychnově n.Kn.) do krajského kola. Velice jí touto cestou gratulujeme.
K personálním změnám pro příští školní rok uvádíme, že školu deﬁnitivně
opouštějí ikony našeho pedagogického sboru Mgr. Jiří Nedomlel, Mgr. Jana Popová
a Mgr. Vladimír Kalous. S tím souvisí i nutnost personálně obsadit dvě místa na
1. stupni zajistit náhradu za pana učitele Jiřího Nedomlela na pozici dvorního
dějepisáře naší školy. Na 1. stupeň se přesune paní Mgr. Lenka Hepnarová, kterou
na 2. stupni nahradí paní učitelka Mgr. Petra Čápová (Holásková), která se vrací po
rodičovské dovolené. Druhé volné místo na 1. stupni se nám také podařilo obsadit, dohodli jsme se s panem učitelem, jehož jméno vám prozradíme v příštím
čísle, jakmile s novým panem učitelem vše doladíme a dokončíme administrativní záležitosti. Rovněž s novým dějepisářem jsme prakticky dohodnuti. Poslední
personální změnou (platnou pro letošní i budoucí školní rok) je odchod naší asistentky pedagoga paní Blanky Hlaváčkové, která z důvodu nabídky pro ni zajímavé
pracovní příležitosti k 31. 3. 2020 ukončila na naší škole pracovní poměr dohodou.
V době, kdy píšeme tyto řádky, netušíme, zda-li se nám k 1. 4. 2020 podaří za paní
Hlaváčkovou sehnat náhradu. Určitě vás také zajímá, jak tomu bude s postem
zástupce ředitele školy pro základní školu, který je v současné době neobsazený.
Od 1. 8. 2020 bude na tuto pozici oﬁciálně jmenována paní Mgr. Jana Dusilová,
která je již v současnosti pověřena zastupováním ředitele školy v případě potřeby.
A na závěr ještě několik řádků týkajících se nejbližší budoucnosti školy. Vzhledem k silně obsazeným prvním třem ročníkům základní školy vyvstane s největší
pravděpodobností nutnost posílit školní družinu o jedno oddělení. Ve spolupráci
se zřizovatelem bychom nové oddělení rádi zřídili v budově 1. stupně. Prostory by
mohly být v dopoledních hodinách využity pro školní vyučování (čtení, výtvarné
a pracovní činnosti apod.). Vznik druhého oddělení ŠD si vyžádá i další vychovatelku školní družiny, kterou budeme muset začít shánět. A to může být mnohem
obtížnější úkol, než vytvořit materiální zázemí družiny. A tak nám, prosím, držte
pěsti, ať to všechno dobře dopadne.
Poslední informace se týká sběru starého papíru. V současné době jsou
výkupní ceny sběrového papíru v podstatě nulové. Přesto jsme se rozhodli, že
v měsíci červnu sběr v naší škole proběhne. Hlavním motivem tohoto rozhodnutí
byl fakt, že rodiče i veřejnost si již na tuto sběrovou akci zvykli a doma starý papír
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pro školu shromažďují. Prosíme tedy o strpení a věříme, že v červnu nám papír do
školy přivezete. O dalším postupu budeme včas informovat.
Těsně před uzávěrkou:
V důsledku pandemie koronaviru byla ministerstvem školství od 11. 3. 2020
do odvolání přerušena výuka v základních, středních a vysokých školách.
Od 12. 3. 2020 byla uzavřena i skuhrovská MŠ Sluníčko.
Žáci ZŠ budou v této době vyučováni distančním způsobem, tzn. prostřednictvím úkolů, které jim budou zadávány po internetu (www.zsskuhrov.cz). V některých předmětech průběžně, v některých po obnovení normální výuky budou
učitelé splněné úkoly vyhodnocovat a klasiﬁkovat. Proto je nutné, aby žáci
pozorně sledovali informace na webových stránkách školy, zadané úkoly neodkládali, ale pravidelně dle pokynů plnili. Ani žáci ani učitelé totiž nemají prázdniny.
Přejeme Vám pokud možno krásné velikonoční svátky, příjemné jarní dny a samozřejmě především pevné zdraví a štěstí v nelehkém období! Do našeho školního okénka budete moci nahlédnout opět v červencovém čísle.
za ZŠ Skuhrov nad Bělou O. Málek, ředitel školy

Lyžařský výcvik
Celkem 28 žáků sedmého ročníku Základní školy
ve Skuhrově nad Bělou se v týdnu od 6. 1. do
10. 1. 2020 zúčastnilo lyžařského výcviku.
V pondělí ráno nás autobus ﬁrmy BASPO odvezl do Deštného v Orlických horách
k hotelu Šerlišský mlýn. Ubytování proběhlo rychle, a tak jsme ještě dopoledne vyrazili na kopec vzdálený od hotelu asi 150 m. Sluníčko svítilo, teplota vzduchu byla
okolo -5 °C, na svahu ležel technický a přírodní sníh. No zkrátka, ideální podmínky
pro lyžaře. Několik žáků si v půjčovně při dolní stanici vleku zapůjčilo výzbroj.
A pak to přišlo. Nutno říci, že 13 žáků stálo na lyžích poprvé v životě. Jeden chlapec, začátečník, stál s lyžemi neprozřetelně blízko potůčku. Lyže se mu rozjely
dozadu a jako zcela nezkušený se rázem ocitl i s lyžemi na zádech ve vodě. Žáka
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jsme samozřejmě ihned vyprostili. Je až neuvěřitelné, jak vynikající měl dotyčný
žák oblečení. Jenom se oklepal a byl suchý. Ani se nepotřeboval převléknout a šel
spolu s dalšími trénovat lyžařské začátky. Zkušenější žáci si již dopoledne zakoupili týdenní permanentky na vlek a procvičovali své umění.
Žáci se velice snažili zdokonalit a druhý den již
všichni lyžaři jezdili na vleku a sjeli sami celý svah.
Někteří byli doslova nadšeni, jak rychle se naučili
základům a lyžování je vyloženě chytilo u srdce. Od
středy se mírně oteplilo a přes den se teploty
pohybovaly těsně nad nulou. Nám to ale z nadšení
nic neubralo a pilně jsme trénovali v dopoledních
i odpoledních výukových blocích až do pátku.
Na čtvrtek jsme naplánovali závody v obřím slalomu. Přímo u vleku nám zapůjčili
slalomové tyče, a tak i přes mlhu byla trať dobře viditelná. Večer jsme vyhlásili výsledky. První tři děvčata a první tři chlapci dostali za své výkony diplomy a sladké ceny.
Na hotelu Šerlišský mlýn nám také po celou dobu pobytu umožnili využívat klubovou místnost, kde jsme večer s žáky hráli společenské hry. Také jsme zde procvičovali matematiku, aby si žáci po Vánocích opět promasírovali hlavy. Užili jsme
si nejen večerní, ale také noční život ...
Mgr. Petr Píč

Kurz plavání
Proběhl v letošním školním roce od 25. 11. 2019 do 17. 2. 2020. Výcvik absolvovalo
z celkového počtu 85 žáků 1. stupně jen 74 dětí. Jedenáct jich totiž bylo omluveno
ze zdravotních důvodů.
Jako vždy každou lekci tvořila výuková část a na konci nechyběla volná chvilka
na hrátky ve vodě. Během kurzu se děti také třikrát svezly na tobogánu. Kromě
něho je bavila i divoká řeka, vířivka a mladší děti i brouzdaliště. Také letos byla
výuka plavání u většiny dětí velmi oblíbená. Během docházky na 1. stupeň ZŠ se
jí žáci zúčastní celkem pětkrát, což jim umožní tuto pro život velice důležitou dovednost dobře zvládnout.
Mgr. Jana Popová
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Elektrická tříkolka ve službách školy
Když před několika lety došlo ke sloučení Základní školy a Mateřské školy ve
Skuhrově nad Bělou do jednoho subjektu, bylo nutné mimo jiné vyřešit také
jeden organizační problém. Obě školská
zařízení měla do té doby vlastní kuchyň.
Po sloučení bylo třeba zajistit dopravu
obědů ze školní jídelny ZŠ do mateřské
školy, jejíž budova je od ZŠ vzdálena asi
500 m. Zřizovatel obou škol, tedy Obec
Skuhrov n.B. zakoupila pro tento účel tříkolku s elektrickým pohonem. Jídlo uvařené ve školní jídelně se umístí do speciálních termosů, naloží na tříkolku a pan
školník během několika minut dopraví obědy malým strávníkům do MŠ. A tak byl
problém elegantně a navíc ekologicky vyřešen. Tento dopravní prostředek můžete
každý pracovní den mezi 11. a 12. hodinou spatřit ve Skuhrově n.B. na cestě mezi
školou a školkou. Určitě ho nepřehlédnete, protože je označen červeným praporkem.
J.N.

Vše, co opravdu potřebuji znát, jsem se
naučil v mateřské škole…
Rok se s rokem sejde a před námi je zápis do mateřské školy.
Ráda bych vám touto cestou sdělila několik informací o aktivitách, které nás čekají. Každý rok pořádáme Den otevřených dveří
s názvem „Kuk do školky“, kde se můžete s naší mateřskou školou blíže seznámit a získat informace týkající se předškolního
vzdělávání. Je možné si vyzvednout přihlášku a dozvědět se podrobnosti, které budete potřebovat u zápisu. A jaký je vlastně smysl předškolního
vzdělávání? Někteří rodiče se domnívají (a nemáme jim to v žádném případě za
zlé), že školka je možná alternativa hlídání jejich dětí. Nikoliv. Naším hlavním úkolem je doplnit a podpořit rodinnou výchovu a společnými silami zajistit vašemu
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dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných
a přiměřených podnětů k aktivnímu rozvoji jeho
osobnosti a učení. Důležité je, aby čas prožitý
v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou
zkušeností. Pobyt v ní mu má pomoci orientovat
se od útlého věku tak, aby získalo předpoklady
pro své celoživotní vzdělávání, umožňující mu
snáze a spolehlivěji se uplatnit ve společnosti.
Dovolte mi citovat Roberta Fulghuma:
„Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se
naučil v mateřské školce“
• Hraj fér
• Nikoho nebij
• Vracej věci tam, kde jsi je našel
• Uklízej po sobě
• Neber si nic, co ti nepatří
• Když někomu ublížíš, řekni promiň
• Před jídlem si umyj ruce
• Splachuj
• Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře
• Žij vyrovnaně – trochu se uč a trochu přemýšlej
a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj
• Každý den odpoledne si zdřímni
• Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni se někoho za ruku a drž se
s ostatními pohromadě
Základních 5 P a 1 O: Poprosit, Poděkovat, Pozdravit, Požádat o pomoc, Poskytnout pomoc a umět se Omluvit.
Dovolte mi Vás pozvat na Den otevřených dveří „Kuk do školky“, který se bude
konat v úterý 21. dubna 2020 od 15:00 hodin. Zápis proběhne 7. května 2020 od
15:00 hodin v budově mateřské školy.
Těší se na Vás kolektiv Mateřské školy Sluníčko ve Skuhrově nad Bělou.
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Ze Svinné do Jižní Ameriky
Pokračujeme ve vyprávění, které nám poskytla Mgr. Petra Wenzelová o svém
putování po cestách i necestách Amerikou.
Ekvádor se mi vrýval pod kůži čím dál více. Potkávala jsem tam hodné lidi.
O mně je známo, že se nebojím zaklepat na cizí obydlí a poprosit o nocleh.
Neuvítají vás domorodci zrovna s otevřenou náručí a nenabídnou místo hned
u stolu. I když i to se mi občas stávalo a vznikají potom z takových setkání ty nejintenzivnější zážitky. Ovšem nabídnou vám přespání na seníku, u ovcí nebo třeba
ve staré kůlně u šicích strojů. Jako tomu bylo ve městečku Ambate. Na ulici jsem
oslovila jednu rodinu, nechala nás přespat právě v kůlně se šicími stroji. Děti si
nás zamilovaly. Byl to příjemný večer s českou domácí meruňkovicí a ráno s ekvádorskou tequilou z ovoce z džungle. Odmala jsem věřící. A proto se nebojím zeptat i farářů, mnichů a řádových sester na případné přespání. Během svého
putování jsem na farách spala nesčetněkrát. Jedno z nejkrásnějších setkání jsme
s kamarádem Honzou měli v městečku Riobamba. Místnímu faráři se nás zželelo.
Dal nám přístřeší a pohostil nás večeří. Vypadalo to jako kuře s bramborami. Kdo
mě zná, ví, že masu neholduji. Kuřata nejím vůbec. Na cestách však sníte (skoro)
všechno a farářům se neodmítá. Prala jsem se s tím, ale nějak jsem to do sebe nasoukala. Honza jí, prohlíží si svůj i můj talíř, a najednou říká: „Peti, víš, co jsi právě
snědla?“ Já otráveně: „Že by kuře?“ Honza: „No, podívej se pořádně na kostičky.
U tebe to tak patrné není, u mě je ta kostra jasná.“ Milí čtenáři, my ochutnali
poprvé a NAPOSLEDY morče! Ano, skutečně jsem pozřela morče. V zemích jako je
Ekvádor, Peru nebo Bolívie, je tento pro nás domácí mazlíček na talíři několikrát
do týdne. Co vám budu vyprávět, tlačil mě v žaludku dlouho. O pár dní později
jsme strávili jednu noc u záchranářů na stanici v El Tambu, kam nás po příjezdu
do města pozdě večer zavedli zdejší týpci. Zbožňuji stopování. Ani sama jako ženská se ho nebojím. Měla jsem zkrátka vždy štěstí. V autech a kamionech jsem se
snažila pilně konverzovat, máchala jsem rukama a nohama, co šlo, protože se
španělštinou jsem v Ekvádoru začínala. Na všechny jsem se přirozeně usmívala.
A úsměvem mi bylo také opláceno. Poprvé jsem si pohladila lamu - a ne v žádné
ZOO. Místní (pro nás exotické) ovoce a zeleninu jsem do sebe ládovala na kila.
Byla samozřejmě levná, a hlavně úplně jinak chutná. Výborná je ekvádorská bezmasá kuchyně. Na cestách jsme cumlali poctivou cukrovou třtinu. Ekvádorská čokoláda? Nemá chybu! A pravé organické kakao z bobů na váhu seženete na
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každém rohu, a to je teprve chuť. Dojeli jsem až do kulturnějšího města jménem
Cuenca. Je tu vše barevné, odevšad slyšíte hudbu, můžete zpívat a tančit s indiány.
Na zdejším trhu jsem potkala milou babičku, u které jsem si pravidelně kupovala
ovoce a zeleninu. Vzala mě za ruce a dlouze něco říkala. Bohužel, ne všemu jsem
rozuměla. Věnovala jsem jí tedy pusu na tvář a objetí. Jsem především milovník
divokých treků a horské přírody. A proto jsme se na jihu rozjeli do národního parku
Podocarpus. Tady jsme se několik dní plahočili v příšerném terénu plném bažin,
močálů, kluzkých skal, za hustého deště a větru. Sáhla jsem si opět na své fyzické
dno. Díky mému urputnému spolucestovateli jsem byla schopná v zimě, mokrá až
na kost, lézt horskou džunglí po hřebenech v 3500 m.n.m. nahoru dolů. V České republice nemusím ani na Gladiátora, během treku jsem ho měla celé 2 dny vkuse.

Bláto až za krkem, boty několik dní nepoužitelné. Za odměnu nás po deštivých
dnech přivítalo pohádkové městečko Vilcabamba a jeho okolí. Místní hipíci tu jsou
velice milí a otevření. Získala jsem tu nové přátele, se kterými jsem trávila dlouhé
večery nekonečným povídáním o našich odlišných kulturách a životech. A jsem
s nimi v kontaktu doteď. Vilcabambě a jejímu okolí se říká Údolí dlouhověkosti.
A už vím, proč. Všichni se umí zastavit, užívat si život a být prostě šťastní. A to jsem
byla i já. Nic na tom nezměnilo ani to, že jsem byla špinavá a tahala patnáctikilovou krosnu. Po měsíci bylo na čase se rozloučit s barevnou zemí plnou úsměvů
a hodných lidí. O několik věcí lehčí, zato o zážitky bohatší. Ekvádor je moje srdcovka.

24

www.skuhrov.cz

Ze vzpomínek pana Ladislava Šulce, aneb
Jak se kdysi žilo na horách
Počínaje tímto číslem budou ve Skuhrovském zpravodaji vycházet úryvky ze
vzpomínek pana Ladislava Šulce, v současnosti skuhrovského občana, který své
dětství prožil ve vísce Lomy a později na Mnichové. Jeho vzpomínky na drsný horský život před více než 75 lety jsou z našeho dnešního pohledu velice zajímavé
a poučné. Vedou k zamyšlení, kam se svět za uplynulá léta posunul. Dejme tedy
slovo našemu vypravěči a přenesme se s ním do doby před II. světovou válkou.
Můj otec nastoupil v devatenácti letech do skuhrovské slévárny, kde pracoval
dvacet let. Po úraze na pravé ruce a vážném poškození plic musel však zůstat
doma. Do práce se tehdy chodilo většinou pěšky, v lepším případě jezdilo na kole
a v zimě na lyžích. Z Lomů s ním takto chodili ještě další dva spolupracovníci.
Cesty byly jenom polní na projetí koňským povozem, a to ještě nevedly, kam bylo
potřeba. Sloužily totiž většinou jako spojnice z polí do stodol. Do Skuhrova se chodilo z Lomů přes Proloh a dál po pěšinách a mezích přes Novou Ves a potom příkrou kamenitou strání přímo k huti. Brzy ráno vlastně ještě v noci vycházeli chlapi
z domů, kam se zase vraceli až pozdě k večeru, vyčerpaní, v pracovních hadrech,
špinaví, tak jak ukončili v továrně svoji práci. Pracovní doba byla devět a po dobu
války i dvanáct hodin denně. A těch pracovních dnů bylo šest. Pouze neděle byl
den, kdy mohli dělníci vidět od podzimu do jara svoje obydlí a políčka při denním
světle. Většina prací v domácnosti i v hospodářství, výchova většinou kupy dětí,
starost o jejich žaludky byla tedy na ženách. Ty byly duší i tělem každé takové domácnosti. A tu si uvědomme, že doma se dělalo prakticky všechno. Od výroby
téměř veškerého náčiní, stloukání másla, praní prádla (samozřejmě ručně na valše
v neckách), někdy i tkaní látek na domácím stavu, až po pečení chleba. Samozřejmě, že podle síly a svých schopností musely pomáhat i děti.
V době, na kterou vzpomínám, nebyl v těchto horských vesničkách dosud zaveden elektrický proud. Svítilo se převážně petrolejovými lampami. Přenosným světlem byla lucerna, plechová nádobka s petrolejem, z ní vycházel úzkou štěrbinkou
se seřizovacím šroubem na intenzitu světla lněný knot zavedený pod skleněný
cylindr v podobě soudečku, který byl opatřen nadzvedávací páčkou k zapálení
knotu. Navrchu byl krytý komínek s rukojetí na nošení. Proti kdysi používaným
loučím a pochodním to ale byl už přece jen malý technický zázrak…
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Rád jsem při návštěvách u mého dědy sledoval, jak pracuje na tkalcovském
stavu. Střídavé šlapání na pedály nadzvedávající osnovu a ťukání člunku na úvratích vydávalo v dřevěném rámu stavu typickou melodii známou a slyšitelnou
v celém kraji: „Na cukr, na kafe, člověk se našlape.“ Ve dne dřina na poli, večer za
stavem, den co den, rok co rok. Do toho občas dlouhé cesty pěšky s hotovým dílem
na zádech, to byl život našeho dědy. Po odevzdání kusu, jak se říkalo utkanému
plátnu, nafasoval další přízi, takže s prázdnými zády nešel nikdy. Byly to pro nás
dnes nepředstavitelné vzdálenosti. Svoje dílo nosil až do Červeného Kostelce, což
je snad třicet či čtyřicet kilometrů. Samozřejmě chodil bos, pokud to šlo. Boty nosíval přehozené přes rameno a nazouval je až před městem. Na zádech se nosilo
prakticky všechno, nejenom tovar na tkalcování, ale třeba také nákupy, na které
se chodilo jednou za čas, či pytle s obilím na semletí mouky do vzdáleného mlýna.
(pokračování příště)

Pranostiky ze starého kalendáře
Navazujeme na minulé číslo zpravodaje a přinášíme další pranostiky, které se
tentokrát týkají jarního a letního období roku:
Duben chladný a deštivý – úroda nás navštíví.
Dubnový sníh rodí trávu.
Na desátý v dubnu den setý bývá krásný len.
Na světici Stázičku (15. 4.), zemáčky pod motyčku.
Když duben laškuje, bývá hodně sena a obilí.
Na svatého Vojtěcha (23. 4.) v polích samá potěcha.
Na svatého Jiří (24. 4.) vylézají hadi a štíři.
Duben hojný vodou – říjen vínem.
Mokrý máj – v stodole ráj.
Večerní rosy v máji hodně sena dají.
Před Servácem (13. 5.) není léta, po Serváci s mrazy veta.
Déšť svaté Žoﬁe (15. 5.) švestky ubije.
Mnoho chroustů v máji – dobrý rok.
Když na Urbana prší (25. 5.), bývá hodně myší.
Jestli v máji neprší, červen to dovrší.
Když se v máji blýská, sedlák si výská.
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Červen studený – sedlák krčí rameny.
Hřímá-li v červnu, zvedne se obilí.
Medardova kápě (8. 6.) čtyřicet dní kape.
V červnu-li zamrazí, úroda se zkazí.
Svatá Tonička (12. 6.) mívá uplakaná očička.
V červnu rojení nestojí za zvonění.
Červen mokrý a studený, bývají žně vždy zkaženy.
Na svatého Aloise (21. 6.) poseč louku, neboj se.
Svatý Ivan (25. 6.) bývá plačtivý pán.
Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima zaskvěje.
Déšť na Prokopa, zmokne každá kupa.
Svatá Markyta (13. 7.) hodila srp do žita.
Jaký červenec, takový leden.
Staví-li v červenci hromadu mravenci po kraji všude, tuhá zima bude.
Svatá Anna (26. 7.) - chladna zrána.

Koronavirus pohledem ze zahraničí
Sobota 14. března 2020, 6.00 SEČ, Tbilisi, Gruzie
Sedím na balkóně svého bytu v Tbilisi. Svítí slunce, snídám, koukám na okolní
kopce a přemýšlím, jak to nyní asi vypadá doma ve Skuhrově. Radiožurnál právě
hlásí, že již máme 150 nakažených koronavirem. Situaci v ČR samozřejmě pečlivě
sleduji (mimochodem, když jste v zahraničí, tak máte z českých médií pocit, že se
doma blíží apokalypsa), tak mi dovolte sdílet s vámi pohled člověka, který má od
situace doma odstup nějakých 3 000 km.
Když se v Číně objevil koronavirus a svět obletěly záběry z mobilů, jak tam leží
mrtví lidé na chodbách nemocnic, věděl jsem hned, že toto bude mít globální dopad.
Žijeme v mediální době. Pokud se dnes něco stane na druhé straně planety, sledujeme to v přímém přenosu. Události, které by nás nechaly dříve klidnými, nás nyní
děsí. Strach je přirozená lidská vlastnost a člověk má tak tendenci spíše než faktům
a číslům věřit emocím. Shodou okolností jsem se v posledních dvou měsících pohyboval na několika asijských megaletištích, podstatně větších než je naše Letiště
Václava Havla, a překvapivě žádná panika se na nich nekonala. Přijde mi ale, že v Evropě je to místy jiné. Pro paniku v ČR není vůbec žádný důvod. Je samozřejmě nutné
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plně dodržovat pravidla vyhlášená vládou (od toho si politiky volíme, aby za nás rozhodovali), ale hlavně je třeba si uvědomit, že ČR je vyspělou zemí, kde všechno dobře
funguje, takže žádná krize typu nedostatku potravin nehrozí. To zde v Gruzii je to
horší. Jižní Kavkaz je na tom z pohledu inﬁkovaných sice zatím dobře (říká se, že je
to díky teplému počasí, které tu nyní panuje, v Gruzii je asi jen 25 případů, Arménie
a Ázerbájdžán je počítají na jednotky), ale na druhou stranu vím, že místní stát funguje obecně hůře než vyspělá ČR. I přesto si ale zachovávám chladnou hlavu a jsem
přesvědčen, že v případě krize bude gruzínský stát schopen základní potřeby obyvatelstva zabezpečit. Nejhorší v takovýchto situacích je totiž nekontrolovaná panika.
Sleduji, jak jednotlivé státy přistupují k řešení této krize. Většina jich zavírá, co může
(obchody, školy, hranice atd.). Ale zaujal mě i přístup jiných zemí. Švédský hlavní hygienik například tvrdí, že statistická data o koronaviru mluví jasně – nemoc většina populace takzvaně „vyleží“, smrtnost na ní je nízká, a proto je potřeba plně napnout
veškeré síly státního systému (samozřejmě především zdravotnictví) směrem k rizikovým skupinám obyvatelstva (lidé s respiračními onemocněními, starší lidé atd.) a zároveň tyto rizikové skupiny maximálně izolovat (zákazy návštěv domovů důchodců
apod.). Ve stejnou dobu je potřeba většinové zdravé populaci nastavit socioekonomické podmínky tak, aby se mohla ideálně sama vyléčit (např. možnost vzít si okamžitě po prvních příznacích plně placené volno na uzdravení, zajištění hlídání dětí
atd.). Ten hlavní švédský hygienik říká, že tímto přístupem třeba část populace koronavirus prodělá (až na výjimky ho vyleží doma), ale vytvoří si na něj protilátky, což je
zásadní pro budoucí boj s tímto virem. Zajímavý přístup. Podobné názory jsem zaznamenal i od několika předních českých lékařů. V mediální smršti posledních dnů ale zapadly. Když už mluvíme o statistice, tak mě zaujalo jedno číslo - každý rok umře na
komplikace spojené s běžnou chřipkou jen v ČR přibližně 2 000 lidí. Ano, zdá se to neuvěřitelné, ale statistika je neúprosná. Jsem optimista, mohu-li se ve svém věku (není
mi ještě 40) považovat alespoň za částečného pamětníka, tak si okamžitě v posledních
20 letech vybavuji (retrospektivně) epidemii SARS, ptačí chřipku, prasečí chřipku, slintavku, kulhavku a nemoc šílených krav. Ve všech těchto případech se ukázalo, že realita nakonec nebyla tak děsná, jak nám v počátcích média sdělovala. Věřím, že tomu
tak bude i v případě koronaviru. Jsem přesvědčen, že nás žádná apokalypsa nečeká.
Náš stát funguje dobře a věřím, že až budu v srpnu doma ve Skuhrově, tak ho najdu
v téměř stejném stavu (spíše lepším), než jak jsem ho viděl při mé poslední návštěvě
v únoru. Vůbec bych se nedivil, kdyby na podzim už koronavirus nebyl vůbec žádné
velké téma. Přeji všem Skuhrovákům, ať toto období ve zdraví přečkají.
Jirka Preclík
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Řidiči, pozor
Skuhrov nad Bělou je jednou z tranzitních obcí pro řidiče směřující do průmyslové zóny a naopak. Nedodržování nejvyšší povolené rychlosti, tedy 50 km
v hodině, zde policisté při kontrolách zaznamenávají velice často. Pravidelné kontroly tu lze proto očekávat i v budoucnu. Více než 100 km rychlostí se řítil v úterý
4. 2. 2020 odpoledne Skuhrovem dvaadvacetiletý cizinec. Zarazila ho policejní
hlídka, která v místě měřila rychlost a ihned za plně obsazeným vozem vyrazila.
Řidič se podrobil dechové zkoušce, která vyloučila požití alkoholu. Policisté přestupek řádně zadokumentovali a řidiči uložili kauci ve výši 8000 korun z důvodné
obavy, že se nedostaví k přestupkovému řízení na příslušný správní orgán. Kauci
na místě uhradil.
Policie ČR

Historická fotohádanka pro skuhrovské pamětníky
Další snímek z archívu pana Otakara Driemera je důkazem, že i v naší obci bývala někdy sněhová pokrývka... Pozornému divákovi jistě neunikne, že ze šesti
obytných objektů, které snímek zachycuje, existuje v současné době už pouze
jeden. Je to ten, jehož část je na samém levém horním kraji této fotograﬁe. Dnes
se v daném prostoru nachází nákupní středisko, dětské hřiště a parkoviště před
zdravotním střediskem.

Zubní pohotovost - rozpis služeb
ordinační hodiny: sobota, nedělě, svátek 08,00 - 13,00 hod.
datum

jméno lékaře

adresa ordinace

telefon

04.04.

MUDr. Přibylová Marta

Komenského 209, Častolovice

494 322 706

05.04.

MDDr. Rýdlová Zuzana

Tyršova 515, Opočno

777 667 353

10.04.

MUDr. Salamin Akram

Kvasinská 129, Solnice

773 766 699

11.04.

MUDr. Skřičková Zdena

poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 695

12.04.

MUDr. Sudová Simona

poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí

494 371 031

13.04.

MUDr. Světlík Filip

Tyršova 515, Opočno

777 667 353

18.04.

MUDr. Handl Jindřich

Panská 24, Rychnov nad Kněžnou

494 531 955

19.04.

MUDr. Tancurinová Jana

Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk

736 419 151

25.04.

MUDr. Tomanová Libuše

poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí

494 542 102

26.04.

MDDr. Učňová Petra

Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk

721 200 244

01.05.

MUDr. Valešová Pavla

poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 622 114

02.05.

MUDr. Veselská Renata

poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí

494 371 781

03.05.

MDDr. Zdráhal Zdeněk

Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí

721 460 150

08.05.

MDDr. Andělová Jana

Jana Pitry 448, Opočno

731 980 112

09.05.

MUDr. Bahník František

Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí

494 323 152

10.05.

MUDr. Beránek Jan

Komenského 828, Týniště nad Orlicí

494 371 088

16.05.

MDDr. Borůvková Veronika

poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 622 114

17.05.

MUDr. Domáňová Iva

poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 694

23.05.

MUDr. Štulík Richard

poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 693

24.05.

MDDr. Havlíček Ondřej

Záhumenská 445, České Meziříčí

734 324 600

30.05.

MUDr. Hlavsová Lenka

Komenského 259, Kostelec nad Orlicí

494 323 958

31.05.

MUDr. Hrbáčová Eva

Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou

494 532 330

06.06.

MUDr. Kašparová Dagmar

Voříškova 169, Vamberk

602 514 715

07.06.

MUDr. Loukota Jan

Komenského 127, Opočno

494 621 665

13.06.

MDDr. Matoušková Lucie

Kvasinská 129, Solnice

602 152 873

14.06.

MUDr. Malátková Ludmila

poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 696

20.06.

MUDr. Miřejovská Dagmar

Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí

494 323 152

21.06.

MDDr. Motyčka Martin

Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou

775 224 093

27.06.

MUDr. Nentvichová Eva

K. Michla 942, Dobruška

494 623 775

28.06.

MDDr. Petrák Tomáš

Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk

721 200 244

04.07.

MUDr. Plšková Ivona

Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou

494 534 841

05.07.

MUDr. Podolská Jana

poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí

494 371 783

06.07.

MUDr. Pokorná Jaroslava

poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 697

11.07.

MUDr. Pokorná Věra

Jana Pitry 448, Opočno

494 667 628

12.07.

MUDr. Přibylová Marta

Komenského 209, Častolovice

494 322 706

18.07.

MDDr. Rýdlová Zuzana

Tyršova 515, Opočno

777 667 353

19.07.

MUDr. Salamin Akram

Kvasinská 129, Solnice

773 766 699

25.07.

MUDr. Skřičková Zdena

poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 695

26.07.

MUDr. Sudová Simona

poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí

494 371 031
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