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Vážení občané,
čas letí jako voda a než jsme se nadáli, je tu léto, prázdniny, dovolené a čas
odpočinku. První půlku roku nás provázelo poměrně chladné počasí, na které
jsme již nebyli zvyklí, ale které bylo v minulosti běžné. Tak uvidíme, co nás čeká
v létě. Doufejme, že se i ohřejeme.
Co se týká pracovních aktivit letošního roku, jen heslovitě připomenu aktuální
a probíhající.
V termínu byla dokončena asi největší současná realizovaná akce v Brocné,
přestavba staré školy na byty. Po bezproblémové kolaudaci byly jednotlivé byty
předány vybraným nájemníkům. Výběr proběhl podle předepsaného vzoru MMR
a nájemci už jen čekají na smluvní elektro připojení jednotlivých bytů od dodavatele ČEZ. Bohužel, tato ﬁrma má své termíny, tak nezbývá, než trpělivě čekat.
Další dokončenou akcí, i když ne v naší režii, je nová zemní elektriﬁkace středu
obce, která nás zbavila starých betonových sloupů. Současně s touto akcí se
nám podařilo dokončit výměnu zbytku starého veřejného osvětlení. Bylo vytvořeno nové zemní vedení, sloupy i svítidla a tím byla dokončena modernizace
veřejného osvětlení v obci. Na odstranění betonových sloupů však částečně
doplatil náš obecní rozhlas, který tak přišel o část svého drátového vedení.
Občanům se tímto omlouváme, ale jiné řešení nebylo. Jedná se však pouze
o přechodnou dobu, protože již na měsíc červenec je naplánovaná další etapa
akce projektu „Povodňový varovný systém obce Skuhrov n. B.“, která nám přinese rozmístění nových hlásičů bezdrátového obecního rozhlasu. Čekáme už jen
na odsouhlasení přidělené frekvence polskou stranou (spadáme do příhraniční
frekvenční oblasti). Do té doby, prosíme, vydržte a plně využívejte info prostřednictvím SMS z obce.
V současné době pokračujeme v modernizaci a rozšíření veřejného osvětlení
v Hraštici, Brocné a Svinné. Akce probíhá po pečlivé přípravě dle požadavků na
doplnění veřejného osvětlení v Brocné směr Kvasiny a Bílý Újezd, v Hraštici
u křižovatky a směr Brocná a ve Svinné. Toto doplnění je nutné v souvislosti se
stavebním růstem jednotlivých obcí. V rekonstrukci také pokračují majitelé nákupního střediska COOP. Nyní je aktuální přestavba patra na tři nájemní byty.
Budova je částečně omítnuta, zateplena a tím získá nový moderní vzhled.
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Další aktuální akce. Určitě nemohlo ujít Vaší pozornosti, že ve středu obce
zmizel chátrající dům č.p. 13. Místo bylo upraveno a s uvolněným prostorem nyní
pracují projektanti v souladu s obecním záměrem dle navržené studie celkového řešení středu obce.
Po úspěšné žádosti o přidělení dotace na opravu obecní komunikace přes
Novou Ves na Proloh po hranici našeho katastrálního území nyní řešíme výběrové řízení na dodavatele stavby. Za celý náš kolektiv jsem moc rád, že se tento
záměr po dvouleté přípravě podařil. Obec po úspěšné realizaci získá další nově
upravenou komunikaci.
Po celé prázdniny opět budou probíhat obvyklé udržovací práce, ale tentokrát s velmi omezeným počtem prázdninových brigádníků.
Dále bych Vás rád v krátkosti informoval o společenských, kulturních a sportovních akcích letošního roku, které jsou však značně ovlivněny přetrvávající
komplikovanou situací se snad již ustupující pandemií.
Kulturní akce zahájilo divadelní představení Lakomec, které na hradě sehráli
žáci rychnovské ZUŠ. Na to navázala již tradiční a hojně navštěvovaná akce
6. ročník řezbářského sympozia „Proměny dřeva 2021“ uskutečněná ve dnech
3. - 5. 7. 2021. Červenec je pro Skuhrov i časem pouti. Pouťové atrakce a posezení
doplní již tradičně pouťová veselice s kapelou Combi venku před Společenským
centrem. Pravidelně pořádaný Volejbalový turnaj Skuhrováků bude i letos bohužel chybět. Výstava chovatelů, která bývala rovněž tradiční součástí skuhrovské pouti, už asi nenávratně patří minulosti.
Koncem srpna nás čeká Rozloučení s létem, tedy akce na ukončení prázdnin
opět spojená s venkovní taneční zábavou.
Ze sportovních akcí, které pro nás připravují sportovci ze SKI, nás čeká třídenní maratón „Běh na kolečkových lyžích“. Dne 20. 8. 2021 to bude Sprint na Šedivinách, 21. 8. 2021 Běh z Orlického Záhoří na Šerlich a 22. 8. 2021 Běh ze
Skuhrova na Luisino údolí. Všechny příznivce tohoto sportu srdečně zveme, přijďte fandit.
Na závěr bych rád popřál všem čtenářům Skuhrovského zpravodaje příjemné
prožití léta a dovolených, krásné prázdniny, letní počasí plné sluníčka a hlavně
pevné zdraví.
Milan Bárta
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Rozbor stavu obecních financí
V návaznosti na výpadek příjmů státního rozpočtu a tím krácení příjmů obcím
byla i naše obec pokrácena, ale zároveň jí byla vyplacena částečná kompenzace.
Přišli jsme řádově o 2 mil. Kč. Ze strany občanů padala řada otázek, zda je třeba
dělat to nebo ono, zda není nutno šetřit, jak na tom vlastně jsme.
Dovolte mi tedy, abych se s Vámi podělil o svůj náhled na stav obecních
ﬁnancí a ﬁnancování dobíhajících i plánovaných akcí. Obec, podobně jako každá
svědomitá rodina, by měla mít nějakou ﬁnanční rezervu. Tu my máme na našem
účtu u ČNB ve výši zhruba 4 mil. Kč.
Ostatní prostředky slouží na krytí provozu obce a co zbývá, můžeme:
a) nechat na spořicích účtech, kde nám ty prostředky pokrátí inﬂace a my
budeme obecní majetek udržovat v tom chátrání
b) splácet úvěr u banky na zdravotní středisko, kde je nyní zůstatek 11,5 mil. Kč.
Ten se vzhledem k inﬂaci snižuje, není kam spěchat.
c) připravovat a realizovat za vydatné pomoci dotačních peněz akce, které rozvíjejí obec, slouží občanům a dotvářejí Skuhrov nad Bělou příjemným místem
pro život.
Já jsem samozřejmě zastáncem posledního bodu.
I projekty fyzicky hotové dosud nejsou bohužel administrativně a ﬁnančně
vypořádány. Připojuji tedy přehled všeho, co ještě musíme ošetřit, co běží a co
plánujeme.
Akce:
Stav:
Náklady celkem:
Z toho dotace:
Vlastní prostředky:

Chodníky (Skuhrov bez bariér)
čekáme na převod pozemků od kr. úřadu
15 510 247,06 Kč
8 606 237 Kč
60 000 Kč

Akce:
Stav:
Náklady celkem:
Z toho dotace:
Vlastní prostředky:

4 bytové jednotky Brocná
proběhla kolaudace
14 584 896 Kč
8 468 924 Kč
6 115 972 Kč včetně víceprací, kuchyní, podílu
obce, objekt na dvoře
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Akce:
Stav:
Náklady celkem:
Akce:
Stav:
Náklady celkem:
Z toho dotace:
Vlastní prostředky:
Akce:
Stav:
Náklady celkem:
Akce:
Stav:
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Palírna Brocná – hospodářská činnost
proběhla oprava místnosti pro uskladnění kvasu
a vytápění prostor
391 682 Kč – hrazeno z hospodářské činnosti
Výměna otopné soustavy v MŠ
není dosud závěrečné vyúčtování akce
s ministerstvem ﬁnancí
2 067 274 Kč
1 798 883,58 Kč
268 490 Kč

Náklady celkem:

Veřejné osvětlení střed obce 10 sloupů
hotovo, převzato, zaplaceno
752 166 Kč
Veřejné osvětlení Hraštice Brocná
podepsána smlouva o dílo,
ukončení do 31. 10. 2021
496 972 Kč

Akce:
Stav:
Náklady celkem:
Z toho dotace:
Vlastní prostředky:

Protipovodňový a informační systém
podepsána smlouva o dílo, realizace 2021
2 934 960 Kč
2 156 403 Kč
778 557 Kč

Akce:
Stav:

Oprava komunikace Skuhrov-Nová Ves
doporučeno poskytnutí dotace, nyní výběrko
na dodavatele, podmínka pro registraci dotace
4 894 942Kč
3 886 914 Kč
1 008 028 Kč

Náklady celkem:
Z toho dotace:
Vlastní prostředky:
Akce:
Stav:
Náklady celkem:
Z toho dotace:
Vlastní prostředky:

Vodní nádrž Svinná
uzavřeny smlouvy na projekt. Dokumentaci
a administraci žádosti o dotaci
70 000 Kč – jen výše uvedené, není rozpočet,
obstrukce Povodí Labe
35 000 Kč od KÚ na projektovou dokum.
35 000 Kč
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Akce ve stadiu přípravy:
- Cesta ke Sběrnému dvoru – objednána dokumentace 72 tis. Kč až po stavební
povolení
- Revitalizace chodníků ve středu o obce – objednána dokumentace 64 tis. Kč až
po stavební povolení
- Rekonstrukce kuchyně ve Společenském centru – zpracovává se dokumentace
za 123 500 Kč až po stavební povolení
- Příprava podkladů pro zpracování dokumentace – revitalizace pozemků po čp. 13
- Svinná – spolkový objekt, v rozpočtu vyčleněno 200 tis. Kč na řešení vytápění,
čeká se na státnické rozhodnutí
- Hřbitovní zeď – hrozící mimořádná událost, zde musíme počítat minimálně
s ﬁxací objektu
Jaromír Chocholouš

Informace Obecního úřadu Skuhrov nad Bělou
Prosíme nájemníky hrobových míst, aby udržovali pořádek kolem hrobů a zejména za nimi. Za pomníky totiž vznikly během let divoké skládky, které nyní po
vyřezání dřevin „vykoukly“.
Oznámení o uzavření OÚ. Z důvodů výměny podlah bude od 16. 8. do 20. 8. 2021
Obecní úřad Skuhrov nad Bělou zcela uzavřen. Od 23. 8. 2021 do 27. 8. 2021 bude
možné nutné věci vyřídit na základě předchozí telefonické dohody. Děkujeme
za pochopení.
Dovolená praktické lékařky. MUDr. Juránková oznamuje, že od 16. 8. do
27. 8. 2021 bude čerpat dovolenou. Zástup: MUDr. Juza v Solnici.
Byl spuštěn Z-BOX. od 21. 6. 2021 je v provozu Z-BOX u dětského hřiště ve
Skuhrově. Je viditelný mezi výdejními místy na internetové mapě a lze do něj
objednávat zásilky. Přístupný bude 24 hodin denně 7 dní v týdnu – tedy NONSTOP. Zde je i odkaz na video, jak probíhá objednání a vyzvednutí:
https://www.youtube.com/watch?v=gGM4kaAPxNM
Obecní sms. Zájemci o zasílání informací z obce prostřednictvím sms se
mohou domluvit s pracovnicemi Obecního úřadu Skuhrov n. B. na telef. číslech
494 598 144 nebo 728 541 619 a po vyřízení nutných formalit jim budou obecní
sms zprávy zasílány.
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Upozornění na havarijní stav hřbitovní zdi. Obec již několik let usiluje o zajištění opravy hřbitovní zdi. K problému je potřeba vyjádření památkářů a dalších
institucí, a proto se věc vleče. V současné době se připravuje projekt, tak snad
se už stav zdi začne reálně řešit. Při pohybu v její blízkosti je třeba dodržovat
bezpečnou vzdálenost vyznačenou oddělovací páskou.
Obec Skuhrov n. B. nabízí k pronájmu jeden volný podkrovní byt v čp. 5 o velikosti 1+1.
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. jsou hlášeni k trvalému pobytu ve Skuhrově nad Bělou
e. jsou hlášeni k trvalému pobytu v obcích mimo Skuhrov n.B. 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.

Mutina Skuhrovský
- se diví, že jsou stále mezi námi neplatiči poplatků za odpady a psy, kteří nereagují ani na zaslané výzvy…
- nechápe bezohledné řidiče, kteří z nepochopitelných důvodů riskují zdraví a životy spoluobčanů nepřiměřenou
rychlostí, se kterou se pohybují ve svých autech po obci
i v obytných zónách, kde již došlo k několika stresovým situacím a jen šťastnou
náhodou se to obešlo bez zranění. Ale každé auto má espézetku…
- kárá mladíky, kteří posilněni alkoholem v noci vymáčkli okno u rybářské maringotky v Debřecích, vlezli dovnitř, tam únavou usnuli a ráno byli lapeni…
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- chválí: V sobotu 26. 6. 2021 se uskutečnilo na skuhrovském hradě divadelní představení žáků ZUŠ Rychnov nad Kněžnou hry Lakomec. Na dobrovolném vstupném
bylo vybráno 3.894,- Kč. Tato částka byla obratem poslána do tornádem postižené moravské obce Hrušky, a tak i proslulý Lakomec přispěl na dobrou věc…
- se těší na dobu, kdy se nebude muset zlobit nad tím, že se stále najdou jedinci,
kteří kradou květiny a výzdobu na hřbitově, pokud ovšem taková doba vůbec
někdy nastane…
- připomíná, že i Skuhrov byl postižen tornádem, a to 1. 3. 1989, kdy ve 4 hodiny ráno
srolovalo několik plechových střech na Březině, přelámalo stromy nad školkou
a v lese zvaném Sráček (dnes je na mapách uveden s cudným názvem Srážek)…
- má radost z dalšího úspěšného řezbářského sympozia a hlavně z velkého množství návštěvníků, kteří jeho hradní sídlo navštívili…
- děkuje všem skuhrovským občanům, kteří podle svých možností jakkoli přispěli
na obnovu moravských vesnic zničených tornádem…
- přeje všem občanům pokud možno klidné letní dny plné pohody, sluníčka a volného dýchání…

Společenská kronika
za 2. čtvrtletí roku 2021
Významného životního jubilea se dožili tito naši spoluobčané:
KRÁLÍČKOVÁ Marie ze Svinné
ŠINTÁKOVÁ Marie ze Skuhrova
KOVÁŘÍČEK Pavel z Brocné
EHL Jaroslav ze Skuhrova
HLAVÁČKOVÁ Marie ze Skuhrova
PETERKA Václav z Brocné
KOUŘÍMOVÁ Jana ze Skuhrova
FIŠEROVÁ Ludmila ze Skuhrova
MATYÁŠOVÁ Iva ze Skuhrova
EŠPANDROVÁ Vlastimila z Hraštice
PREISLEROVÁ Marianna ze Skuhrova

75 let
80 let
70 let
100 let
75 let
80 let
80 let
80 let
75 let
92 let
70 let

Vaše životní jubileum je pro nás příležitostí, abychom Vám do dalších let upřímně
popřáli dobré zdraví, spokojenost a osobní pohodu.
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Loučíme se s našimi zemřelými spoluobčany:
MARŠÍK Jiří ze Skuhrova
FIŠER Jiří ze Skuhrova
KULHÁNKOVÁ Marie z Debřec
PAŠTA Josef ze Skuhrova
OLIŠAR Zdeněk z Debřec
LEMFELDOVÁ Růžena ze Svinné

(nar. 1954)
(nar. 1939)
(nar. 1943)
(nar. 1932)
(nar. 1938)
(nar. 1927)

Čest jejich památce.
ôôôôô

Vítáme nové občánky naší obce:
HŮLKOVÁ Magdaléna z Brocné
TRÝBOVÁ Ema z Brocné
TRÝB Dominik z Brocné
Vážení rodiče, vítáme narození Vašeho děťátka a přejeme Vám i jemu, aby
vyrůstalo ve zdraví, lásce, klidu a pohodě.
Soňa Vlasáková

Kam o skuhrovské pouti?
PÁTEK 23. 7. 2021
16.00 hod. zahájení provozu pouťových atrakcí rodiny
Dubských
18.00 hod. Sousedské posezení ve
Svinné
16.00 hod. Otevřeno přízemí Společenského centra, občerstvení
17.00 hod. Vystoupení skuhrovské country skupiny u zdravotního střediska.
Občerstvení po celou dobu zajištěno.

SKUHROVSKÝ ZPRAVODAJ
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SOBOTA 24. 7. 2021
9.00 -11.00

Otevřeno Informační centrum, u vstupu do IC bude výstava prací
žáků ZŠ Masarykova Rychnov n.Kn., kteří byli na výletě v naší obci,
pracovnice IC otevře zájemcům expozici Muzea železářské výroby

11.00 hod.

Otevřeno přízemí Společenského centra, obědy

17.00 hod.

Pouťová zábava, hraje COMBI u Společenského centra
Volejbalový turnaj Skuhrováků se letos nekoná

NEDĚLE 25. 7. 2021
9.00 -11.00

Otevřeno Informační centrum, u vstupu do IC bude výstava prací
žáků ZŠ Masarykova Rychnov n.Kn., kteří byli na výletě v naší obci,
pracovnice IC otevře zájemcům expozici Muzea železářské výroby

11.00 hod.

Mše svatá v kostele sv. Jakuba

11.00 - 15.00 Otevřeno přízemí Společenského centra, obědy

Jaký byl dopad pandemie na skuhrovské
občany?
Pandemie ve Skuhrově n.B. v roce 2020 v číslech ÚZIS
Každý den jsme médii informováni o počtech osob, které v naší republice onemocněly covidem-19, o počtech hospitalizovaných, zemřelých, vyléčených i očkovaných. Existují elektronické mapy, kde jsou průběžně aktualizovány počty
nakažených v jednotlivých obcích. Jako kronikáře obce mě však zajímaly celkové počty za rok 2020 u občanů s trvalým bydlištěm ve Skuhrově nad Bělou.
Zdálo by se, že nebude žádný problém tyto údaje získat, ale opak byl pravdou.
Požadované údaje neměli ani pracovníci OHS Rychnov n.Kn., ani KHS Hradec
Králové. Se svou žádostí jsem nakonec uspěl až v ÚZIS, což je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR v Praze. Z poskytnutých údajů vyplývá toto:
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Z celkového počtu 1 120 osob s trvalým bydlištěm ve Skuhrově nad Bělou bylo
v období od vzniku pandemie (březen 2020) do 31.12. 2020:
covid pozitivních osob:
200
hospitalizovaných osob:
10
vyléčených osob:
196
zemřelých osob s covid:
3 (všechny 65+)
osob 65+ covid pozitivních
30
vyléčených osob 65+ covid pozitivních
27
Jedná se o údaje, které pro naši obec vygenerovala Bc. Veronika Hrubá, referentka oddělení komunikace a vztahů s veřejností, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.
Jiří Nedomlel

Jaro v Brocné
Z důvodů vládních nařízení se bohužel nekonaly žádné tradiční akce, které
jsme měli každoročně na jaře v plánu. Neuskutečnilo se pálení čarodějnic s lampionovým průvodem, prvomájový průvod se stavěním májky. Naši dobrovolní
hasiči se také nemohli zúčastnit tradiční okrskové soutěže v požárním útoku,
která se měla konat v Dobrém. Všechny společenské akce byly, bohužel, omezeny.
Doufám, že s postupným zlepšováním zdravotní situace se vše vrátí do zajetých kolejí a další akce se budou realizovat již bez omezení.
V průběhu jara ﬁrma Laguna Solnice dokončila přestavbu místní školy na čtyři
bytové jednotky. Poté proběhla kolaudace, ale užívání stavby se nám zdrželo
čekáním na vyjádření k užívání čističky odpadních vod.
Dne 11. 6. proběhl Den otevřených dveří. Ve vymezeném čase si přišlo nové
byty prohlédnout 65 spoluobčanů a většině se opravené prostory moc líbily.
Prohlídku si nenechaly ujít i dvě bývalé paní učitelky, které ve škole bydlely a zavzpomínaly na těžký život ve školní budově. Moc se jim oprava líbila.
Dne 14. 6. byly podepsány nájemní smlouvy a nájemníci si převzali krásné byty
do užívání. Doufám, že se všem novým spoluobčanům v Brocné bude líbit.
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Ještě jednou chci moc poděkovat panu starostovi a místostarostovi a všem,
kteří se zasadili o zdárný průběh stavby. Díky této rekonstrukci máme v obci
opravenou další budovu s účelným využitím.
Pěkné prožití léta a rychlý návrat do normálu všedních dnů.
Martin Šabata

Pozdrav z knihovny
Po delší odmlce zdravíme a zveme naše čtenářky a čtenáře (a hlavně nečtenáře) k návštěvě. Prošli jsme a ještě procházíme náročným obdobím nejistoty,
neklidu, nečekaných těžkých situací a s tím souvisejících opatření a následků.
Snad budou tyto nešťastné události cestou k uvědomění, vzájemnému porozumění a pomoci.
Ale vraťme se do knihovny. Od května již probíhá půjčování obvyklým způsobem, zatím s dodržováním bezpečnostních opatření (ochrana dýchacích cest
a dezinfekce). Je možné, že v době vydání „Zpravodaje“ bude situace s opatřeními již odlišná. K naší radosti byla v uplynulém období našimi čtenáři využita
i služba předchozího objednání a bezkontaktního předání. Děkujeme za pochopení a trpělivost.
S bezpečností souvisí i změna otevírací doby:
Letní sezona 15. 6. - 14. 9.

pátek 14.00 – 16.00
sobota 9.00 – 11.00

Zimní sezona 15. 9. - 14. 6.

čtvrtek 9.00 – 11.00
pátek 14.00 – 16.00

Dále se ještě obracíme na všechny, kdo mají doma výpůjčky z období před
podzimním celkovým uzavřením, přijďte si knihy vyměnit, nebo alespoň staré
vrátit. Děkujeme.
Závěrem bych chtěla popřát našim občanům a všem jejich nejbližším hlavně
zdraví a pokud situace dovolí, klidné a pohodové léto.
Marcela Zounarová
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Očkovat, očkovat, očkovat
Hejtman Královéhradeckého kraje pan Martin Červíček se osobním dopisem
adresovaným starostům obcí Královéhradeckého kraje obrací na obyvatele s výzvou k očkování proti nemoci covid-19. Z dopisu citujeme:
Ačkoliv se naše životy pomalu vrací k normálu, pandemie covid-19 ještě není
za námi. K jejímu zvládnutí je potřeba proočkovat co největší část populace a zamezit tak dalšímu hromadnému šíření této zákeřné nemoci. Očkovací místa zřízená krajem dobře zvládla počáteční nápor zájemců o očkování, v nadcházejících
týdnech se ale budeme potýkat s opačným problémem: navzdory fungujícím
dodávkám vakcíny ubývá zájemců o očkování.
Skuhrovští občané mají 2 možnosti:
1) očkování prostřednictvím praktické lékařky
2) očkování v očkovacím centru Rychnov nad Kněžnou, Panská 1492, budova společenského centra, 1.NP, bezbariérový přístup, očkování probíhá denně od
7 do 19 hodin.

Policie ČR varuje před podvodníky v online
prostředí
Policisté se v Královehradeckém kraji v poslední době stále častěji setkávají
s případy podvodného jednání, které probíhá zejména v online prostředí, tedy internetu. Tyto případy mají podobný scénář. Podvodníci se za pomoci telefonu i sociálních sítí snaží navázat kontakt s konkrétní občanem a vylákat od něj pod
smyšlenými příběhy ﬁnanční prostředky. A jak takové podvodné jednání probíhá?
VYLÁKÁNÍ PŘÍSTUPOVÝCH ÚDAJŮ K PLATEBNÍM
KARTÁM A INTERNETOVÉMU BANKOVNICTVÍ
Tyto podvody mohou probíhat po telefonu, v SMS zprávách nebo v aplikacích
jako WhatsApp, či Messenger, případně může přijít takový požadavek i formou
e-mailu. Podvodník se často vydává za zaměstnance bankovní instituce a požaduje přístupové údaje k platebním kartám a internetovému bankovnictví. Pokud
je volaný poskytne, následně si převede jeho peníze na jiný účet.
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Policie v tomto případě radí a doporučuje:
• NEREAGUJTE na pokyny v příchozích zprávách a NEPOSKYTUJTE soukromé
informace
• NENECHTE se přesměrovat na jiné stránky, často k nerozeznání od stránek Vaší
banky.
• NIKOMU nesdělujte kód (bezpečnostní, ověřovací, jednorázový), který Vám přišel nečekaně
• VŽDY využijte zadání přímé cesty do internetového bankovnictví tak, jak jste
zvyklí
• V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTÍ kontaktujete telefonickou linku vaší banky a ověřte
si jejich požadavek
• BANKOVNÍ INSTITUCE po klientech nikdy nepožadují zadávat citlivé informace
formou emailových či SMS zpráv
PŘI PODEZŘENÍ NA PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ UDĚLEJTE DOKUMENTACI (SNÍMKY OBRAZOVKY, ZÁLOHY E-MAILŮ A KOMUNIKACE) A NAHLASTE VŠE NA NEJBLIŽŠÍM ODDĚLENÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NEBO NA TÍSŇOVÉ LINCE 158!
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Okénko do školy
Takřka přesně před rokem jsem napsal: „Tak nám skončil další školní rok. Ze
známých důvodů asi ten nejpodivnější. Učit žáky na dálku je přibližně totéž jako
léčit pacienty po telefonu. Pevně věříme, že si nadlouho již nic podobného nebudou „užívat“ ani žáci ani rodiče a samozřejmě ani učitelé.“ Omyl. Letošní školní
rok byl mnohem horší než ten loňský. Brutálně zasáhla druhá a poté třetí vlna
covidu. S výjimkou nejmenších žáčků 1. a 2. třídy strávili ostatní žáci na domácí
online distanční výuce téměř 7 z 10 školních měsíců. Teprve začátkem května
(prvňáčci a druháci v polovině dubna) se mohli žáci do školy vrátit. Nejprve na
tzv. rotační výuku (týden byli ve škole a týden doma) a od 17. května již žáci docházeli do školy pravidelně. Výuka probíhala v respirátorech a v rouškách - ty
jsme mohli odložit až na poslední dva týdny školního roku Jako každotýdenní
„atrakce“ probíhalo pravidelné testování žáků i pracovníků školy, nejprve dvakrát, poté jednou týdně. Z více než tisícovky provedených antigenních testů jsme
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naštěstí nezaznamenali jediný pozitivní záchyt. Testovat se žáci i pracovníci
údajně budou i po prázdninách, v prvních týdnech snad mnohonásobně více než
doposud. Tak uvidíme. Žádné predikce ohledně dalšího vývoje covidové situace
si nedovolím vyslovit. Avšak následky distanční výuky se i díky tomu, že záhy po
obnově výuky přišly prázdniny, budou projevovat v příštím školním roce ještě
řadu týdnů či spíš měsíců.
Dostávám se k výsledkům žáků a hodnocení druhého pololetí školního roku.
Vzhledem k únorovému zavedení elektronické žákovské knížky měli učitelé dostatek podkladů pro klasiﬁkaci žáků v podobě známek na vysvědčení.
A jak to dopadlo?
Na 1. stupni prospělo 81 žáků s vyznamenáním, 14 žáků prospělo a 1 žák neprospěl, na 2. stupni prospělo s vyznamenáním 41 žáků (7 žáků mělo samé jedničky) a 70 žáků prospělo. Co se týče chování, bylo celkem na obou stupních
uděleno 53 pochval třídního učitele, 1 napomenutí třídního učitele a 6 důtek
třídního učitele. Přísnějších kázeňských opatření jsme nemuseli použít.
Z deváté třídy vyšlo 26 žáků, 17 žáků bude studovat na středních školách
v oborech s maturitou a 9 žáků se půjde vyučit řemeslu. Na víceleté gymnázium
letos z 5. ročníku nikdo neodchází.
Zápis do 1. třídy probíhal po celý duben opět bez přítomnosti dětí. Bylo zapsáno 19 budoucích prvňáčků, jednomu dítěti byl povolen odklad školní docházky. V příštím školním roce bude nejpočetnější 6. ročník, do kterého nastoupí
maximálně možný počet 30 žáků. Nepamatuji se, že by ředitel školy musel stanovovat kritéria pro přestup žáků stávajícího 5. ročníku z okolních obcí, a některé
žáky z těchto obcí jsme museli odmítnout. Předpokládáme, že počet žáků naší
školy se v příštím školním roce bude blížit číslu 220.
Na konci školního roku jsme se rozloučili se žáky 9. ročníku, a to v pondělí
28. 6. 2021 netradičně v kulturním domě v Kvasinách (a tradičně za účasti pana
starosty Bárty a zástupců okolních obcí), z technických důvodů se toto rozloučení nemohlo uskutečnit u nás ve Skuhrově nad Bělou ve Společenském centru.
Tímto ještě jednou děkujeme paní starostce Novákové a vedení obce Kvasiny za
nezištnou pomoc.
Závěr školního roku byl také ve znamení školních „výletů“ jednotlivých tříd,
letos jsme to pojali více turisticky a žáci vesměs podnikali výpravy do blízkého
okolí Skuhrova.
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Díky covidové situaci jsme mohli poměrně v klidu ukončit projekt Plujeme na
jedné lodi 2 (to jsou ty známé „Šablony“), od března jsme paralelně rozjeli projekt Plujeme na jedné lodi 3, který potrvá do konce února 2023 a díky kterému
můžeme čerpat téměř 800.000 Kč.
Covidu a nepřítomnosti žáků ve škole jsme využili také na údržbářské práce
a malování (třídy na 2. stupni a chodba školní družiny). V tuto chvíli také probíhá
z důvodu únavy materiálu takřka po 15 letech výměna ochranných sítí na školním hřišti v areálu školy, pan školník se předem pustil do natírání sloupků na
uchycení těchto sítí.
Pro příští školní rok nepočítáme téměř se žádnými personálními změnami
v pedagogickém sboru ani v kolektivu provozních zaměstnanců, budeme se snažit o obsazení postu školního asistenta.
Další informace o škole a uskutečněných akcích školy si přečtete níže.
Všem pracovníkům školy patří moje poděkování za odvedenou práci v tomto
(„brutálně šíleném“) školním roce a nejen jim, ale i našim žákům, jejich rodičům
a všem přátelům školy přeji krásné prázdniny, prosluněné léto, klid a pohodu.
Oldřich Málek, ředitel školy

Druhé oddělení družiny
V tomto školním roce jsme otevřeli druhé oddělení školní družiny. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří škole pomohli s vybavením: děkujeme panu Voglovi z Osečnice za vyrobení krásné dětské kuchyňky, panu
Novotnému (ﬁrma Novotný Kvasiny - Prodej paliv) za sponzorský dar na nákup
stavebnic a hraček ve výši 10 000 Kč a děkujeme také všem rodinám, které do
družiny darovaly hry, hračky a knihy, které u nich doma už neměly využití.
Jana Dusilová

Obešli jsme okres 25x za 30 dnů
I v dubnu jsme se přizpůsobili vládním opatřením. Tentokrát se nesmělo ani
za hranice okresu, tudíž jsme se vydali virtuálně jen po jeho hranicích, přibližně
180 km. Opět se zapojilo víc dospěláků než žáků, přestože tato aktivita byla
hlavně pro ně, aby se v době distanční výuky dostali ven od počítačů. Rozdělili
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jsme se na „chodce a běžce“ a „kolečkáře“ (kolo, koloběžka, kolečkové lyže či
brusle). Vzhledem k nevlídnému dubnovému počasí vyhrála na počet kilometrů
první skupina. Ta nachodila 3775 km, zatímco kolečkáři přispěli k celkovému
počtu 795 km.
Za 30 dní se nám hranice okresu podařilo zdolat 25x (a kousek). Celkem = 4570 km!
Nebrali jsme to jako soutěž, ale stojí za zmínku, že nejaktivnějším chodcem/běžcem/jezdcem se stala Julča Dyntarová s 341 km ze skupiny žáků, opět p. Monika
Blažková ze zaměstnanců s 455,5 km a z přátel školy p. Jana Haldová s 364 km.
Děkujeme všem, kteří se zapojili, udělali něco pro své zdraví a mysl.
Vaše tělo a hlava vám budou vděčné.
Jana Dusilová

Cestovatel Adam Lelek v naší škole
Dne 10. 5. 2021 se děti III., IV. a V. ročníku zúčastnily zajímavé projekce. Školu
navštívil v rámci svého turné cestovatel a publicista Adam Lelek. Během hodinového programu představil dětem některé kouty čtyř kontinentů. Program byl
rozčleněn do ﬁlmové projekce, proložené poutavým vyprávěním a diskusí s prostorem pro dotazy účastníků. Obsahem byla příroda, fauna, ﬂóra a jejich
ochrana. Děti viděly např. žraloky, lvy, ale také prozatím nedotčené korály apod.
Akce děti očividně zaujala. Během programu i po něm padlo poměrně hojně dotazů. Následná reﬂexe byla využita při hodinách výtvarné a hudební výchovy
(ukázky etnické hudby), vlastivědě (místopis, vzdálenosti, čas a časová pásma)
a přírodovědě (zodpovědné chování k životnímu prostředí, ochrana zdraví).
Součástí projektu byl i soubor pracovních listů s náměty pro činnost v průřezových tématech z oblasti multikulturní a ochrany přírody. Soubor byl rozkopírován pro všechny ročníky I. stupně ZŠ. Náměty z přednášky a tiskové materiály
byly na poradě pedagogických pracovníků školy interpretovány a nabídnuty kolegům, kteří se akce nemohli zúčastnit.
Jakub Halda, Daniel Vacek, Lenka Hepnarová
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Pohádková stezka
1. června na Mezinárodní den dětí jsme ani my, učitelky 1. a 2. třídy, nemohly
zůstat pozadu s oslavou. Připravily jsme pro děti pohádkovou stezku, která vedla
od naší školy ke hradu. Celkem na ní bylo 17 zastavení s pohádkovými úkoly.
Děti musely nejprve poznat pohádku podle obrázkových rébusů, doplnit její
název a postupně doplňovat tajenku. Žáci druhé třídy chodili po jednom, a tak
namáhal svoji hlavičku každý sám. Žáci první třídy pak prošli stezku s paní učitelkou. Na konci stezky za správně vyplněnou tajenku: „Má pohádková stezka“
děti dostaly poslední úkol – najít pohádkový poklad. Společnými silami jej
objevily a poctivě si sladkou odměnu rozdělily. Pohádková stezka se vydařila
a děti si tak mohly užít svůj sváteční den.
Kateřina Hvězdová, Věra Rygrová

Přírodovědně – výtvarná stezka
Milé děti, milí rodiče,
v okolí naší krásné obce jsme pro vás
na měsíc červenec připravili stezku, na
které se můžete dozvědět spoustu zajímavostí o přírodě, vyzkoušet si pár výtvarných technik, udělat něco pro zdraví
a strávit tak společně příjemné chvíle.
Stezka je dlouhá asi 3 km. Start i cíl je
před vchodem do budovy I. stupně
v areálu naší školy. Tam také najdete mapu trasy, instrukce, kartičky na razítka,
která budete během cesty „sbírat“, a nakonec i poklad.
Potřebovat budete tužku a papír na poznámky, svačinku, pití. Nezapomeňte
také dobrou náladu a chuť objevovat nové věci. Budeme rádi, když nám potom
do poštovní schránky před školou hodíte obrázek z vaší výpravy. Můžete nám
nakreslit, co vás zaujalo, nebo co jste vytvořili. V září si těmito obrázky vyzdobíme okna školní jídelny.
Krásné léto plné dobrodružství a objevů Vám přejí učitelé ZŠ.
Petra Holásková, Iveta Vašátková
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Noc s Andersenem
V pátek 11. 6. 2021 ve škole a okolí proběhla Andersenova noc spojená s přespáním ve škole. Po srazu před školou v pět hodin odpoledne se nejprve účastníci ubytovali ve třídě. Vedle společného představování oblíbených knih ve
školní knihovně, si děti předvedly také oblíbené deskové, karetní a další hry.
Poté vyzkoušely školní cvičnou kuchyňku, kde si vyrobily
„nepečený dort“ ke snídani. V
průběhu večera si ve skupinkách i individuálně pohrály.
Po setmění vyrazily na stezku
odvahy (z křižovatky naproti
Společenskému centru, kolem
hřbitova a božích muk) na
hrad, kde nalezly šifrovaný
vzkaz k nalezení pokladu. Samotný poklad se pak ukrýval
na školní půdě. Před spaním byl ještě promítán pohádkový ﬁlm, který však děti
vzhledem k únavě neviděly celý a vyprávěl se strašidelný příběh. V sobotu po půl
desáté se děti rozjely domů.
Akce se zúčastnilo všech 10 žáků. Rád bych poděkoval dětem za vzornou účast,
chování a atmosféru, dále maminkám za bohaté vybavení ‚proviantem‘ (asi tak
na týdenní cestu do Egypta), zaměstnancům školy za pomoc s přípravou akce a
zaměstnancům OÚ ve Skuhrově, kteří nám do pokladu věnovali skládačky, mapy
a další prima vlastivědné materiály.
Jakub Halda

Zprávičky z naší školičky
Letní prázdniny klepou na dveře a školní rok se blíží pomalu ke konci. A že byl
tento rok pro naši školku opravdu náročný.
Začal přestavbou topení ve všech prostorách školky, stěhováním provozu do
náhradních prostor, komplikovanými podmínkami pro nové kamarády, kteří do
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naší školky ještě nechodili.
Děti se seznámily s novou
paní učitelkou. Zasáhla nás
bohužel i dlouhodobá nemoc
naší zkušené paní učitelky
Marcelky. Vystěhování, stěhování, nastěhování, přestavba,
úklid, malování a znovu
vystěhování, stěhování a nastěhování nám ztěžoval všudypřítomný covid. Jen co jsme
se malinko nadechli, v novém roce přišla nová vlna nemoci a my jsme začali přizpůsobovat provoz distanční výuce a komunikaci s dětmi na dálku. Tento rok byl
opravdu netradiční, plný nejistoty a změn, které jsme nakonec doufám zvládli
s grácií.
A jak to všechno viděly děti ze školky? No jen si to přečtěte:
…v posledních školkových dnech jsme s předškoláčky hodně diskutovali o plánech na prázdniny, plnili jsme si přání, vyjížděli na výlety a také jsme vzpomínali,
co jsme letos v MŠ prožili, zvládli, co bylo náročné, co nás bavilo a co bychom
třeba příště udělali jinak. Z jedné takové diskuze vzešla otázka „Na co budu
rád/a/ vzpomínat?“ Bylo toho opravdu hodně, a tak vám tu alespoň některé výroky dětí prozradíme:
…na hraní s kamarádem, kamarádkou, na Tuláckou noc a pizzu, na výlet do
kamenolomu, na hraní s panenkami, cvičení, stavění z magnetické stavebnice,
nakupování v samoobsluze, na paní učitelky, na pomáhání, na to, že mě Kamilek vzal na klín, že jsme překonali strach, na práci na pískovišti, na brouzdání
v řece, na divadelní představení, na pozorování mloka… tak to by bylo za děti.
A za paní učitelky mohu napsat, že budeme rády vzpomínat na zážitky s vašimi
dětmi, které odchází do ZŠ, a také na rodiče, se kterými jsme se rády setkávaly
a vážily si jejich vstřícného přístupu a zájmu o naši mateřskou školu.
Za mateřskou školu přejeme pohodové a klidné prázdniny a těšíme se na nové
kamarády v novém školním roce.
Kolektiv MŠ Sluníčko
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Pily zaburácely na skuhrovském hradě již
pošesté
Spolek Přátelé Hradu Skuhrov přichystal 3. 7. – 5. 7. 2021 již 6. ročník řezbářského
sympozia Proměny dřeva. Pět skvělých řezbářů Martin Bořuta, Radek Smejkal,
Robert Musil, Petr Krejcar a Jan
Paďour zde opět předvedlo své
umění při práci s motorovýcmi
pilami. Diváci byli svědky zázraku tvoření, když přímo před
jejich zraky vznikaly z dřevěných
špalků nejrůznější artefakty. To
vše v krásném přírodním prostředí bývalého skuhrovského
hradu. Akci přijeli podpořit hejtman Královéhradeckého kraje pan Martin Červíček, senátor Jan Grulich a místostarostka Rychnova n. Kn. paní Jana Drejslová. Za příjemného letního počasí se
během tří dnů na hradě vystřídalo vice než 4 000 vesměs spokojených diváků.
Na své si během bohatého doprovodného programu přišli nejen obdivovatelé řezbářské šikovnosti, milovníci umění, zájemci o techniku, ale vydováděly se
tu i děti nejrůznějšího věku. Zkrátka šlo o skvělou příležitost pro celou rodinu,
jak se pobavit i poučit. A co na návštěvníky konkrétně čekalo?
V sobotu 3. 7. 2021 v 10.00 hodin celá akce začala vyřezáváním soch na zadaná
individuální témata. Hasiči ze Svinné tak dostanou sv. Floriána, který bude jako
jejich patron bdít u hasičské zborojnice. Ve Svinné bude také umístěna selská
lavička. Obec Podbřezí-Skalka získá plastiku žáby na loďce, která bude umístěna
u tamního nově renovaného rybníka. V předhradí skuhrovského hradu bude
instalován stylový stojan na kola. V neděli 4. 7. 2021 od 10.00 hodin řezbáři ve své
práci pokračovali. Přítomní si mohli rovněž prohlédnout exponáty v prodejních
stáncích, či vystavenou techniku ve stánku ﬁrmy ECHO. V provozu byla relaxační
zóna „u kata“ na hradě, k vidění byla práce „potulného tesaře” Ondry Protivy se
sekerou, či ukázky práce skupiny uměleckých sprejerů „grafﬁti writeři“ – Lefa,
Game, Mike34. Zájemcům o získání vlastního portrétu byla k dispozici malířka
Marie Hofmanová. Pro nejmenší děti byly připraveny tvořivé dílničky, malování
na obličej a pro větší děti byla v provozu airsoftová střelnice.
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Vyvrcholením programu byl závod ve speedcarvingu s názvem „Socha za
hodinu”. Díla vzniklá v této vložené soutěži byla následně vydražena, takže vítězové dražby si ihned odnesli vytoužený artefakt domů. O velikém zájmu získat
některou ze soch svědčí fakt, že dražba se vyšplhala ve třech případech až na
21 000,- Kč. Veškeré dění bylo snímáno na velkoplošnou obrazovku a doprovázeno komentářem Jana Duška. Tento program ve stejném rozsahu proběhl také
v pondělí 5. 7. 2021.
Po celé tři dny trvání Proměn dřeva bylo k dispozici bohaté občerstvení (nápoje všeho druhu, grilování, párky v rohlíku, zmrzlina, palačinky + káva). Pořadatelé zajistili vyhrazené parkování pro návštěvníky v dostatečné kapacitě
nedaleko areálu a zdarma. To vše také přispělo ke zdárnému průběhu akce.

A co chystají pořadatelé na příští rok? Chtěli by využít toho, že zde letos
„potulný tesař” Ondra Protiva vytvořil vidlicovou zvonici. A do ní patří zvon, který
by mohl být v rámci Proměn 2022 přímo v areálu mistrem zvonařem odlit a následně do vidlice zavěšen. Toto zpestření by bylo pro diváky jistě velmi atraktivní. Tak se budeme těšit.
Přejeme celému týmu pořadatelů v čele s Ing. Richardem Poláčkem, aby se
jim jejich záměry podařilo splnit a neopouštěl je stálý elán, optimismus a chuť
do práce.
Jiří Nedomlel
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Ze vzpomínek pana Ladislava Šulce, aneb
Jak se kdysi žilo na horách
Další pokračování vzpomínek pana Šulce nás zavede do
doby po skončení války. Pohraničí se vylidnilo, protože na
základě rozhodnutí Postupimské dohody a následně
Benešových dekretů došlo k odsunu sudetských Němců.
Z dalekého vnitrozemí i z blízkého okolí sem přicházeli noví obyvatelé, kteří zde
chtěli začít nový život. Tento osud potkal i rodinu Šulcových, která se v této době
usadila na Mnichové. Jaké pocity při tom měl malý Ládík, si můžete představit na
základě jeho povídání:
Podle dekretů prezidenta republiky Dr. Edvarda Beneše došlo k odsunu
Němců z celého pohraničí na německé území. Zůstaly pouze smíšené rodiny. Tím
se stalo, že všichni obyvatelé Mnichové a dvě rodiny ze Zadních Lomů museli
opustit své domovy a odejít s tím nejnutnějším v ranečcích do sběrných táborů
a odtamtud do Německa.
Ještě než odešli, byl už přidělen zkonﬁskovaný majetek českým nájemcům.
Nevím, jak jinde, ale na Mnichové tomu tak bylo. V usedlostech zůstával dobytek, koně a drůbež. Nové majitelé museli proto nastupovat na opouštěná místa
současně s odchodem dosavadních obyvatel.
Jednou z takových rodin, hledající nový domov, byla i ta naše. Situace, ve které
jsme se ocitli po smrti naší babičky, kdy námi obývaná chaloupka přestala být
naše, zapříčinila hledat nové řešení. Přidal se k tomu i tátův zdravotní stav, který
mu nedovoloval vrátit se zpět do slévárny. Tím řešením byla nabízená možnost
koupit si na splátky nějakou volnou usedlou s polem, právě z těchto konﬁskátů,
která by uživila rozrůstající se rodinu.
Celé pohraničí téměř zelo prázdnotou, bylo možné si vybrat místo i příslušnou usedlost. Vzpomínám, že táta v té době cestoval a hledal. Mluvilo se doma
o některých obcích na severu Čech. Nakonec jsme zůstali ve „vlastní“ vesnici.
Rozhodnutí padlo na menší statek po Bauerových. Moje pocity se střídaly.
Nevím, zda jsem z toho měl radost, nebo smutek. Za pouhé dva týdny po slavnostním zahájení vyučování v opravené škole jsme nakládali své věci na vůz a začali jsme je stěhovat do nového domova.
Prostředí pro mne naprosto neznámé na mne působilo spíše skličujícím dojmem.
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Byl pochmurný deštivý den, když zastavil odpoledne náš povoz tažený dvěma
kravkami na dvoře Bauerova statku. Rozsáhlá zděná kdysi žlutě natřená budova
s bílým orámováním kolem oken. Vraty se dalo zajet až pod střechu dřevěné přístavby neboli kůlny, odkud vedly všechny dveře, vsazené do pískovcových obrubníků, neboli prapísků, do hospodářských zařízení. Prvními se vstoupilo do
dlouhé ponuré chodby dělící dům příčně, vlevo na obytnou část, vpravo na hospodářskou. Nezajeli jsme hned pod tuto střechu. Jako by si i krávy rozmýšlely,
nemají-li se ještě otočit a vrátit se ke svému žlabu. Kapky deště bubnovaly na
celtovinu přikrývající jednotlivé části nábytku a stékaly na kamenný dvůr pod
vůz. Začalo se stmívat. Po chvilce pro nás máma přišla a zavedla nás dovnitř.
Síň, jak se té chodbě říkalo, byla osvětlena pouze úzkým okénkem vedle vchodových dveří, přímo zvenku, ze dvora. Nyní ji však osvětlovala blikající lucerna.
První dveře na levé straně sloužily jako vchod do dvou místností s okny směrem
do dvora, další do kuchyně. Ty byly opatřeny skleněným okénkem, malým jako
dlaň. To vrhalo ve dne paprsek slabého světla z kuchyně. Sloužilo spíše pro
orientaci v síni, aby se lépe našly dveře. Do této místnosti, kde se převážně přebývalo, nás maminka zavedla. Znovu hned zase odešla někam ven za tátou. Měli
asi starosti s dobytkem a skládáním věcí nejnutnějších pro tento den.
Proti naší chaloupce bylo všechno vysoké a velké. Pro nás děti to bylo, jako
když přesadíš rostlinku z pánvičky na zahrádku. Dlouhá místnost s vysokými
okny do dvou stran, uprostřed mohutná zelená kachlová kamna se širokou plotnou. Proti nim v rohu kuchyňský pracovní stůl s náčiním zavěšeným na kovových věšáčcích na stěně zdobené modře vyšívanou kuchařkou. Tak se říkalo bílé
lněné látce velikosti šátku s bohatým vyšíváním s kuchařskou tématikou, doplněné přiléhavým rýmovaným textem, zavěšené na stěně. Nahoře nad kamny
v druhém světlejším rohu kuchyně mezi dvěma okny stál velký obdélníkový stůl
s dubovou deskou, u kterého sedávala a jedla celá rodina. Za ním u zdí lavice
s opěradly vpředu těžké židle s tvrdého dřeva. Nad stolem visela těžká petrolejová lampa se širokým růžovým porcelánovým stínítkem zdobeným barevnými
kvítky. Tu nám máma později rozsvítila, protože se mezi tím už setmělo. Když
spustila cylindr a povysunula knot, místnost se stala jakoby teplejší. Ozářily se
proti sobě visící šikmo uložené obrazy svatých v rohu nad stolem, jako by žehnající při společném stolování.
Až teď jsem si uvědomil, jak nám bude chybět elektřina, která tady dosud nebyla zavedena. Těžko si budu znovu zvykat na pološero s hlubokými stíny. Byl to
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skličující pocit. U protější dlouhé zdi bez oken, sousedící s další místností, stál
robustní polstrovaný divan vínově tmavočervené barvy s vysokým zadním opěradlem. Na bocích válcová opěradla ze stejného materiálu, zdobená vpředu velkými tvarovanými mosaznými cvoky. Zabořit se do téhle pohovky připomínalo
život prince někde na zámku. Boční opěradla byla sice již odřená a ošumělá,
i péra ve spodní podušce někde začínala tlačit. Pro mne to byl však nejcennější
kus nábytku.
Kuchyň byla nejteplejší místností nejen proto, že její okna směřovala ke sluníčku, ale byla také jedinou místností, ve které se topilo. Uprostřed zdi vedle
toho dlouhého divanu se vcházelo dveřmi do největší místnosti ve středu obytného domu, sloužící za společnou ložnici pro celou rodinu.
Jistý pocit nedůvěry ve mně vzbuzovalo poznání, že nebudeme v tomto domě
bydlet sami. Zůstala zde německá služka Mína. Jméno téhle starší paní, která se
k nám chovala stejně nedůvěřivě a ostražitě jako my k ní, bylo Vilhemina
Velclová. Mína u nás pracovala převážně ve chlévě. Později se vystěhovala za
ostatními do Německa.

Sportovní víkendy ve Skuhrově
Lyžařský oddíl byl v posledním roce vzhledem k pandemické situaci, která byla
v podstatě na celém světě, velmi omezen ve své činnosti, když se v podstatě
nedalo trénovat ve skupinách, ale pouze po dvou a nedaly se pořádat žádné
závody. Situace s nemocí covid-19 se již v posledním měsíci zlepšila, a proto i my
se vracíme k normálu a začali jsme s pravidelnými tréninky a naplánování 2 závodů.
Wikov SKI Skuhrov nad Bělou ve spolupráci s Obecním úřadem ve Skuhrově
nad Bělou pořádají o víkendu 20. – 22. 8. 2021 již 9. ročník Orlického Rollerski
cupu. Start pátečního závodu je v 19.30 hodin v Šedivinách s cílem u kostela
sv. Josefa v Šedivinách. Start sobotního závodu je v 11.30 hodin v Orlickém
Záhoří s cílem na Šerlichu, délka trati je 10 km. V neděli je start v 10.00 hodin od
Společenského centra ve Skuhrově nad Bělou, délka trati je 16 km. Cíl závodu je
nově na Luisině Údolí, kde bude pro závodníky připraveno občerstvení – ionťák,
pivo a hlavně výborné domácí buchty, které pečou naše maminky.
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V polovině září 2021 pořádáme již tradičně koláčkový závod. Start závodu bude
v 16.15 hod. na hřišti naproti benzínové čerpací stanici ve Skuhrově nad Bělou.
Pořadatelé a organizátoři závodů srdečně zvou občany Skuhrova nad Bělou:
Přijďte si zazávodit, nebo alespoň povzbudit závodníky.
Za podporu naší sportovní činnosti děkujeme obzvláště obcím Skuhrov nad
Bělou, Kvasiny a Solnice.
Wikov SKI Skuhrov nad Bělou

Malý autokrosař z Brocné
V některých médiích probleskla před časem zprávička o nadějném autokrosovém závodníkovi z Brocné. Na popud skuhrovského občana Petra Ulricha jsme
závodníkovu rodinu zkontaktovali a malého pilota požádali o rozhovor, se kterým mu malinko pomohli jeho rodiče. Věříme, že Vás vyprávění zaujme, zvláště,
když se dozvíte, kolik je tomuto závodníkovi let:
1. Ahoj Matyáši, mohl bys mi říci, jak se jmenuješ, kolik je ti let, od kolika let jezdíš v bugině a jaký je tvůj největší dosavadní úspěch?
Jmenuji se Matyáš
Knap, je mi 7 let a poprvé jsem nasedl do
buginy ve čtyřech letech. Od pěti let jezdím
ve své kategorii Mezinárodní mistrovství ČR.
Za svůj největši úspěch
považuji titul vicemistra republiky za rok
2020.
2. Tak to ti dodatečně gratuluji! Jak jsi se vůbec k autokrosu dostal?
K závodění mě přivedl můj taťka, jelikož i on se účastní zavodů v autokrosu.
Je samozřejmě i mým závodnickým vzorem.
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3. Na jaké bugině vlastně jezdíš a kdo o ni pečuje?
První rok, kdy mi bylo 5 let, jsme si na jednu sezónu buginu zapůjčili od
M-CROSSU Lukáše Mihulky ze Solnice. Další rok už taťka koupil „skelet“ buggy
a celou ji přes zimu postavil podle předpisů tak, aby byla konkurence schopná.
Před každým republikovým závodem si motor vylosujeme a ten nám pak slouží
na celý autokrosový víkend. Motor je honda 160 o výkonu 5.5 PS. Taťka a mamka
jsou mojí největší oporou a nesmím zapomenout ani na mladšího bráchu
Lukina, který usedne do buggy po mně, až mu bude 5 let.
4. Co tebe a tvoji buginu čeká v nejbližší době?
Letos máme v plánu odjet celý seriál Mezinárodního mistrovství ČR a k tomu
ještě další amaterské soutěže a tím se rozloučit s kategorií RB160. Chtěl bych
skončit na příčkách nejvyšších, což ale bude v letošní konkurenci velice náročné.
O víkendu 18. a 19. září 2021 je MM ČR v Dobřanech v O.h., kam tímto všechny
fanoušky zvu.
5. Chtěl bys závěrem někomu něco vzkázat? Tady máš příležitost oslovit kohokoliv.
Především bych chtěl strašně
moc poděkovat všem lidem, co
nám fandí a jakkoliv náš tým
podporují. Především je to můj
děda Zdeněk Knap a jeho ﬁrma,
můj „medovej“ praděda Zdeněk, restaurace Péti Ulricha,
Obec Skuhrov nad Bělou, EKOFarma Sokol, Autobazar Čestice, M-CROSS, Farma Brocná
a všichni kamarádi, co mi jezdí
fandit.
Závěrem chci nejvíc poděkovat svému taťkovi, že mi umožnil dělat to, co mě
baví a nikdy bavit nepřestane, i když vím, že ﬁnančně to vůbec není jednoduché.
Pokud by se našli sponsoři, kteří by byli ochotní náš tým jakýmkoli způsobem
podpořit, byli bychom velice rádi.
Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně úspěchů na autokrosových tratích.
Jiří Nedomlel

SKUHROVSKÝ ZPRAVODAJ

27

Spolek Na Venkově hlásí
KONEČNĚ! Konečně se zdá, že se život po dlouhých měsících vrací do normálu.
Alespoň u nás na Nové Vsi to tak vypadá. Ještě před koncem školního roku jsme
mohli znovu otevřít kroužky konané pod záštitou DDM v Rychnově nad Kněžnou,
i když jen na pár týdnů. Do kroužku „Cesta do sedla“ a „Jezdectví“ dochází celkem 16 dětí a do sedel se vrátilo i 27 dětí, které docházejí na individuální hodiny
během týdne. Na společné chvíle jsme se všichni moc těšili a na atmosféře
kroužků je to znát. Přišlo také teplo a sluníčko, a tak je hned na světě veseleji.
Překvapení si pro nás připravila i kočička ze stáje Ella, která začátkem května přivedla na svět čtyři krásná koťátka! O zábavu u zvířátek prostě není nikdy nouze.
Začátkem června jsme též ve stáji přivítali nového člena z řad koní. Jmenuje
se Večernice a jde o slovenského teplokrevníka. Večernice se již půl roku připravuje s jezdkyní Eliškou Pišlovou pod vedením Jindřicha Kasala v Deštném
v O.H. Nyní bude s Eliškou reprezentovat náš klub na drezúrních závodech.
Přejeme této nové dvojici hodně sportovních úspěchů!
Do konce školního roku už se toho příliš stihnout nedá a hromadných akcí
a závodů pro děti také mnoho není, přece jenom jsou všichni pořadatelé ještě
opatrní. Ani my jsme letos neuspořádali náš tradiční Dětský den. Snad si to již
příští rok vynahradíme! Nicméně letní tábory na Nové Vsi jistě proběhnou
a přípravy jsou již v plném proudu. V průběhu července se budou konat dva pětidenní tábory se spaním pod stanem, první hned na začátku prázdnin, který se
koná ve spolupráci s Déčkem, a druhý o týden později, ten je již celý v naší režii.
„Déčkového“ a „našeho“ tábora se zúčastní celkem 36 dětí. Zatímco na první
tábor jezdí i děti jezdectvím nepolíbené, na druhém táboře už se scházejí většinou zkušenější jezdci. Liší se tak trochu i náplň tábora, zatímco na prvním se
děti s koníky spíše seznamují a seznamují se i s péčí o ně, na tom druhém už se
více věnujeme ježdění samotnému. Každý rok se nám schází prima parta dětí,
některé k nám jezdí pravidelně už několik let, těch několik dní uteče jako voda
a když nám přeje i počasí, pak tábory nemají chybu. Ačkoliv my se dokážeme
zabavit i za ošklivého počasí... Kolem zvířat je totiž stále co dělat. Naše parta
vedoucích se nemění a už jsme po tolika letech sehraní – letošní tábor už totiž
bude desátý ročník! Na naše letošní „účastníky“ už se moc těšíme! Letos také
poprvé proběhne v srpnu tábor příměstský, taktéž ve spolupráci s Déčkem
v Rychnově. Na rozdíl od červencových pobytových táborů jsou příměstské tá-
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bory bez přespání, ale děti o
bohatý program ochuzené určitě nebudou.
V průběhu prázdnin máme
v plánu zúčastnit se hobby závodů, ale i oﬁciálních závodů
v parkurovém skákání a v drezůře. Za děti a mládež nás
budou pro letošek na oﬁciálních závodech převážně reprezentovat Eliška Pišlová s Večernicí, Martina Ježková s Alexem a Eliška Masaříková se Sky
Creative Ice B.
První akce, na které se po
dlouhých měsících naši koníci
ukázali, bylo „Setkání rytířů a
princezen“ na Kolowratském
zámku v Rychnově nad Kněžnou, které proběhlo 13. června. Rytíře i princezny povozili
Deryk a Alex a bylo to vydařené odpoledne!
Snad se už neobjeví žádná další vlna koronaviru, snad nás v budoucnu nečeká už žádný lockdown. Těšíme se na akční prázdniny v sedle, těšíme se na
setkávání s dětmi i jejich rodiči a na vše, co nás v následujících týdnech čeká.
Přejeme všem dětem pohodový konec školního roku, hezké vysvědčení a pak
už hurá na prázdniny! A jejich rodičům hlavně pevné zdraví i nervy. Pojďme se
nadechnout po těch náročných měsících, pojďme si užít krásné léto! A o tom, co
jsme prožili se zvířátky na Nové Vsi, Vám napíšeme zase příště!
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Chalupářský volejbal
Kamarádi, přátelé a příznivci nejkrásnější míčové hry na světě!
Tímto vás zvu na jubilejní 10. ročník Chalupářského volejbalového turnaje na
Malém Uhřínově. Současná hektická doba, plná zvratů, mnohdy nesmyslných
prohlášení a polopravd sportu moc nepřeje. Doufám, že do 14. srpna se situace
natolik zlepší a ustálí, že turnaj bez problémů proběhne. Moc bych si to přál,
zvlášť s ohledem na to, že letos je to přesně 100 let, kdy byl založen volejbalový
svaz, neboli je to 100 let organizovaného volejbalu.
Zahájení v 08.30 hod., prosíme o dochvilnost! Místo konání travnatá hřiště na
Malém Uhřínově. Trasa od hlavní asfaltové komunikace Debřece - Uhřínov bude
značena šipkami až ke hřištím.
Startují předem přihlášená šestičlenná smíšená družstva (2 ženy a 4 muži
v jednom družstvu na hřišti) na vlastní náklady a nebezpečí, a to v jedné kategorii: neregistrovaní + okresní přebor.
Každý/á hráč/hráčka musí mít s ohledem na současnou situaci testy AG či PCR
ne starší pěti dnů, nebo potvrzení o absolvování obou očkování – pro případnou kontrolu. Celodenní občerstvení zajištěno. Po skončení turnaje k poslechu
i tanci hraje skupina Country band.
S ohledem na travnatý povrch se turnaj nekoná v případě velmi nepříznivého
počasí – trakary, tornádo, vánice atd.
Josef Franc

Perličky ze školních sešitů
Švestkové knedlíky dělíme na jídlo a pecky.
Děda povídal, že alkohol sice kazí zrak, ale že má radši brejle než žízeň.
Tatínek řekl, že na svůj svátek nechal pití, ale neví kde.
Experiment je třeba to, když maminka něco uvaří a my hádáme, co to je.
Konzervy jsou zdravé, neboť obsahují hodně železa.
Alkohol zkracuje život, protože se po něm pořád spí.
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Nové pohlednice naší obce
Nákladem ﬁrmy NATURA Hlinné byla vydána sada pěti nových barevných
pohlednic Skuhrova nad Bělou, Brocné, Svinné a Lípy v Hraštici. Autorem snímků
je pan Josef Kučera. Pohlednice si můžete objednat na tel. čísle 732 367 979 nebo
e-mailu natura@dobruska.cz.
Informace naleznete také na www.natura.estranky.cz
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Historická fotohádanka

Tentokrát je na obrázku dnes již bývalá skuhrovská plovárna. Otázka pro
znalce místní historie zní, ve kterém roce byla vybudována? Rozpočet činil
144 000,- tehdejších korun a na jejím vybudování měla značný podíl rodina Porkertova. V krátké době si plovárna získala oblibu jak mezi skuhrovskými, tak
i přespolními milovníky plavání. Bazén byl napouštěn vodou z řeky Bělé, takže
se traduje, že koupel byla velice osvěžující.
V dobách největšího rozkvětu bývalo koupaliště plné návštěvníků a okolní
obce nám jen tiše záviděly… Zbývá jen doplnit odpověď na otázku z úvodu: plovárna byla vybudována v roce 1936.
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Zubní pohotovost - rozpis služeb
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 13.00 hod.
datum
24.07.
25.07.
31.07.
01.08.
07.08.
08.08.
14.08.
15.08.
21.08.
22.08.
28.08.
29.08.
04.09.
05.09.
11.09.
12.09.
18.09.
19.09.
25.09.
26.09.
28.09.
02.10.
03.10.
09.10.
10.10.
16.10.
17.10.
23.10.
24.10.
28.10.
30.10.
31.10.

jméno lékaře
MUDr. Skřičková Zdena
MUDr. Sudová Simona
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Štulík Richard
MUDr. Tancurinová Jana
MDDr. Učňová Petra
MUDr. Valešová Pavla
MUDr. Veselská Renata
MUDr. Plšková Ivona
MDDr. Andělová Jana
MUDr. Bahník František
MUDr. Beránek Jan
MUDr. Bergmanová Dita
MDDr. Borůvková Veronika
MUDr. Domáňová Iva
MDDr. Handl Kapolková S.
MDDr. Havlíček Ondřej
MDDr. Chládek Tomáš
MUDr. Hrbáčová Eva
MDDr. Paličková Zlata
MUDr. Miřejovská Dagmar
MDDr. Handl Jindřich
MUDr. Malátková Ludmila
MDDr. Matoušková Lucie
MUDr. Loukota Jan
MDDr. Motyčka Martin
MUDr. Kašparová Dagmar
MDDr. Petrák Tomáš
MUDr. Plšková Ivona
MUDr. Podolská Jana
MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr. Pokorná Věra

adresa ordinace
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
Tyršova 515, Opočno
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou
Jana Pitry 448, Opočno
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Komenského 828, Týniště nad Orlicí
Záhumenská 445, České Meziříčí
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
U Stadionu 954, Rychnov nad Kněžnou
Kvasiny 145
Kvasiny 145
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
U Stadionu 954, Rychnov nad Kněžnou
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Kvasinská 129, Solnice
Komenského 127, Opočno
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
Voříškova 169, Vamberk
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Jana Pitry 448, Opočno

telefon
494 515 695
494 371 031
777 667 353
494 515 693
736 419 151
721 200 244
494 622 114
494 371 781
494 534 841
731 980 112
494 323 152
494 371 088
734 324 600
494 622 114
494 515 694
604 878 560
771 155 445
771 155 445
494 532 330
721 200 244
737 791 333
604 878 560
494 515 696
602 152 873
494 621 665
775 224 093
602 514 715
721 200 244
494 534 841
494 371 783
494 515 697
494 667 628
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I v naší obci třídíme odpad!
Každý občan je dle vyhlášky obce povinen odpady třídit, a to, pokud je na
území obce možnost odpady odděleně shromažďovat na místa k tomu určená.
V naší obci takováto možnost je. Jedná se buď o svozová místa, na kterých
máme rozmístěny kontejnery na tříděný odpad – papír, plast, sklo, elektroodpad a textil. Nebo mají naši občané možnost využít nedávno zrekonstruované
sběrné místo v prostorách bývalé plovárny. V níže uvedeném přehledu je uvedeno, co je možné na svozová místa a sběrné místo uložit.
Že mají odpady negativní dopad na životní prostředí, je vcelku jasné. Třídění
odpadů je pro naši obec rovněž ekonomické. Tím, že je obec zapojena do systému EKO-KOM, který je postaven na zpětném odběru odpadů, dostává obec ze
systému za množství vytříděného papíru, skla či plastů v barevných nádobách
ﬁnanční odměny. Samozřejmě čím více je tohoto vytříděného odpadu, tím jsou
odměny vyšší. V rámci rozpočtu obce jsou tyto prostředky využívány zpět do zabezpečení systému odpadového hospodářství. Naopak za odpad v nádobách na
směsný komunální odpad musí obce platit ﬁnanční prostředky.
Velmi tedy záleží na nás samotných, jak odpady třídíme a zda třídíme odpady
správně.
Prosím, buďme ohleduplní k životnímu prostředí a TŘIĎME ODPAD!

Po obci jsou na SVOZOVÝCH MÍSTECH rozmístěny kontejnery na tříděný
odpad:

Na SBĚRNÉM MÍSTĚ v prostorách bývalé plovárny je možno odevzdat:
PAPÍR

BIO

SKLO

PLASTY +
VELKÉ PLASTY

STAVEBNÍ SUŤ

DŘEVO

ELEKTRO
ODPAD

OBJEMNÝ
ODPAD

ŽELEZO

NEBEZPEČNÝ
ODPAD

SMĚSNÝ
KOMUNÁLNÍ
ODPAD

PNEUMATIKY – pouze z osobních automobilů je možné odevzdávat po předložení občanského průkazu do sběrného dvoru v Solnici nebo při mobilním
svozu nebezpečného odpadu, který v naší obci probíhá 2x ročně, obojí je
zdarma. Pneumatiky např. z kol, kočárků patří do komunálního odpadu.
JEDLÉ TUKY - sběr do 1,5 l plastových lahví, které se při pravidelném čtrnáctidenním svozu komunálního odpadu položí na popelnici sváženou od
Vašeho domu.

