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Vážení občané,
je tu opět podzim, letošní léto je za námi. Asi nás trochu
zaskočilo svou změnou a přiblížením se k létům, na která
jsme byli zvyklí v minulosti. Ta jsou ale charakteristická
pro naše zeměpisné pásmo. Nechci zde polemizovat, čím
tato změna nastala, ale letos jsme se doma v Čechách
moc neohřáli. Trošku to napravil až začátek měsíce září. Ale dost o počasí.
Letošní letní období jsme se podle plánu věnovali hlavně rekonstrukci, údržbě
a modernizaci kanceláří obecního úřadu. To krátkodobě zkomplikovalo provoz
a úřední dobu. Nicméně po dohodě bylo všem zájemcům a žadatelům úředně
vyhověno.
Prostory byly vymalovány, dostaly novou podlahovou krytinu, která nahradila
letité dosloužené zátěžové koberce. Kanceláře byly přeorganizovány a rozšířeny,
aby lépe vyhovovaly nastaveným současným podmínkám a standardům. Až na
několik drobných nedodělávek způsobených dodacími lhůtami výrobců, je celá
akce před závěrem. Dokončovací práce se vyřídí a doladí o víkendech a za provozu.
Další velkou akcí, která se po dvouleté přípravě blíží ke svému závěru, je
„Protipovodňový a informační varovný systém obce Skuhrov nad Bělou.“ Byly
rozmístěny nové hlásiče obecního rozhlasu a v současné době už probíhá dolaďování a zkušební provoz.
V této době se dokončuje i akce rozšíření a modernizace veřejného osvětlení
dle požadavků občanů jednotlivých místních částí obce. Mnozí jsou zaskočeni
četností sloupů a svítidel, ale každý nový zásah do stávajícího stavu a systému
musí projekčně dodržovat současné platné normy a nařízení. S tím jsou úzce
spjaté certiﬁkáty a revize. Brocná nám již svítí, tento týden se rozsvítí i Hraštice
a Svinná a tím bude i tato akce pro tento rok uzavřena.
Koncem měsíce předáme pracoviště vítězné ﬁrmě STRABAG a.s., která zhotoví
nový povrch a opraví obecní komunikaci přes Novou Ves. Tato dotační akce by
měla být dokončena do konce listopadu. V podzimních měsících snad konečně
vyjde čas i na plánovanou nejnutnější roční opravu a údržbu obecních komunikací, která byla stále odkládána z důvodů nemocnosti zaměstnanců pracovní
čety.
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A které akce chystáme pro příští rok? Čekáme na stavební povolení na rekonstrukci vodní nádrže ve Svinné. Máme zadané projektové dokumentace na sportoviště uprostřed obce, na dokončení výměny zbytku chodníků nestandardního
rozměru a na opravu komunikace do sběrného dvora. Větší opravu si vyžádá též
cesta přes Dělnice, která nabývá obloukovitý proﬁl. Krajnice praskají pod náporem supertěžké zemědělské techniky. Bohužel jakákoliv omezení provozu na
těchto komunikacích jsou ze zákona nepřípustná.
Z kultury bych chtěl připomenout stále probíhající velmi zdařilou výstavu
fotograﬁí Vlastimila Dohnálka, ve které vzpomíná na některé skuhrovské občany, kteří žili v naší obci, ale už nejsou mezi námi. Tato výstava určitě stojí za
zhlédnutí, tak neváhejte.
Závěrem tohoto článku chci Vám, skuhrovským občanům i ostatním čtenářům
zpravodaje, popřát příjemný podzim, ještě mnoho slunečných dnů Babího léta
a zejména pevné zdraví.
Milan Bárta, starosta

Otázky kolem pošty Partner v naší obci
Je tomu již přes 3 roky, kdy jsme pod hrozbou úplné ztráty poštovního úřadu
v obci přistoupili na podmínky provozu pošty Partner. Nejsme zdaleka sami,
takových obcí je v naší republice na 700.
Z ekonomického hlediska to funguje tak, že nám Česká pošta s.p. přispívá
každý měsíc paušální částkou na provoz úřadovny. Suma však zdaleka nepokrývá náklady na její provoz. Ten dotujeme z rozpočtu obce. Také veškeré
náklady na vybavení, úklid, atd. jdou za obcí. Tak to je a s tím jsme do toho
v zájmu zachování této služby v obci šli.
K té paušální částce od České pošty si můžeme „přivydělat” provizemi za tyto
činnosti:
- Odměna za provedené transakce pro Českou poštu (dopisy, balíky atd.)
- Odměna za provedené transakce pro ﬁnanční instituce (poštovní spořitelna)
- Prodej poštovních cenin a zboží (známky, obálky…)
- Prodej losů
- Dobíjení předplacených SIM karet

SKUHROVSKÝ ZPRAVODAJ

3

Ta nabídka by mohla být širší, od sjednávání smluv pro zdravotní pojišťovnu,
prodej energií… Ale touto cestou nepůjdeme.
V době covidové došlo ke snížení návštěvnosti poštovního úřadu a tím i snížení provizí, což je pochopitelné. Obecní rozpočet to sice nepoloží, ale přesto
bych chtěl požádat občany obce Skuhrov nad Bělou, aby při využívání poštovních služeb dávali přednost naší poště Partner.
Jaromír Chocholouš

Společenská kronika
za 3. čtvrtletí roku 2021
Významného životního jubilea se dožili tito naši spoluobčané:
ROLEČEK Josef z Hraštice
DOSTÁLKOVÁ Jana z Hraštice
ŠUGLOVÁ Jarmila ze Skuhrova
ŠMÍDOVÁ Lidmila ze Skuhrova
ŠTĚPÁN Miloslav ze Skuhrova
DOHNÁLKOVÁ Ludmila z Debřec
MICHL Josef z Debřec
DVOŘÁKOVÁ Anna ze Skuhrova
HAFNER Petr ze Svinné

75 let
70 let
93 let
75 let
70 let
91 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.

Loučíme se s našimi zemřelými občany:
HANUŠOVÁ Evženie ze Skuhrova (nar. 1961)
Čest její památce!

www.skuhrov.cz
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Vítáme nového občánka naší obce:
KREJČÍKOVÁ Soﬁe ze Skuhrova
Vážení rodiče, vítáme narození Vašeho děťátka a přejeme
Vám i jemu, aby vyrůstalo ve zdraví, lásce, klidu a pohodě.
Soňa Vlasáková

Za paní Evženií Hanušovou
Jsou zprávy, kterým nechceme uvěřit, protože si vůbec neumíme představit,
že by mohly být pravdivé. Na začátku léta nás, bohužel, jedna taková zasáhla. Nezvratně sdělovala, že naše řady opustila obyvatelka naší obce, paní
Evženie Hanušová. Jen jednou zarmoutila své blízké a to právě svým předčasným odchodem z tohoto světa. Nezarmoutila tím jen svoji rodinu, přátele
a známé. Chybět bude nám všem. Měla široký okruh zájmů, mezi nimiž bylo na
předním místě výtvarné umění. Ráda kreslila a malovala milé obrázky, ve kterých se odrážel její optimistický a otevřený přístup k životu i originální fantazie. S některými dílky se čtenáři Skuhrovského zpravodaje pravidelně
setkávali na jeho stránkách. Její nápadité obrázky dodávaly časopisu osobitý ráz. Za vše, co stačila vykonat, jí patří velký dík.
Čest její památce!
Za kolektiv tvůrců Skuhrovského zpravodaje Jiří Nedomlel

Informace obecního úřadu
Kominictví Meloun nabízí v naší obci čištění komínů dne 27. 10. 2021. Zájemci
se mohou hlásit na OÚ do 22. 10. 2021.
Obec Skuhrov nad Bělou pořádá dne 11. 12. 2021 zájezd „Vánoční Olomouc
(adventní trhy) s návštěvou Muzea olomouckých tvarůžků“. Muzeum Olomouckých tvarůžků ukazuje v moderně pojatých expozicích průřez historií Olomouc-
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kých tvarůžků od nejstarších pramenů až do současnosti. Cena zájezdu (vstupné
+ doprava) 250,- Kč. Odjezd v 8.00 h. od zdravotního střediska. Uskutečnění
zájezdu je závislé na aktuálních vládních nařízeních (COVID). Bližší informace
a přihláška na OÚ nebo na tel.: 777 763 644
Obec Skuhrov přijme obsluhu do pěstitelské pálenice v Brocné. Bližší informace v úřadovně OÚ.
Obec Skuhrov upozorňuje občany na nutnost legalizovat černé stavby. Každá
stavba musí být nahlášena na příslušný stavební úřad.
Pracovníci Povodí Labe se svojí technikou budou opravovat taras na břehu
řeky Bělé v úseku od Šlitrových po most do Debřec.
Na četné dotazy sdělujeme, že zatím se přes veškerou snahu nepodařilo
zajistit v obci zubní ambulanci. Na vyřešení tohoto problému se průběžně pracuje, ale bude to pravděpodobně běh na dlouhou trať.
Sociální komise děkuje všem občanům, kteří přispěli svými dary do podzimní
sbírky pro potřebné osoby. Vše odváží Diakonii Úpice a podle požadavků rozděluje a rozesílá. Příští sbírka bude v dubnu.
Za sociální komisi Jana Kouřímová

Mutina Skuhrovský
- nechápe, že se ještě v dnešní době najdou v obci
jedinci, kteří jsou schopni otrávit sousedům psy,
dokonce na psa použít zbraň. Že by se nám vracel drsný středověk?
- je smutný z toho, že se v létě stala z Hraštického potoka odporně páchnoucí
nevábná stoka, která také připomíná středověk…
- chválí všechny občany, kteří důsledně třídí odpad…
- žádá majitele čtyřnohých miláčků všeho druhu, aby po nich uklízeli exkrementy
zanechané na chodnících i komunikacích…
- připomíná, že před ukládáním kartonů a petlahví do kontejnerů je třeba řádně je
sešlápnout, aby tvořily co nejmenší objem, jinak platíme za vyvážení vzduchu…
- má radost, že v Hraštici opět funguje místní rozhlas…

www.skuhrov.cz
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Poděkování
Chtěla bych touto cestou moc poděkovat velice vstřícným prodavačkám
z místního obchodu Hruška za přípravu nákupů a paní Ivě Noskové za dopravu
nákupů až k nám domů v době mé pracovní neschopnosti. Velmi si toho vážím
a ještě jednou děkuji.
Marie Krejčíková

Gratulace a poděkování
Dne 17. září letošního roku oslavil v plné síle
a zdraví 80. narozeniny výjimečný člověk, sportovec
tělem i duší, dlouholetý trenér a hlavně celoživotní
příznivec běžeckého lyžování ve Skuhrově nad Bělou
pan JOSEF MICHL.
Desítky let se věnoval trénování dětí a mládeže
z blízkého i vzdáleného okolí. Lyžování věnoval veškerý volný čas. Byly to tisíce hodin strávených s dětmi
na sněhu, v tělocvičně, na soustředěních, nebo při trénincích a na závodech.
Jeho trenérskýma rukama prošly desítky mladých lyžařů běžců, z nichž mnozí
dosáhli vynikajících výsledků i v lyžařské reprezentaci České republiky.
Za tak obětavou prací se skrývá veliká láska k lyžařskému sportu, k horám
a přírodě. Zároveň také veliké odříkání, vytrvalost v práci a ohromná dávka
trpělivosti při práci s mládeží. Byl svým svěřencům víc než trenérem, byl a stále to
je prostě JOSKA, který vždy vštěpoval dětem nejen základy lyžování, lásku ke sportu,
ale také morální hodnoty. Je to opravdu výjimečný a velice skromný člověk.
Mezi řadou ocenění byl v roce 2003 u příležitosti oslav 100. výročí založení
Českého svazu lyžařů oceněn pamětní medailí zakladatele lyžování Josefa Rosslera – Ořovského.
Všichni příznivci lyžování, kteří našeho Josku známe, mu přejeme hodně zdraví,
sil a elánu do dalších let. A za všechno velice DĚKUJEME.
Za všechny lyžaře M. Šabatová
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Léto v Brocné
V průběhu června a července proběhla instalace nových sloupů a veřejného
osvětlení v části Brocné ve směru na Solnici a ve směru na Bílý Újezd. Bylo naistalováno devět LED světel a část komunikace je krásně osvětlena. Doufám, že
se najde dostatek ﬁnancí na výměnu starých světel za nová LED světla, a tak
v Brocné budou všechny komunikace osvětleny jako v nových místech.
Během prázdnin udělali brigádníci mnoho
práce po celé Brocné. Několikrát posekali
travnaté plochy s následným úklidem, ostříhali živé ploty u školy a za hospodou. Následně byly ořezány keře a roští na cestě do
Solnice, čímž se zlepšil průjezd po této komunikaci. Také byl proveden úklid ve středu obce
kolem obrubníků od plevelů a nalétaného nepořádku. Uklízelo se také kolem kontejnerů
a pod přístřeškem na hřišti. Na hřišti se vyplela antuková plocha a osekala se tráva na
hranicích pozemků. Na návsi bylo provedlo
ořezání lip, aby bylo vidět na křížek a zvoničku
a dalo se kolem projet autem. Na návsi byly
natřeny sochy, které se staly turistickou atrakcí. Dodělaly se také plastové
obrubníky kolem soch, aby se kačírek nekutálel do trávy.
Na závěr prázdnin došlo k vybudování míst pro houpačky na hřišti a za hospodou. Na každém místě byla nainstalována houpací síť, jednomístná houpačka
a šplhací lano. Všechny atrakce jsou na vlastní nebezpečí a nejlépe pod dohledem rodičů. Doufám, že nám obě místa pro zábavu dětí dlouho vydrží a budou
dělat jen radost.
Touto cestou bych chtěl moc poděkovat brigádníkům za perfektně odvedenou práci, zvelebení a úklid naší obce.
Dne 4. 9. 2021 jsme zajišťovali drobné občerstvení pro diváky, kteří se přišli
podívat na rally, která se jela přes náves. Celodenní akce byla úspěšná a mezi
jednotlivými rychlostními zkouškami byl umožněn průjezd po obci.
Martin Šabata
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Dopis starostům na téma kotlíkové dotace
Vážená paní starostko, vážený pane starosto, dovoluji si Vás informovat o tom,
že Odbor Regionálního rozvoje, grantů a dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje připravuje podklady k vyhlášení nové výzvy na kotlíkové dotace,
která bude vyhlášena začátkem roku 2022. Tato výzva bude pro zájemce o kotlíkovou dotaci, kteří splní nové podmínky určené pro programové období 2021+.
Nově je plánována podpora žadatelům paušální částkou na jednotlivé typy
zdrojů vytápění, které budou schopny pokrýt až 95 % nákladů na průměrný zdroj.
Zvolený způsob ﬁnancování bude maximálně vstřícný vůči nízkopříjmovým žadatelům. Podpora výměny starých kotlů bude opět zaměřena pro kotle na pevná
paliva s ručním přikládáním nesplňujících limity 3. nebo vyšší emisní třídy. Nové
pořizované zdroje budou tepelná čerpadla, kotle na biomasu s automatickým
nebo manuálním přikládáním a plynové kondenzační kotle. Vlastníci určených
typů nemovitostí budou mít možnost požádat o dotaci na výměnu nevyhovujícího zdroje vytápění pouze do konce srpna 2022.
Od září 2022 by kotle nesplňující minimálně III. emisní třídu neměly být vůbec
používány, nebudou tedy již přijímány ani žádosti o dotaci na jejich výměnu! Podrobnější informace mohou zájemci o dotaci získat na webových stránkách kraje
v sekci Kotlíkové dotace
https://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=189.
Video s informacemi je ke shlédnutí zde Kotlíkové dotace 2022+
- YouTube, nezávazný dotazník k vyplnění, včetně návodu k jeho vyplnění
https://youtu.be/is99bBS6VoQ.
Veškeré zatím dostupné informace lze získat také na infolince 722 960 675,
v provozní dobu v 8-16 hod. nebo na e-mailu: kotlikovedotace@kr-kralovehradecky.cz. Děkuji za vstřícnost a spolupráci.
S pozdravem
Mgr. Ivana Kudrnáčová
vedoucí Odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
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Plány Přátel Hradu Skuhrov
Ani po velice zdařilém 6. ročníku řezbářského symposia skuhrovský hrad neosiřel. V létě se
tam vystřídala slušná řádka turistů i cykloturistů, kteří se
z hradní rozhledny mohli kochat
nádhernými výhledy na panorama Orlických hor i naši obec.
Zájem turistů o hrad dokládá kromě jiného i to, že již spotřebovali
500 letáčků s mapou míst, kde jsou umístěny sochy z dosavadních Proměn.
Mapky jsou ve formě trhacího bločku pro zájemce připraveny na hradě u sochy
žebračky. Zdá se tedy, že se záměr oživit místní hrad docela daří realizovat.
A jak prožili léto pořadatelé řezbářského symposia, členové spolku Přátelé
Hradu Skuhrov, a co chystají do budoucna, nám sdělil pan Richard Poláček:
„Po značném vypětí spojeném s přípravami a organizací letošních Proměn dřeva
jsme v létě trošku odpočívali a promýšleli další akce. První nás čeká v sobotu
11. 12. 2021, kdy se bude konat procházka po hradním areálu s odborným výkladem pana Bohumíra Dragouna. Připraveno zde bude i malé občerstvení, po kterém bude následovat v blízkém kostele svatého Jakuba koncert skupiny Haleluja
band. Na tuto jistě velice zajímavou akci všechny zájemce již nyní srdečně zveme.
Co se týká 7. ročníku Proměn v roce 2022, některé záměry jsme už zveřejnili
v minulém čísle Skuhrovského zpravodaje. Proto jen stručně. Tématem budou
zvířátka, která budou následně umístěna v krásném prostředí místní MŠ Sluníčko. Lákavou atrakcí by se mělo stát odlévání zvonu, které provede zvonař
Šeda přímo v hradním areálu. Vzniklý zvonek bude osazen do vidlice, kterou
letos při letním sympoziu zhotovil tesař Ondra Protiva. Ten zde bude příští rok
opět opracovávat dřevo, tentokrát pro zvonici v Brocné, kde ta současná už pomalu dosluhuje. Vše se bude postupně dolaďovat a upřesňovat. Novinky
zájemci naleznou i na webových stránkách Přátel Hradu Skuhrov, na které je
možné se dostat také přes QR kód, který bude rozmístěn u jednotlivých soch.
Všichni věříme, že naše plány nezhatí vyšší moc v podobě nevyzpytatelného
covidu.”
Jiří Nedomlel
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Okénko do školy
Ve středu 1. září jsme zahájili nový školní rok
2021/2022. Pevně věříme, že v tomto letošním školním
roce již nenastanou žádné uzávěry a žáci budou chodit
do školy po celých deset měsíců. Jako vždy jsme slavnostně přivítali nové prvňáčky,
kterých je tentokrát devatenáct, a pro které jsme měli připravené dárečky. Malé pozornosti pro ně zajistil zřizovatel, škola a krajský úřad. Přivítání se uskutečnilo v prostorách naší tělocvičny za účasti pana starosty Milana Bárty, samozřejmě rodičů
a dalších rodinných příslušníků našich prvňáčků. Po jeho ukončení a společné fotograﬁi před budovou I. stupně převedla paní učitelka Kateřina Hvězdová svoje
žáčky do krásně vyzdobené a připravené učebny 1. třídy, kde na ně čekaly slabikáře,
početnice, písanky, výtvarné a jiné školní potřeby. Z tabule se na prvňáčky usmívali
Křemílek s Vochomůrkou, kteří je budou provázet celý školní rok. S ostatními žáky
školy se přivítali jejich třídní učitelé v přidělených kmenových třídách.
Počet žáků je v letošním školním roce nejvyšší za řadu posledních let. Celkově
máme 210 žáků, 95 žáků navštěvuje I. stupeň, na II. stupni jich je 115. A jak je
tomu v jednotlivých ročnících?
1. ročník, 19 žáků, tř. uč. Mgr. Kateřina Hvězdová Dohnálková
2. ročník, 27 žáků, tř. uč. Mgr. Věra Rygrová
3. ročník, 22 žáků, tř. uč. Mgr. Jakub Halda
4. ročník, 17 žáků, tř. uč. Mgr. Daniel Vacek
5. ročník, 10 žáků, tř. uč. Mgr. Lenka Hepnarová
6. ročník, 30 žáků, tř. uč. Mgr. Zuzana Šabatová
7. ročník, 28 žáků, tř. uč. Mgr. Petra Čápová
8. ročník, 28 žáků, tř. uč. Mgr. Petr Píč
9. ročník, 29 žáků, tř. uč. Mgr. Hana Wenzelová
Učiteli bez třídnictví jsou ředitel školy, jeho zástupkyně Mgr. Jana Dusilová,
výchovná poradkyně Mgr. Iveta Vašátková, Mgr. Petra Kumpoštová (do července
Wenzelová) a Bc. Libor Blažek, který současně pokračuje ve studiu magisterského studijního programu.
I letos máme zcela naplněnu kapacitu školní družiny, do obou oddělení dochází 45 žáků. I. oddělení (v budově I. stupně) vede paní vychovatelka Kateřina
Pirklová a II. oddělení (v patře budovy školní jídelny) má na starost paní vychovatelka Jana Pohlová.
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Nezměněný je i kolektiv pracovnic školní jídelny pod vedením paní Kláry Rašínové, žádné změny nenastaly ani ve složení provozního personálu. Prázdninovou změnou je odchod školní asistentky H. Jiruškové. Její úvazek si rozdělily
stávající asistentky pedagoga, Helena Beková a Renata Koukolová.
Život přináší bohužel i smutné události. Jednou z takových je i skutečnost, že
nás v červenci navěky opustila naše kolegyně a kamarádka, paní vychovatelka
Evženie Hanušová. Své družiny v nových prostorách se již nedočkala. Evža nám
bude velmi chybět. Všichni na ni vzpomínáme a posíláme jí pozdravy do nebe.
Jistě všichni víte, že začátek letošního školního roku byl ve znamení opětovného testování žáků antigenními testy. Testování proběhlo zatím třikrát, a to
hned 1. září (prvňáčci se testovali 2. září), 6. září a 9. září. Naštěstí jsme nezaznamenali žádný pozitivní výsledek testu. Testovat se nemuseli plně očkovaní
žáci nad 12 let a ti, kteří onemocnění covidem prodělali v nedávné době. Následně bylo testování žáků ukončeno. Uvidíme, jak tomu bude v blízké budoucnosti. Dobrou zprávou je také skutečnost, že nošení roušek je povinné pouze ve
společných prostorách školy, nikoliv v učebnách při výuce. Z celkového počtu
210 žáků školy se v období od 1. září do 10. září výuky neúčastnili pouze tři žáci,
jejichž rodiče s testováním těmito typy testů nesouhlasili, neakceptovali možnost použití vlastních testů ani případné celodenní nošení ochranných roušek.
Covidové období se pochopitelně dotklo řady žáků, kterým distanční výuka
činila obtíže a kteří mají v řadě předmětů mezery. Těmto žákům, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem, nabízí škola již od měsíce září pravidelné i příležitostné doučování s tím, aby se zmíněné mezery podařilo zacelit. Redukovaný
loňský školní rok bude logicky zohledněn i v letošních tematických plánech jednotlivých předmětů.
Z plánovaných školních akcí (poznámka: Je velmi pravděpodobné, že některé
z popisovaných akcí se v době vydání tohoto čísla Skuhrovského zpravodaje již
uskutečnily).
Nejpočetnější, 6. ročník, odjel již v pondělí 6. září na třídenní seznamovací
pobyt do Deštného v Orl. horách – Jedlové, kde jim třídní učitelka paní Zuzana
Šabatová spolu s výchovnou poradkyní Ivetou Vašátkovou přichystaly zajímavý
program (viz samostatný článeček dále). S naplněním programu pomáhala i asistentka Helena Beková.
V pátek 10. září absolvovali téměř všichni žáci tzv. T-Mobile olympijský běh.
Tuto akci připravila paní učitelka Petra Čápová společně s třídními učiteli. Trasa
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běhu vedla lesem Klapavcem, délka tratě byla podle věku žáků 500 m nebo 1000
m. Od hlavního sponzora akce dostali žáci účastnické diplomy, medaile a jiná
drobná ocenění.
Po dlouhém covidovém období je třeba žáky rozhýbat, a proto hned 27. září
(před úterním státním svátkem) pořádáme opět pro všechny žáky školy tradiční
sportovní soutěž Odznak všestrannosti.
Ve škole se samozřejmě
věnujeme i činnostem, které
nemají pouze ryze sportovní
charakter. V oblasti výuky
ﬁnanční gramotnosti připravujeme ve spolupráci s externími odborníky projektový
den, kterého se zúčastní žáci
4. – 6. ročníku. Akce proběhne
v naší škole 13. října. Zájemci
z řad starších žáků 8. a 9. ročníku absolvují tzv. Podnikatelskou akademii, v rámci které se ve třech projektových dnech v měsících říjnu
a listopadu stanou „podnikateli“ se svojí vlastní ﬁktivní ﬁrmou. Akci pořádá
a zastřešuje Sdružení SPLAV. Místem Podnikatelské akademie pro naše žáky
budou ZŠ Voděrady a ZŠ Rokytnice v Orl. horách.
Pevné místo má v naší škole i výuka dopravní výchovy, žáci 4. a 5. ročníku
absolvují ve dnech 29. a 30. září teoretickou i praktickou výuku v rámci dopoledních výukových bloků. Praktická výuka proběhne na dětském dopravním hřišti
v Rychnově nad Kněžnou.
V pondělí 4. října pojedou žáci 6. – 9. ročníku do Společenského centra v Rychnově nad Kněžnou, kde se opět setkají se známým cestovatelem Adamem Lelkem v rámci projektu Planeta Země 3000. Tématem letošní projekce bude
Magický Senegal.
Dále jsme moc rádi, že zhruba po roční přestávce zaviněné tristní situací ohledně
výkupu starého papíru byl výkup papíru opět obnoven, a tak po jarním sběru bude
následovat i sběr podzimní. Akci pořádáme ve spolupráci se SRPŠ a koná se ve
dnech 19. a 20. října. Získané ﬁnanční prostředky poputují na účet Spolku rodičů
a přátel školy a budou využity ve prospěch dětí a žáků obou našich škol.
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Výše uvedené akce nejsou samozřejmě jediné, které v letošním školním roce hodláme uskutečnit. O chystaných událostech a akcích, které plánujeme v delším časovém horizontu, budete informováni v dalších číslech Skuhrovského zpravodaje.
Mějte se krásně a přejeme Vám příjemné podzimní období!
Oldřich Málek, ředitel školy

Adaptační pobyt 6. ročníku
V pondělí odpoledne 6. září 2021 se
28 žáků šestého ročníku a tři vyučující
odebrali linkovým autobusem do Jedlové na chatu Kristýna na adaptační
pobyt. Pondělní odpoledne se neslo
v duchu ubytování a seznamovacích
her. V úterý dopoledne jsme absolvovali výšlap z Velké Deštné přes Luisino
údolí do Jedlové. Odpoledne jsme strávili hraním her a sportováním. Po setmění jsme dokonce absolvovali noční
bojovku. Ve středu 8.9.2021 ráno jsme
sbalili batohy, prošli jsme se na kouzelné místo ke kostelu sv. Matouše a po obědě jsme se vrátili linkovým autobusem do svých domovů. Máme spoustu prima zážitků, navázali jsme nová
přátelství a někteří z nás překonali vlastní turistické limity.
Nadšení šesťáci
V hodinách slohu šestého ročníku, který vyučuji, se vždy pokouším probudit
v dětech kreativitu a spisovatelský um. První hodinu věnuji tvorbě básniček na
téma PRÁZDNINY a LÉTO. Vybrala jsem pro vás dva zdařilé kousky. Musím uznat,
že výběr byl těžký. Máme v této třídě samé tvořivé duše.
František Šabata: Prázdniny
Školní dny nám skončily, prázdniny už začaly.
Na kole si užívám, Milešovku vybíhám.
Cesta domů dlouhá je, v Jičíně se zastavuje.
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Domů bychom chtěli jet, oběd nás však zdržuje.
Půl hodiny čekáme, jídlo všechno spapáme.
Pak mamince špatně je, na pumpě zastavujeme.
Domů rychle dojedeme, všechno prádlo vypereme.
Vilém Dusbaba: Císař Ferdinand
Jednoho dne u moře potkal císař úhoře.
Císař si ho zabít dal, k večeři ho udělal.
Když se císař vrátil domů, vítaly ho Hradčany,
na nádvoří lidé stáli, v chrámu zněly varhany.
Císař návrat oslavil, oliheň si připravil.
Lidé to pak oslavili a domů se navrátili.
Vybrala Petra Kumpoštová

Prázdninové putování
Na letošní prázdniny připravily učitelky
místní ZŠ pro děti a jejich doprovod poznávací přírodovědné putování, které vedlo po
trase naučné stezky Vápenka. Start s instrukcemi byl v základní škole, odkud vedla cesta
ke hradu, kolem kostela k lipce, lesem k bývalému vodojemu Vápenka a odtud zpět do
cíle ve škole, kde čekal na úspěšné poutníky
ukrytý poklad. Na cestě bylo připraveno
13 zastávek, při kterých děti plnily nejrůznější
úkoly, jako např. poznávání ptáků Orlických
hor, cvičily se žabákem, přiřazovaly plody
a listy, seznámily se s nejvýznamnějšími opylovači, luštily botanické rébusy, poznávaly motýly a housenky, malovaly obrázky,
poznávaly stopy savců, vytvářely obrázky z přírodnin, poznávaly vodní živočichy, poučily se o první pomoci při uštknutí zmijí atd. Na kartičku si vždy otiskly
razítko na důkaz, že byl úkol splněn. Krásná zábava i poučení!
Za dobrým nápadem stály paní Petra Čápová, Helena Beková a Iveta Vašátková
z místní základní školy. Patří jim dík všech, kteří se na cestu vydali.
Jiří Nedomlel

SKUHROVSKÝ ZPRAVODAJ

15

Zprávičky z naší školičky
Na úvod připomenu pár základních informací o stavu
naší mateřské školy. Od 1. září 2021 máme 100% naplněnost naší školky s celodenním provozem od šesti hodin
do půl páté. Děti jsou umístěny dle věku do tří tříd Broučků, Berušek a Motýlků.
O předškolní vzdělávání se stará šest učitelek, kterým vypomáhá na půl úvazku
školní asistentka a asistentka pedagoga. Tento rok nastoupilo k povinnému
předškolnímu vzdělávání 20 dětí. Dovolte mi Vás pozvat na virtuální prohlídku
školních prostor, kterou si můžete pustit na našich webových stránkách nebo na
odkazu https://youtu.be/2AiEGLqnbOo.
A jaké je naše přání do začátku školního roku? Vrátit se k běžnému provozu a užívat si každý další den bez jakýchkoliv omezení a restrikcí. Po loňském roce plném
rekonstrukcí a změn nejen ve školce ale i ve společnosti chceme navázat na běžný
život naší mateřské školy s poklidným naplňováním cílů předškolního vzdělávání.
Jednou z našich priorit je zaměřit se na vedení dětí k zodpovědnosti tak, aby nedělaly
správné věci z pouhé poslušnosti či proto, aby se vyhnuly
nepříjemnostem. Aby děti pochopily smysluplnost a řád
věcí, vnitřně přijaly normy
slušného chování a morální
hodnoty dané společnosti.
Naším dalším záměrem je vedení dětí k samostatnosti a vzájemné spolupráci.
Aby dokázaly mezi sebou komunikovat, respektovat se a vážit si sebe samých
i ostatních. Dokázat si říci o pomoc i to, že se jim něco nelíbí. Naučit je svobodnému rozhodování a zároveň přijímání pravidel třídy i společnosti. Chtěli bychom navázat na výbornou spolupráci s rodiči i s místními a okolními spolky
a také udržet klidné a přátelské klima školky nejen pro děti ale i jejich rodiče.
Na závěr bychom chtěli dětem i rodičům za celý kolektiv školky popřát návrat
do normálu s optimismem a nadhledem do budoucna.
Zuzana Krassková
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O otevření nové školy ve Skuhrově nad Bělou
Ve starých novinách Posel z Podhoří (roč. XL., číslo 28, strana 3, ze dne 10. července 1926), které v té době vydával v Rychnově nad Kněžnou Karel Rathouský,
jsem našel článeček neznámého autora o slavnostním otevření nové školy ve
Skuhrově nad Bělou. Přečtěte si ho níže pod názvem „Ze Skuhrova“. K tisku připravil Josef Kučera.

Ze Skuhrova
Dne 27. června 1926
prožívala naše vesnička
vzácný den. Otevírána
byla nová škola. Slavnost zahájil náš milý
starosta p. Ed. Hlaváček, jenž ve své řeči
poukázal na důležitost
výchovy mládeže v zásadách našich nejpřednějších velikánů ducha.
Na to ujal se slova okresní školní inspektor ze Smíchova p. Ferd. Černý, bývalý
okresní školní inspektor na Rychnovsku. V obsáhlé, krásné, daleko se nesoucím
zvučným hlasem pronesené přednášce zmínil se o bojích, které o novou školu
byly vedeny, zdůraznil význam nové školy, na niž mohou býti občané hrdi, vysoce
vyzvedl zásluhy místního továrníka p. Viléma Porkerta, jenž stavbu do proudu
uvedl a školu četnými cennými dary opatřil, čímž postavil si nehynoucí pomník
v srdcích obyvatelstva. Navázav na odkaz našeho arciučitele J. A. Komenského,
doložil, že jenom takovými novými školami dokážeme, že jsme národem
Komenského, nikoli jenom planými hesly. Vzpomněl zásad našeho presidenta
T. G. Masaryka, že jenom vzdělaný národ má budoucnost, provolal slávu našemu
Osvoboditeli. Nato žactvo zapělo Smetanův sbor „Sláva Tobě“. Místní továrník
p. V. Porkert hluboce pohnut nastínil vznik školy a vzpomněl světlé památky
svého zesnulého bratra, který dal základ k této budově, čímž získal si zásluhy
a památky nehynoucí. Poněvadž říd. učitel Al. Doležal dlí právě na léčení, předal
pan starosta klíče budovy zástupci jeho F. Mihulkovi, jenž vzdal díky všem, kdo
k provedení krásného díla přispěli a jménem učitelského sboru slíbil, vychová-
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vali mládež v duchu moderních a vědeckých poznatků. Žákyně V. tř. Antonie
Piskorová přednesla báseň „Našim dárcům“, načež přítomní s pohnutím vyslechli státní hymny, přednesené hudbou p. Samka. Nato na školní zahradě
konal se Dětský den. Program vyplnily děti zdejší školy za vedení členů učit.
sboru. Zapěly sbory, zacvičily prostná, zatančily národní tance a závodily. Sbory
nacvičil a vzorně dirigoval uč. Václ. Vrátil. Občanstvo setrvalo v družné zábavě do
večera. Ze slavnosti zaslán byl p. presidentu pozdravný telegram. Škola ve Skuhrově má velký význam kulturní, sociální i národnostní, poněvadž stojí na rozhraní živlu českého a německého a s kopců hor Orlických putují sem děti až půl
druhé hod. cesty.

Ze vzpomínek pana Ladislava Šulce
V dalším pokračování vzpomínek pana Šulce
budeme svědky toho, že dětství nebývá pouze
idylickým obdobím, kdy je vše zalité sluncem.
Čas od času přicházejí také drsné okamžiky
a kruté skutečnosti, se kterými se člověk těžko
vyrovnává, ale jsou pro něho tak zásadní, že si je
potom pamatuje po celý život.
Nejvíce zážitků mám z cest do školy. Pokud nám nevycházelo vyučování na
jízdní řád autobusu, a to bylo většinou, chodili jsme v létě raději pěšky. Bývala
nás celá parta. Často s námi šli i z Jedlové a Deštného. Někteří to měli domů
i čtrnáct kilometrů.
Nejkratší a také nejzajímavější cesta vedla Rybníčky přes Proloh, nahoru na
Osečnici před Lomy na křižovatku, kde se odbočovalo na Mnichovou. Odtud jsme
používali stejnou pěšinku jako v minulých letech z lomecké školy. Často jsem
chodíval sám. Jednou Rybníčky po silnici, jindy jsem si cestu zkrátil pěšinou mezi
zahradami. Kde se dalo trošku nadejít, byla vyšlapaná pěšinka, i v lese byla
– s obnaženými ošlapanými kořeny stromů. Rád jsem pozoroval veverky. Někdy
se jich sešlo na jednom místě i šest. Některé černé, ale většinou hnědě rezavé.
Zůstávaly po nich pod stromy kupičky rozlouskaných šišek. Jedné takové rezce
byla naše cesta ze školy osudnou. Šla nás tehdy parta kluků, která se mezi sebou
oslovovala přezdívkami – Fortelák, Pius, já a na čtvrtého si už nevzpomínám. Od
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Proloha k Rybníčkům teče malý potůček, pramenící nad nejvrchnějšími chalupami. Když jsme tehdy opouštěli les, dělící od sebe tyhle dvě osady, vidíme na
keřích, lemujících tu stroužku, rezavou veverku, louskající si v pohodě semena
z olší, kterých tam po jaru bylo všude plno. Někoho z kluků napadla ďábelská
myšlenka tu veverušku ulovit, že prý mají vzácnou kožešinku. Od nápadu k akci
neuplynula ani minuta. Krátká porada, rozdělení úkolů, a šlo se na věc. Moc se
mi do toho nechtělo, litoval jsem toho drobečka a nechtěl mu ublížit. Ale jak
bych vypadal před staršími kluky? Tajně jsem doufal, že nám stejně uteče do
lesa, ke kterému byl jenom krůček. Úkol zněl zahnat ji po potůčku nahoru, kde
keře končí. Zprvu se to dařilo. Když však veverka zjistila, že jí jde skutečně o kůži,
začala nám předvádět artistické kousky. Hop, hop a dlouhý skok a už byla zpět
na vysoké olši. Schovala se nahoře za kmen a jen ocas občas nebo její vztyčená
ouška se štětičkami na koncích prozrazovala místo jejího úkrytu. Když nepomáhala střelba kameny, dostal jsem úkol, nebo spíš příkaz, vylézt nahoru a donutit ji k ústupu. Ani jsem nemusel moc vysoko. Samozřejmě, že byla tisíckrát
rychlejší a hbitější než já, který se ve škole s tělocvikem dost potýkal. Měl jsem
přitom ještě smůlu. Jedna větvička se ulomila, po další jsem se smekl a jako
pytel obroku hrc a seděl jsem v potůčku. Ani se mi nechtělo vstávat. Naražené
žebro, loket bolel, až mi slzičky vyhrkly, a zespodu to studilo. Veverce jakoby to
udělalo radost. Začala skákat z větve na větev a ze stromu na strom. Než mohl
někdo cokoliv udělat, byla v houštině za cestou v lese. Pronásledovatelé však
rychle za ní. Tenhle terén jejímu stylu nevyhovoval. Vyděšená zalezla mezi kameny, a to se jí stalo osudným. Několik rukou začalo rozebírat provizorní úkryt,
Fortelák všechno řídil. Když jsem se dobelhal k nim, visela už bezvládně za ocas
v jeho ruce, kde měl useknutý prst. Nevím, kde k tomu přišel, ale zřejmě také při
nějaké lumpárně… Celá parta se pak vydala Prolohem nahoru k chalupě, kde
bydlel Pius. Tam v kůlně nastal proces stahování z kůže, čehož se ujal právě Pius.
Když jsem viděl tu nahou veverušku, takové nic, co z ní zbylo, bylo mi ze všeho
strašně smutno. Ale život už je takový, ze všeho se vyroste a na mnohé si člověk
zvykne, ani mu to nepřijde. Kde by mne tenkrát napadlo, že za několik let budu
sám stahovat domácí králíky a jako myslivec střílet zvěř.
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Rozjímání o konci světa
Jaroslav Kováříček, muzikolog a hudební redaktor australského rozhlasu, rodák z Hraštice dlouhá
léta žijící v Austrálii, se ve svém rozsáhlém článku
zabývá všemi možnými hrozbami, kterým současné
lidstvo čelí, anebo v krátké době bude muset čelit.
Jeho úvaha je velice zajímavá a dá se říci, že až
vizionářská. Napsal ji totiž 27.6.2018(!) Celé znění
jeho nadčasové úvahy naleznete na adrese
https://kovaricek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=668513
Je zřejmé, že se nabízí několik způsobů, jak konec světa může nastat. Já se nejvíce obávám rozpadu kulturního. Víme, že v minulosti byl konec civilizací spojen
i s úpadkem kulturním, tedy dekadencí. Pokud má společnost vysokou kulturní
úroveň a tudíž i mravní zásady, může se většině těch hrozeb ubránit. Jak tak
pozoruji moderní svět, je nesnadné o úpadku lidského myšlení a konaní nemít
pochyb. Západní civilizace je už zřejmě unavena a počíná se rozkládat. To ji ohrožuje více než invaze zcepenělého islámu. Naši předkové se nájezdům mohamedánů bránili a ubránili, dnes je v Evropě mnoho hlupáků, kteří nájezdníky vítají.
Jakmile ztratí společnost sebezáchovné instinkty, její zánik je nevyhnutelný.
Zajistit si spolehlivou budoucnost je pro lidstvo možné, znamenalo by to ale podstatně změnit lidské myšlení a způsob života. Lze si něco takového představit?
Závěrem připomenu, že každý jeden z nás nosí svět ve své mysli. A tento svět
jednoho dne skončí, nepochybně. Není to nic děsivého, je to přirozená vlastnost
života. Každý, kdo se narodil, zemřel či zemře, takový jest světa běh. Mějme ale
na paměti, že není žádný spěch!!!
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Ze Svinné do Jižní Ameriky
Po letních radostech a krátké odmlce vám posílám nové vyprávění z mých cest po famózní Jižní
Americe. Než budu pokračovat, chci všem poděkovat za kladné ohlasy na články. V létě jsem
potkala mé pravidelné čtenáře. Děkuji za to, že čtete moji cestovatelskou rubriku.
Že mám možnost vás zavést alespoň prostřednictvím vyprávění na místa vzdálených destinací. Dokud budu moci, budu vzpomínat a lovit ve svých cestovatelských
denících zážitky a vzpomínky na lidi, kteří mi na cestách i v nesnázích pomohli.
Posledním vyprávěním jsem vás vzala do džungle k šamanovi u městečka Rurrenabaque, to je moje citová záležitost. Tři týdny jsme v tomto ztraceném světě
trávili čas se svými myšlenkami, prací a meditacemi. Mému spolucestovateli ale
nevycházelo vše tak, jak by si zřejmě přestavoval. Pokousal ho pes, zapomněl
v jedné chatce v pampách, kam jsme jeli pozorovat zvířata, peněženku, takže
mu peníze někdo ukradl. Karimatku nechal v loďce, též mu ji někdo vzal. Jen
jsem si povzdechla a pomyslela si: „Že by karma?“ Nedělal si to totiž na těch
cestách zrovna nejjednodušší.
Nastal čas, abychom se navrátili do civilizace a pokračovali ve svých dobrodružstvích zase o kus dál. Cesta zpátky byla více kritická. Několik dní pršelo.
Nemohli jsme se lodí nejprve dostat z džungle do Rurrenabaque. Letadlo z města
do La Paz stojí „raketu“, a tak jsme zariskovali a jeli jsme zpět busem. Pršelo.
Pár kilometrů za Rurrenabaque byla cesta už neprůjezdná. Tři dny a dvě noci
jsme trčeli v autobuse, byly hrozné sesuvy půdy a několik aut se zřítilo do řeky.
A několik lidí zahynulo. Mé rodině jsem po telefonu jen řekla, že se jim ozvu další
den ráno. Neozvala jsem se celé tři dny! Mezi tím už si doma přečetli, co se
v naší oblasti děje. Museli jsme důvěřovat řidiči. Bylo hnusně, zima, všichni protivní a ospalí. Nad námi srázy hlíny s kameny a obří vyvrácené stromy s kořeny.
Po dvou nocích jsme to riskli a vydali se s našimi novými kamarádkami z Kanady pěšky přes ten sesuv. Do té doby jsme byli asi nejklidnějšími cestujícími
v autobuse. Ale když jsme si brali krosny, řidič mi říká: „Jestli teď odejdete, půjdete tím bahnem, zjistíte po dvou kilometrech, že to nejde a vrátíte se, nebudete
moci tady v autobuse přespat." Do mě vjel vztek a ta španělština mi šla najednou plynule sama: „Prosím? Proč, Madona? Takže blázniví lidé nejsou jenom
v Peru, v Bolívii je mohu najít taky!“ Prostě jsme vyrazili. Nastala davová panika.
Všichni se hrnuli na vojáky, křičeli, někteří brečeli. Vojáci byli obdivuhodní!
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Pomáhali, jak to jen šlo. Přes sesuvy bahna a kamení jsme se po lanech nakonec dostali. Na druhé straně již čekala různá auta, zaplatili jsme si jízdenku
a šťastně dojeli do La Paz, kde jsem hned dala vědět do Česka svému příteli
a rodině, že jsem v pořádku. Všichni doma trnuli hrůzou a nevěděli, na koho se
mají obrátit. Ještě to odpoledne jsem si koupila noviny, pustila zprávy a s hrůzou zjistila, že místo, které jsme opouštěli, kde nám s lany pomáhali vojáci, bylo
dvě hodiny po našem odjezdu zavaleno(!) Došlo k těžkým sesuvům půdy. Zavalena byla i těžká technika, která pomáhala odklízet stromy. Desítky mrtvých zůstaly ležet pod bahnem. Všechno se ve mně sevřelo a převrátilo vzhůru nohama.
Měli jsme nepopsatelné štěstí. Dlouho jsem se rozmýšlela, zda mám vůbec takové vyprávění psát. Ale patří to k takovému druhu cestování, které provozuji.
Když se vydávám na cesty, vždy slibuji rodině a přátelům, že budu na sebe dávat
pozor. Ale neovlivním přírodní katastrofy a jevy, které mi
vstoupí do cesty.
Nejde vždy vše hladce. Člověk musí být
pokorný. Nikdy si nepřipouštím, že by se
něco mohlo stát.
Vždy věřím na zákon
rovnováhy, ať už
v chemii nebo v životě. Co do toho světa pošlu, to se mi vrátí. Když budu dobrý, poctivý a nápomocný člověk, vždycky mi tam někdo nahoře někoho sešle, nebo pomůže situaci
vyřešit.
Zážitků mám z Bolívie tolik, že ještě dvě čísla v ní zůstaneme. Představím vám fascinující hory, kde jsem vylezla na svůj nejvyšší vrchol v životě. Ale příště vás hlavně
pobavím pohádkou o tom, jak umím měnit své zachovalé oblečení za dárky domů.
Moji drazí čtenáři, všem vám přeji klidný podzim bez bacilů a také dostatečnou dávkou výdrže a pevných nervů.
Petra Kumpoštová
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Z činnosti místní organizace Českého rybářského svazu ve Skuhrově n. B. v roce 2021
Máme za sebou většinu rybářského roku 2021. Jako každoročně byla v jarních
měsících slovena v chovných potocích násada pstruha obecného, kterou naši
členové pak vysadili do řeky Bělé a do potoků byl vysazen plůdek. Na chovných
rybnících jsme letos neměli žádné problémy s vodou, protože vzhledem k častým dešťům jí bylo někdy spíše moc. Mohli jsme kapříkům dopřát dostatek
krmení a ti nám pěkně rostli. Do rybníku v Debřecích jsme přivezli i násadu candáta, aby si v budoucnu na své přišli i lovci dravců.
Náš spolek uspořádal také sběr železného šrotu. To, že se snažíme, aby byl
u rybníků pořádek a mohli tam nejen rybáři, ale i ostatní v klidu relaxovat, je
samozřejmost. Tady musím napsat, že nejen rybáři ale i ostatní návštěvníci
u rybníku nechávají odpadky mimo koše, nebo nám je házejí do topeniště u grilu.
Chtěl bych tedy všechny poprosit, aby udržovali u rybníku pořádek. Vše vyvrcholilo tím, že si parta drzých mladíků udělala u rybníku párty. Pak nám „vlezli“
do chaty, tam přespali a zase odešli. Naštěstí bylo poškozeno pouze okno.
V letošním roce již nebyl takový problém (vzhledem k vývoji onemocnění
COVID-19) uspořádat všechny naše tradiční závody.
Dne 5. 6. 2021 jsme na rybníku D1 uspořádali dětské závody. Letos se sešlo
pouze 14 dětí, z toho 7 z kroužku MO Skuhrov nad Bělou. Skoro se všemi přijel
alespoň jeden rodič a pomáhal svým dětem s přípravou na závody. Každé z dětí
si vylosovalo své místo k lovu. V 8:00 hodin byl zahájen závod. Některé menší
děti s rybolovem trochu zápasily, a tak rodiče měli plné ruce práce. Oproti tomu
některé starší si už počínaly jako staří mazáci. Skoro všechny děti ulovily alespoň nějaký úlovek a každé z dětí dostalo pěknou cenu. Po celou dobu závodu
bylo pro děti připraveno občerstvení, které měly zdarma. Krásné a hodnotné
ceny byly zakoupeny z poskytnutých darů obcí Kvasiny a Skuhrov nad Bělou.
Dne 12. 6. 2021 se konaly rybářské závody jednotlivců na rybníku D1 v Debřecích. V letošním roce se sešlo celkem 38 závodníků ze širokého okolí. Zastoupena byla i naše MO Skuhrov nad Bělou a to 7 soutěžícími. Počasí bylo od rána
slunečné a teplé. Chytalo se na dva poločasy po třech hodinách, a tak si soutěžící rybolov mohli dostatečně užít. Ryby ale moc nespolupracovaly, a tak i vítěz
měl nachytaných jen 406 cm ryb. Pro účastníky byly připravené věcné ceny.

SKUHROVSKÝ ZPRAVODAJ

23

Dne 14. - 15. 8. 2021 se také uskutečnil závod na 24 hodin dvojic. V letošním
roce se zúčastnilo 24 dvojic, což je maximální možný počet. Počasí přálo, ryby
braly, teda některým dvojicím. Letos se také zase obnovila tradice „koupání“.
Jeden ze závodníků se vykoupal dobrovolně, nechtěl přijít o montáž uvízlou
v pařezech. Další dva zachraňovali prut, který jim při záběru kapr stáhl do vody.
Zkrátka někdy vyhraje rybář, někdy ryba… Jen dodám, že oba pruty byly zachráněny a kapři vytaženi a závodníkům započítány. Celkem se nachytalo 686 kg
bodovaných ryb. Poděkování patří všem sponzorům a členům organizace, kteří
se starali o hladký průběh obou závodů.
U rybníku v Debřecích
se konalo od 23. 8. 2021
soustředění mladých rybářů. Sešlo se zde 24 dětí
od 7 do 15 let věku. Některé již rybaří a některé
se s tímto krásným koníčkem teprve seznamovaly.
Skoro všechny děti spaly
u vody ve svých stanech, jen dvě v naší chatce. V letošním roce se hlavně chytalo, občas bylo nějaké video a soutěže, aby se děti trochu odreagovaly. Tentokrát nám nepřálo počasí a skoro každý den aspoň chvíli pršelo. Čtvrtek a pátek
už propršel skoro celý. Dětem počasí vůbec nevadilo a stále se pokoušely o nějaký úlovek. Ryb se nachytalo poměrně hodně a byly uloveny i ryby okolo 80 cm.
Vytažení velké ryby vždy bylo takové „kolektivní“, všechny děti se seběhly, a tak
byla i radost z pěkné ryby kolektivní. Snad to tak zůstane co nejdéle a nebudou
si úlovky závidět ani v budoucnu.
Na tomto místě bych chtěl velice poděkovat obecním úřadům ve Skuhrově
nad Bělou a Kvasinách za spolupráci a podporu našeho spolku. Pro děti z kroužku mládeže díky této podpoře můžeme pořádat více zajímavých akcí a začínajícím dětem můžeme poskytnout drobnosti potřebné k tomuto krásnému koníčku.
Také děkujeme sponzorům, kteří věnují ceny na rybářské závody.
Pokud chcete relaxovat v přírodě se sportovním rybolovem, rádi Vás mezi
námi uvítáme. Další informace o nás najdete na internetové adrese:
http://www.rybariskuhrov.cz/
David Zounar
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Letní příprava a podzimní sezóna v oddíle
běžeckého lyžování Wikov SKI Skuhrov n. B.
Ani v létě náš oddíl nezahálí. Můžete nás vidět
v okolí Skuhrova, kde běháme a posilujeme v lese
i na hřišti. Gymnastická průprava je pro nás také
velmi důležitá. Hrajeme hry, jezdíme na koloběžkách. Na jaře jsme sjížděli řeku Úpu, na konci
června Ohři. U Hrošky využíváme asfaltovou polní
cestu pro trénink na kolečkových lyžích, mladší
jezdí na bruslích. Léto je ideální i pro turistiku (prošli jsme Broumovské stěny,
Jeseníky, Vysočinu, vyšli na Suchý vrch).
O prázdninách jsme uskutečnili dvě soustředění. První se konalo v druhé polovině července ve Třech Studních na Vysočině. Kromě všestranné přípravy si
děti na rybníce užily i kajaky a kánoe. Druhé soustředění se konalo v Deštném
v Orlických horách tradičně na konci prázdnin.
Na pozvání Filipa Cabrity, oddílového kolegy (účastník letošního mistrovství
světa), mohli nejstarší dorostenci a junioři trénovat začátkem července u něj
v Portugalsku. Jezdili na kolečkových lyžích, využívali horský terén na běh i turistiku. Na moři si zkusili surfování. Filip potom dorazil do Čech a v Deštném se
zapojil do naší letní přípravy.
Ve dnech 20. – 22. 8. 2021 jsme uspořádali tři závody na kolečkových lyžích
Orlický Rollerski Cup. Součástí je sprint „Šedivinská 11“ na 1,2 km klasicky, v sobotu pak „NORDIC výjezd na Šerlich“ (10 km klasicky, start v Orlickém Záhoří)
a v neděli „CRAFT výjezd do Luisina údolí“ (16 km klasicky, start ve Skuhrově).
Naši závodníci uspěli! V kategorii mužů byl Jan Maryška celkově 5., Marek
Vašátko 6. V dorostencích jsme brali všechny medaile (1. Šimon Maidl, 2. Jakub
Bečvář, 3. Štěpán Maidl).
Na začátku září si mohly děti ze Skuhrova a okolí zazávodit na místním hřišti.
„Koláčkový závod“ je zároveň i náborovým během oddílu, kde si děti zkusí překážkovou dráhu a rodiče se mohou seznámit s programem a náplní našeho oddílu. V cíli dostal každý pitíčko Caprisonne, perníkovou medaili a koláček. I letos
k nám do oddílu přišly nové děti. Kdo nábor nestihl, může se přijít podívat na
naše tréninky.
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Během podzimu nás čeká několik závodů v přespolním běhu. Účastní se i naši
nejmladší svěřenci, pro které to bývají
první skutečné závody. V minulých letech
jsme měli i v těchto závodech úspěšné
sportovce, letos to opět vypadá nadějně.
První závod se konal v sobotu 11. 9. ve
Studenci, kde medaile a koláč získala
Alice Pekárková, Julie Janetzky, Veronika
Holíková a Šimon Maidl. I ostatním se dařilo, byli do 10. místa. Druhý pohárový
závod děti odběhly v Horních Mísečkách,
odkud si přivezly dvě zlaté (Zuzka Kubíčková a Šimon Maidl) a pět stříbrných
(Terka Michlová, Adéla Michlová, Veronika Holíková, Jan Křepela a Jakub Bečvář). Někteří absolvovali i závod „Kvasiny
v běhu“. Další závody budou v Trutnově
(2. 10.), v Machově (10. 10.) a v Polici (17. 10.). Budeme našim běžcům držet palce.
Už se těšíme na zimní sezónu. V listopadu pravidelně jezdíme s našimi nejstaršími na první zimní soustředění do míst, kde už se dá lyžovat. V prosinci
míváme soustředění na prvním sněhu. Pokud chcete vidět fotograﬁe z našich
závodů a akcí, sledujte náš facebook a webové stránky www.ski-skuhrov.cz.
Za oddíl Wikov SKI Skuhrov n. Bělou Jana Křepelová

Spolek Na Venkově o prázdninách nezahálel
Prázdniny utekly jako voda, děti se vrátily do
školních lavic, a tak se Vám opět hlásíme s novinkami z Nové Vsi. A co jsme o prázdninách
u koní zažili? Tak jako každý rok proběhly dva
tábory, užili jsme si dosyta ježdění, krásného
počasí a různých aktivit, byli jsme v lanovém
parku v Deštném, na paintballu v Týništi,
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proběhl „Novoveský gladiator race“, při kterém jsme si „dali pěkně do těla“.
Konal se divadelní večer plný krásných scének v podání dětí i ohnivá show,
nesměla chybět ani závěrečná jízda zručnosti nebo noční bojová hra, která se
letos našim praktikantům opravdu náramně povedla. Na prvním táboře si pro
nás noční bojovku připravilo bohužel i počasí, kdy k nám poslední večer dorazila silná bouřka a déšť. Během krátké doby vypadl proud. Spolek má naštěstí
bezpečné zázemí, a tak jsme noc místo ve stanech přečkali uvnitř domu, i když
někteří odvážlivci původně chtěli spát ve stáji u koní... Děti odjížděly spokojené
a plné zážitků a společně jsme si slíbili, že se zase za rok sejdeme. S některými
dětmi se potkáváme pravidelně na kroužcích a při pravidelné výuce ježdění.
V srpnu také proběhl první příměstský tábor pod záštitou DDM Rychnov, a tak
jsme si vyzkoušeli i jiné pojetí tábora. Tyto akce byly velkou měrou podpořeny
grantem MŠMT, za což moc děkujeme!
Jak jsme již zmínili v minulém vydání zpravodaje, přivítali jsme do naší stáje nového čtyřnohého kamaráda. Nádherná černá kobylka slovenského teplokrevníka
je novou parťačkou Elišky Pišlové pro závody v drezuře. Už před prázdninami
a během nich se spolu poctivě připravovaly na svoje první společné závody v září.
A zazářily! První závody, na které Eliška s Večernicí vyjela, bylo „Mistrovství Královéhradeckého kraje“ v Jeřicích, konané 4.9.2021 Českou jezdeckou federací. Oporou Elišce a Večernici byl také
Sky Creative Ice B, Eliška se
úlohy DU-A účastnila s oběma
koňmi. Se Skyem se Eliška umístila na 4. místě, s Večernicí pak
dokonce na třetím! A to byl
hned napoprvé skvělý výsledek.
O týden později už pouze s Večernicí vyjela Eliška ještě na závody do Dolního Přímu a opět
se postavila na stupně vítězů.
V drezurní úloze DU-A se umístily na 3. místě. A to je opravdu
paráda a velká radost pro
všechny. Příprava na závody
v drezuře pro tento rok lehce
upozadila přípravu na parkury –
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skokové závody, ale i tam se chystáme vyjet a to do Dolního Jelení s Alexem
a jezdkyní Kateřinou Binkovou. Držíme oběma pěsti!
Se začátkem září se znovu pomalu „rozjíždí“ individuální výuka ježdění, probíhají první jezdecké tréninky. V říjnu pak také jako každý rok zahájíme kroužky
„Cestu do sedla“ a „Jezdectví“. Kroužky snad budou probíhat bez omezení a přerušování a stejně tak všechny plánované akce.
Těsně před uzávěrkou se konala již XII. Hubertova jízda spojená s dětským
odpolednem plným her a soutěží. Připraven byl pro děti skákací hrad. Akce se
konala 25. 9. 2021.
Petra Pišlová a Denisa Kadeřábková

Skuhrovští atleti mezi nejlepšími sportovci
Dobrušky
Ve velkém sále Společenského centra Kina 70 se ve čtvrtek 17. června 2021
uskutečnilo slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců Dobrušky za rok 2020. Galavečera se zúčastnili pouze pozvaní sportovci, trenéři a funkcionáři z dobrušských sportovních jednot a klubů. Vinou covidu byly minulý rok možnosti sportování omezeny. Navzdory tomu dobrušští sportovci dosáhli řady úspěchů na
domácích, tak zahraničních závodech a soutěžích. Starosta města Petr Lžíčař
všem oceněným poděkoval za reprezentaci města a popřál hodně úspěchů při
návratu na otevřená sportoviště. Za atletický oddíl SK Dobruška převzali ceny
také dva nadějní atleti ze Skuhrova nad Bělou:
Ondřej Locker se stal krajským přeborníkem v běhu na 1 500 m překážek, vybojoval 3. místo v krajském přeboru jednotlivců v běhu na 3000 m překážek a byl
devátý na Evropských atletických hrách v běhu na 1500 m.
Viktorie Fejová se stala krajskou přebornicí v běhu na 1500 m překážek.
Oběma mladým atletům blahopřejeme.
Převzato z regionálního tisku
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Chalupářský volejbalový turnaj
Dne 14. 8. 2021 se v rekreační osadě Malý Uhřínov uskutečnil v rámci
oslav 100 let organizovaného volejbalu v Československu, potažmo v České republice, jubilejní
10. ročník Chalupářského
volejbalového turnaje mixů. Hrálo se za krásného
počasí tradičně na dvou
travnatých kurtech Pepínovy furtlouky za účasti dvanácti družstev.
Turnaj zahájil v 8,30 starosta Liberka p. Jiří Šimerda. V technické části družstva
byla rozdělena do třech skupin po čtyřech s herním systémem každý s každým na
dva hrané sety do 18ti. Vítězové skupin se utkali o prvá tři místa, druzí o 4.- 6.
místa, atd. Ukončení turnaje bylo v 17 hodin, kdy všechna družstva obdržela hodnotné ceny a krásné diplomy, které vznikly v průběhu turnaje ve spolupráci fotografa Vlasty Dohnálka a ředitele základní školy Oldy Málka. První tři družstva si
odnesla i poháry. A jako vloni bylo součástí cen 12 balíčků čokolády, které na doplnění sil věnoval starosta Jirka Šimerda.
Odměněni byli též nejzkušenější - Hanka Marvanová a Karol Radocha. Nejmladšími účastníky byli Michal Ciran a Barča Štěpánová.
Konečné pořadí družstev:
1. Bumbálka
2. WBACB
3. WBAC A
4. Chalupáři
5. Konopro
6. A JE TO

7. KounovCity
8. Příchozí
9. Brutus
10. Hradečáci B
11. Promile
12. Hradečáci A

Velkým kladem turnaje byla účast mladých, dále že proběhl bez protestů
a hlavně bez úrazů.
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Ještě několik čísel: účast 85 hráčů, z toho 37 žen či dívek, odehráno bylo celkem
30 zápasů, turnaj průběžně sledovalo přes 100 spokojených diváků, mezi nimi
i ing. Jiří Bartoš, předseda ČUS rychnovského regionu. O bezchybný chod turnaje
se postarali 2 organizační pracovníci (Eva a Ruda Špringrovi), 1 rozhodčí (Franc
ml.) a osazenstvo kiosku (Tesárkovi Verča, Luděk, Matyáš a Tobiáš a Divišovi Dáša,
Matěj s Míšou a Tomáš) – všem patří obrovský dík!
Po skončení turnaje k poslechu i tanci hrál do pozdních nočních hodin Country
band ze Skuhrova n. B.
Turnaj v tomto rozsahu by nebylo možné uskutečnit bez sponzorů, kterými
byli: OÚ Liberk a Kvasiny, Podorlická kartonážní – Jarda Liška, Elmopa – Marian
Pavel, Maso – uzeniny Kališ, Drůbežárna Semechnice, Sklo – porcelán Janeček,
Obchod Benešovi, Konzum Ústí n. O., Berner – Vráťa Ulč, Exekuce HK – Bohouš
Brychta, Rodinný pivovar Dka – Vedrovi, Odbory OS KOVO Škoda Kvasiny, Pojišťovna Uniqa – Verča Zemanová, Koželužna Solnice – Helča Brandejsová, OVS RK
– Luděk Ruprich, Berger – Huck – Pavel Krnáč, Mirka a Vlastík Bukovští - Nové
Město n.M., Oli Hofrichtrová – RK, Hela Holcová – Praha, Verča a Luděk Tesárkovi
– Střezetice, Štefka a Jarda Voborníkovi – Bratislava, Jirka Šimerda – Liberk, Irča
a Vašek Velíškovi – HK, Martin Diviš – Praha,
Petr Hofman – N.M. n.M. Všem uvedeným
mé velké díky!
Další díky patří našim ženám, chalupářkám a kamarádkám, které opět napekly
moře dobrot. Jmenovitě to jsou: Jarča Paštová, Dáši Zahradníková a Divišová, Marušky
Hejhalová a Krunčiková, Týna a Vlaďka Koukolovy. Závěrečné poděkování patří všem
kamarádům, chalupářům a stanujícím hráčům a hráčkám z HK a Prahy za pomoc při
přípravě hřišť, budování zázemí turnaje
a poturnajovém úklidu!
Zdar 11. ročníku, který se koná 13. 8. 2022!
Josef Franc, organizátor a ředitel turnaje
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S humorem jde všechno líp
Je dobře, že humor neopouští Čechy ani v době koronaviru. Je to určitý druh
terapie, která pomáhá lidem překonávat strach. Platí stará rada, když se něčeho bojíš, dělej si z toho srandu. Sice tím virus nezaženete, ale aspoň se zasmějete. Proto Vám předkládáme několik covidových hlášek zachycených na
internetu:
Když se přestanete dívat na zprávy, tak zjistíte, že je vlastně na světě docela
hezky…
Očekávat, že počet nakažených se sníží pravidelným testováním, je stejné, jako
čekat, že zhubnete pravidelným vážením…
Máte-li podezření, že vás žena podvádí, volejte na 112 a řekněte, že má Covid-19.
Oni vám zjistí, s kým se stýkala…
Těšte se na 7. vlnu očkování. To bude vakcíny vyrábět i Dr. Oetker…
Virus Covid-19 je jako televizní seriál. Člověk si myslí, že už je konec a vtom je tu
nová série…
Čeští vědci navrhují radikální řešení: Zkřížit koronavirus s Českou poštou. Nejspíš ho vůbec nedostanete a ještě nechá vzkaz, že to zkoušel…
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Historická fotohádanka
Tentokrát je předmětem hádanky osoba, která dlouhá léta vykonávala funkci
místního listonoše. Pěšky nebo na kole, v zimě, v létě, ve vichru, v dešti, ve sněhové vánici, po pás ve sněhu i za parného slunce denně roznášel poštu, noviny
a důchody i do těch nejodlehlejších míst svého skuhrovského rajónu. Vždy dobře
naladěn a s úsměvem na rtech. Když se někdy náhodou opozdil, ihned přispěchal se svou oblíbenou hláškou: „Noviny dnes nesu pozdě, srazily se vlaky u Kolína.“ Velmi rád hrál ochotnické divadlo a nikdy nezkazil žádnou legraci.
Pamětníci si jistě vzpomněli, že tím legendárním skuhrovským pošťákem byl pan
Karel Ehl. Za poskytnuté foto děkujeme panu Josefu Kučerovi a archivu Natura
Hlinné. Autorem snímku byl pan R. Jech.

32

www.skuhrov.cz

Skuhrovský zpravodaj vydává Obec Skuhrov nad Bělou.
Zaregistrováno u MK ČR po značkou E 11 927. Odpovědný redaktor Mgr. Jiří Nedomlel,
Skuhrov nad Bělou 119. Kontakt: nedojir@seznam.cz
Ikonky a obálka: Mgr. Iveta Vašátková. Číslo 174, ročník 46, říjen 2021.
Tisk: EXNER studio, s.r.o. Solnice
Redakce neodpovídá za stylizaci příspěvků, texty neprocházejí odbornou jazykovou úpravou.
Je vyhrazeno právo na případnou úpravu či zkrácení příspěvků.
Články čtenářů a dopisovatelů nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele.

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

jméno lékaře

adresa ordinace

telefon

16.10.

MDDr. Motyčka Martin

Komenského 44, Rychnov n.K.

775 224 093

17.10.

MUDr. Kašparová Dagmar

Voříškova 169, Vamberk

602 514 715

23.10.

MDDr. Petrák Tomáš

Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk

721 200 244

24.10.

MUDr. Plšková Ivona

Svatohavelská 266, Rychnov n. K.

494 534 841

28.10.

MUDr. Podolská Jana

poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště

494 371 783

30.10.

MUDr. Pokorná Jaroslava

poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 697

31.10.

MUDr. Pokorná Věra

Jana Pitry 448, Opočno

494 667 628

06.11.

MUDr. Přibylová Marta

Komenského 209, Častolovice

494 322 706

07.11.

MDDr. Handl Kapolková S.

U Stadionu 954, Rychnov n. K.

604 878 560

13.11.

MUDr. Salamin Akram

Kvasinská 129, Solnice

602 152 873

14.11.

MUDr. Skřičková Zdena

poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 695

17.11.

MUDr. Sudová Simona

poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště

494 371 031

20.11.

MUDr. Světlík Filip

Tyršova 515, Opočno

777 667 353

21.11.

MUDr. Štulík Richard

poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 693

27.11.

MUDr. Tancurinová Jana

Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk

736 419 151

28.11.

MDDr. Učňová Petra

Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk

721 200 244

04.12.

MUDr. Valešová Pavla

poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 622 114

05.12.

MUDr. Veselská Renata

poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště

494 371 781

11.12.

MDDr. Zdráhal Zdeněk

Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí

721 460 150

12.12.

MDDr. Andělová Jana

Jana Pitry 448, Opočno

731 980 112

18.12.

MUDr. Bahník František

Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí

494 323 152

19.12.

MUDr. Beránek Jan

Komenského 828, Týniště nad Orlicí

494 371 088

24.12.

MUDr. Bergmanová Dita

Záhumenská 445 , České Meziříčí

734 324 600

25.12.

MDDr. Borůvková Ver.

poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 622 114

26.12.

MDDr. Slouková Kamila

poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 694

01.01.

MUDr. Handl Jindřich

Panská 24, Rychnov nad Kněžnou

494 531 955

02.01.

MDDr. Havlíček Ondřej

Kvasiny 145

771 155 445

