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Vážení občané,
opět se nám přiblížil konec roku a s ním nadešel
čas pravidelného ročního bilancování, co se nám
povedlo, kde jsou rezervy, co můžeme zlepšit atd.
Myslím si, že jsme ani v tomto roce nezaháleli a že
je za námi opět vidět zase kus poctivé práce, o které jsem Vás podrobně informoval už v minulých zpravodajích, a proto nyní připomenu jen dění v posledním
období.
Advent jsme letos i přes nepříznivou situaci s další pandemickou vlnou
COVID-19 zahájili tradičně u Společenského centra. K pěkné pohodě nám zazpívali žáci místní ZŠ několik vánočních koled, při kterých byl v duchu sváteční
atmosféry umocněné sněhovou nadílkou, rozsvícen vánoční strom. Bohužel jsme
si však museli odříci tradiční pohoštění. Vše totiž muselo probíhat v rámci
aktuálních přísných proticovidových opatření.
Tato doba je charakteristická přípravami a vytvářením ﬁnančního rozpočtu na
příští rok. Finanční výbor opět zodpovědně připravil rozpočet pro příští rok 2022.
Ten bude posledním rokem funkčního období současného zastupitelstva. Do rozpočtu promítl většinu plánovaných akcí a požadavků. Situace byla letos o to složitější a komplikovaná těžko odhadnutelným ﬁnančním nárůstem prakticky ve
všech odvětvích, počínaje energiemi, od kterých se, bohužel, vše odvíjí.
Finální návrh rozpočtu už je hotov a je k nahlédnutí na oﬁciálních vývěskách obce.
Bude schvalován na závěrečném zasedání zastupitelstva koncem letošního roku.
V současné době probíhá i několik výběrových řízení na plánované akce, které
vypuknou hned začátkem příští roku. S některými nám ﬁnančně pomohou již
schválené přidělené dotace.
Dále kompletujeme nové projektové dokumentace a ohlížíme se po dalších
dotačních možnostech z různých zdrojů, které by nám opět pomohly realizovat
plánované akce. Z chystaných akcí pro příští rok vybírám např. opravu dalších
obecních komunikací, dokončení výměny zbytku chodníkových tras ve středu
obce, výstavbu sportoviště ve středu obce, pokračování v modernizaci svítidel
veřejného osvětlení, opravu hřbitovní zdi, opravu a údržbu kulturních památek,
kontejnerová stání atd. Ale o tom postupně až v příštích vydáních zpravodaje.
Tolik malé ohlédnutí za končícím rokem 2021.
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Vážení a milí spoluobčané a čtenáři zpravodaje, závěrem mi dovolte, abych Vám
i všem Vašim blízkým popřál příjemné prožití vánočních svátků a hlavně v novém
roce 2022 pevné zdraví, mnoho štěstí, radosti, spokojenosti a co nejlepší vstup do
nového roku. Bohužel, nový rok vzhledem k současné nepříznivé covidové situaci
nemůžeme společně přivítat tradičním skuhrovským ohňostrojem.
Milan Bárta, starosta

Společenská kronika
za 4. čtvrtletí roku 2021
Významného životního jubilea se dožili tito naši spoluobčané:
KNAPOVÁ Věra ze Svinné
HARTMAN Miroslav ze Skuhrova
VAŠEK Miloš z Debřec
MACHÁŃOVÁ Květa z Brocné
PIŠL Bohuslav z Rybníček

70 let
85 let
70 let
75 let
75 let

Vaše životní jubileum je pro nás příležitostí, abychom Vám do dalších let upřímně
popřáli dobré zdraví, spokojenost a osobní pohodu.
Vítáme nového občánka naší obce:
TARANTOVÁ Amálie z Brocné
Vážení rodiče, vítáme narození Vašeho děťátka a přejeme Vám i jemu, aby vyrůstalo ve zdraví, lásce, klidu a pohodě.
Loučíme se s našimi zemřelými občany:
ŠRITTROVÁ Stanislava ze Skuhrova
JECHOVÁ Marie z Hraštice

(nar. 1930)
(nar. 1926)

Čest jejich památce!
Soňa Vlasáková
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Informace Obecního úřadu Skuhrov
Vzhledem k současné koronavirové době a s tím souvisejícími opatřeními se
slavnostní novoroční ohňostroj 1. 1. 2022 neuskuteční.
Pandemická doba rovněž negativně ovlivňuje plánování společenských, kulturních a sportovních akcí. Proto v tomto vydání Skuhrovského zpravodaje není
uveden tradiční Kalendář akcí na rok 2022. Pokud se situace zlepší a věříme, že
ano, tak tento plán zveřejníme v příštím čísle Skuhrovského zpravodaje, které
vyjde před Velikonocemi.
Pokud to situace dovolí, připravuje se Tříkrálový koncert Prausova sboru
v prostorách skuhrovského kostela v pátek 7. ledna 2022 od 16.00 hodin. Upřesněno bude místním rozhlasem podle aktuálních podmínek.

Místní poplatky v Obci Skuhrov nad Bělou
od 1. 1. 2022
Dnem 1. 1. 2022 vstupuje v platnost nová obecně závazná vyhláška Obce
Skuhrov nad Bělou č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství. Ostatní vyhlášky zůstávají v platnosti z minulých let.

ODPADY – NOVĚ
Obecně závazná vyhláška Obce Skuhrov nad Bělou č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
výše sazby poplatku: 750,- Kč/osoba – trvalý pobyt
750,- Kč za rekreační objekt
splatnost poplatku:

jednorázově, nejpozději do 31. 5. 2022
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Obecně závazná vyhláška Obce Skuhrov nad Bělou č. 2/2019 o místním poplatku ze psů.
Sazba poplatku:

1. pes

2. a každý 1. pes 2. a každý
další pes poplatník další pes
ve věku poplatník
65+
65+

a) ze psa chovaného v rodinném
domě

200,- Kč

250,- Kč

100,- Kč

150,- Kč

b) za psa chovaného v rodinném
domě v řadové zástavbě

300,- Kč

400,- Kč

150,- Kč

200,- Kč

c) za psa chovaného v bytovém
domě (má více než 3 samostatné byty)

400,- Kč

600,- Kč

150,- Kč

200,- Kč

d) za psa určeného ke hlídání
objektů pro průmysl, obchod,
zemědělství, skladování,
správu a řízení

200,- Kč

250,- Kč

150,- Kč

200,- Kč

splatnost poplatku – nejpozději do 31. 5. 2022, úleva: věk 65+
POBYT upravuje Obecně závazná vyhláška Obce Skuhrov nad Bělou č. 3/2019
o místním poplatku z pobytu.
V platnosti je i Obecně závazná vyhláška Obce Skuhrov nad Bělou č. 4/2019
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Otevírací doby o svátcích
OBECNÍ ÚŘAD
Obecní úřad bude otevřen dle pravidelné otevírací doby.
Zavřeno bude pouze v pátek 31. 12. 2021.
POŠTA
Pošta bude otevřena dle pravidelné otevírací doby.
Zavřeno pouze v pátek 31. 12. 2021.
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SBĚRNÝ DVŮR
Středa 22. 12. 2021:
Sobota 25. 12. 2021:
Středa 29. 12. 2021:
Sobota 1. 1. 2022:

otevřeno 15.00 – 17.00 hodin
zavřeno
otevřeno 15.00 – 17.00 hodin
zavřeno

MUDr. JURÁNKOVÁ KAROLÍNA
Pondělí
27. 12. 2021 – zavřeno (zástup MUDr. Pop, Kvasiny)
Úterý
28. 12. 2021 – zavřeno (zástup MUDr. Pop, Kvasiny)
Středa
29. 12. 2021 – zavřeno (zástup MUDr. Jůza, Solnice)
Čtvrtek
30. 12. 2021 – zavřeno (zástup MUDr. Jůza, Solnice)
Pátek
31. 12. 2021 – zavřeno (zástup MUDr. Jůza, Solnice)

Mutina Skuhrovský viděl svým oknem
- zpovykance, kteří posprejovali workautové hřiště a „upravili“ obrázek na tovární
zdi…
- vkusnou vánoční výzdobu v obci…
- děti z místní ZŠ při hudebním vystoupení
na slavnostním rozsvícení vánočního
stromu o první adventní neděli a moc jim
za to děkuje…
a přeje všem skuhrovským občanům i přátelům obce stálé zdraví, pevné nervy a věří,
že covidová pandemie snad už příští rok
konečně pomine, tak jako odezněly morové
rány za jeho časů…
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Představitelé obce děkují touto cestou Královéhradeckému kraji za poskytnutí dotace na „Zpracování projektové dokumentace na akci Rekonstrukce malé
vodní nádrže v katastrálním území Svinná.“ Dotace je určena na Zpracování projekt. dokumentací k opatřením k zadržování vody v krajině.

Pozdrav z naší knihovny
Chtěla bych popřát všem čtenářkám, čtenářům i ostatním spoluobčanům příjemné a klidné prožití adventního období a svátků. Do nového roku přeji všem
pevné zdraví a hodně síly na zvládání náročných situací, které nás v poslední
době provázejí.
Ještě připomenutí otvírací doby:
Zimní sezona 15. 9. - 14. 6.
čtvrtek 9.00 - 11.00 hod.
pátek 14.00 - 16.00 hod.
V prosinci bude naposledy otevřeno pátek 17. 12. od 14.00 do 16.00 hod.
V lednu začneme čtvrtkem 6. 1. 2022 od 9.00 do 11.00 hod.
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Pokud by došlo k nějaké změně v rámci pandemických opatření, budeme vás informovat rozhlasem, na stránkách obce a cedulkou na vchodových dveřích obce.
Pěkné svátky naplněné láskou a porozuměním těch nejbližších.
Marcela Zounarová

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny
Ve dnech 8. a 9. října 2021 se konaly volby do Poslanecké sněmovny. V naší obci byly tradičně stanoveny dva volební okrsky: Skuhrov a Brocná. Ve
Skuhrově proběhly volby v přízemí Společenského
centra, v Brocné se volilo v Kulturním domě. Letošní
volby byly provázeny nutnými opatřeními s ohledem na šíření nemoci Covid-19.
Přesto byla letošní voličská účast v naší obci poměrně vysoká.
Koho preferovali voliči v jednotlivých okrscích?
Počet hlasů
Volební strana
Č. 1 Strana zelených
Č. 2 Švýcarská demokracie
Č. 3 VOLNÝ blok
Č. 4 SPD
Č. 5 ČSSD
Č. 8 Trikolora Svobodní Soukromníci
Č. 9 Aliance pro budoucnost
Č. 12 PŘÍSAHA Roberta Šlachty
Č. 13 SPOLU-ODS, KDU-ČSL, TOP 09
Č. 15
Č. 17 PIRÁTI a STAROSTOVÉ
Č. 18 KSČM
Č. 20 ANO

Skuhrov n.B.
okrsek č. 1

Brocná
okrsek č. 2

5
2
11
52
25
10
2
16
151
–
49
23
148

1
2
5
14
15
4
–
10
31
1
17
6
36
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Volební účast okrsek č. 1 – 68,09 %
Volební účast okrsek č. 2 – 86,14 %
Celkové výsledky za obec Skuhrov nad Bělou

Okrsek

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

1
2
Celkem

727
166
893

495
143
638

Volební Odevzdané
účast v %
obálky
68,09
86,14
71,44

495
143
638

Platné
hlasy

% platných
hlasů

494
142
636

99,80
99,30
99,69

„Bůh má srdce“
Zamyšlení před Vánocemi 2021
Všichni lidé dobré vůle, bratři a sestry!
Malé dítě v jesličkách je neodmyslitelnou
součástí poezie Vánoc a samotný pohled na
Ježíška vyvolává pocity něhy a dojetí. Bylo by
možné u toho prostě zůstat a koneckonců
mnoho lidí u těchto pocitů zůstává, stačí jim
jen slavnostní atmosféra. Odpovídá to lidské potřebě slavit, mít krásné svátky.
Ale bude dobré udělat o krůček víc, protože jesličky nám říkají něco víc. Na první
pohled se Ježíš v jeslích nijak neliší od ostatních novorozenců. Je to dítě jako
každé jiné, ale dějí se kolem něj věci: přicházejí pastýři a říkají o něm zvláštní
věci; mudrci z Východu mu přinášejí vzácné dary. Šíří se o něm zvěsti: prý je to
očekávaný „Syn Davidův“, Spasitel Izraele, dokonce Syn Boží. Naplní se proroctví, že Bůh je Immanuel, Bůh s námi. Bůh se s námi solidarizuje tím, že přijímá
náš úděl. Žádné paláce, hrady, luxus, který by náležel královskému synu. Narodil se v útulku pro zvířata, protože nebylo místo v hotelu. Stal se politickým
uprchlíkem, protože král se bál konkurence. Bere na sebe vše, co patří k našemu
životu: jako dítě se stává křehkým, slabým, zranitelným.
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Bůh chce, abychom se ho nebáli. Mohou k němu přijít mocní i slabí, chudý bezdomovec i bohatý obchodník. Bůh pro nás není nebezpečný. Bůh nám chce být nablízku. V každém okamžiku života, pro každého, hříšného i ctnostného. Je Bohem
s námi. Nedal nám jen „nějaký dar“, pozornost. Daroval sám sebe. Už nemá co dát.
Bůh se kvůli nám „zbláznil“, aby nás získal pro sebe. Bůh má srdce, které bije
v hrudi Božího Syna. Ježíš, který byl počat, narodil se, trpěl, zemřel a vstal z mrtvých. A žije „TADY A TEĎ“; žízní a touží po tom, abychom ho znovu objevili, abychom
se mu znovu přiblížili, abychom se stali jeho přáteli a navázali s ním vztah lásky.
Slavnost Božího narození je jedinečnou příležitostí uvěřit, že Bůh má srdce.
Hlavní postavou celého příběhu je Ježíš Kristus, jehož srdce je plné lásky k nám.
Přeji nám všem, aby tyto Vánoce 2021 byly svátky vnitřního pokoje, lásky a solidarity.
Začátky svátečních bohoslužeb v kostele sv. Jakuba ve Skuhrově
pátek 24. 12.
17.00 hod.
sobota 25. 12.
11:00 hod.
neděle 26. 12.
11:00 hod.
pátek 31. 12.
16:00 hod.
sobota 1. 1.
11:00 hod.
čtvrtek 6. 1.
16:00 hod.

P. Emil Hoffmann, CM správce farnosti Solnice

Zajímavá setkání skuhrovských seniorů
Skuhrovští senioři a seniorky se scházejí vždy první středu v měsíci k přátelskému posezení v prostorách Společenského centra ve Skuhrově nad Bělou. Při
kávě nebo čaji proberou co je nového a spoustu zajímavých věcí. Občas společně oslaví svá životní jubilea a občas mají setkání zpestřené návštěvou nějakého zajímavého hosta. V měsíci říjnu se uskutečnila velmi zajímavá beseda
s bylinkářem o bylinkách, jejich zpracování a hlavně použití. Začátkem listopadu
mezi naše seniorky zavítal zástupce Euroregionu Glacensis pan Jaroslav Štefek,
který velmi podrobně a poutavě vyprávěl o projektech a práci Euroregionu. Na
závěr všechny přítomné obdaroval krásnými propagačními materiály.
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Následovalo odpoledne téměř pohádkové,
kdy pan Lukášek, autor pohádek z Orlických
hor, vyprávěl o různých zajímavých příhodách
při psaní pohádek a také přečetl novou pohádku zpracovanou dle skuhrovských postaviček vyřezaných během akce PROMĚNY DŘEVA
a jsou umístěny u Společenského centra ve
Skuhrově nad Bělou v místě, kde dříve stával
mlýn.
Obě setkání byla příjemná a zajímavá a jistě přispěla i při nutnosti dodržování všech proticovidových opatření k zlepšení nálady a optimismu všech
zúčastněných.
M. Šabatová

Okénko do školy
Už se stalo pravidlem začínat naše Okénko
do školy informací o životě s covidem. Rozjela
se nám další vlna, a tak opět ve škole testujeme
většinu žáků. Testovat se zatím nemusí žáci s
dokončeným očkováním. Současné testování
antigenními testy probíhá jednou týdně vždy v pondělí. Trvat by mělo až do
konce února, ale znáte to: vláda míní, covid mění. Při dvou testovacích cyklech
jsme měli jediný pozitivní záchyt, který však vzápětí nebyl přesnějším PCR testem potvrzen a dotyčný žák se mohl vrátit do školy. Bohužel však někteří žáci,
kteří absolvovali PCR testy mimo školu, nakaženi byli, a tak jsme již dvakrát měli
některou ze tříd v karanténě. Vzhledem k našim předchozím (a dlouhodobým)
zkušenostem z distanční výuky jsme tento způsob výuky zavedli ihned po nástupu ročníku do karantény. V době tvorby tohoto článku žádná ze tříd v karanténě nebyla, ale toto může změnit další pozitivní PCR test jednoho ze žáků. A
tak tomu může být stále dokola… Ale učíme, do školy chodí všichni žáci, kteří
jsou zdraví a bez karantény. Na závěr tohoto odstavce musím zmínit fakt, že
žádný ze žáků nezůstává doma např. z důvodu odmítnutí testování, děkujeme
všem rodičům za vstřícnost, díky které mohou děti absolvovat prezenční výuku.
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Jak jsem již psal, učíme, a žáci si opět postupně zvykají na klasickou výuku ve
škole. Výpadky ve vzdělávání některých z nich se snažíme eliminovat mj. i nabízeným doučováním a konzultacím ze strany většiny vyučujících, které probíhají
již od září. Tady je nutno zmínit, že někteří žáci tuto nabízenou pomocnou ruku
bohužel nepřijali a mezery v jejich vzdělávání se zacelit doposud nepodařilo.
Řada žáků se však již vylepšila a je to znát na výsledcích jejich školní práce. V doučování budeme pokračovat i v dalších měsících.
Kromě klasické školní výuky se snažíme naplňovat i další témata našeho školního vzdělávacího programu. Víte dobře, že u žáků rozvíjíme environmentální
výchovu, dopravní výchovu, ﬁnanční gramotnost (to je v dnešní době obzvláště
důležité), znalosti cizích jazyků nebo i např. polytechnickou výchovu. S tím souvisí i zapojení naší školy do řady projektů, realizace projektových dnů ve škole
i mimo školu, nákup učebních pomůcek a sad (např. díky ﬁnančnímu daru ﬁrmy
Škoda Auto – 90.000,- Kč !!!)), se kterými pracují přímo žáci.
A do čeho konkrétně jsme se zapojili?
V letošním školním se účastníme projektu IKAP II na Obchodní akademii TGM
v Kostelci nad Orlicí. Projekt je zaměřený na rozvoj dovednosti využívat anglický
jazyk a IT dovednosti k získávání informací a k práci s informacemi.
Plánovaná byla tři setkání, první z nich se uskutečnilo v říjnu. Žáci využívali QR
kódy, tablety, získávali informace potřebné ke splnění kvízu, to celé v anglickém
jazyce a ve skupinách. Každou skupinu vedl/a student/ka obchodní akademie,
skupiny pracovaly pod dohledem pedagogů z obchodní akademie a p. uč. Vašátkové.
V oblasti ﬁnanční gramotnosti jsme realizovali školní projektový den – kurz
přežití ve světě ﬁnancí, v rámci kterého se žáci 4. – 6. ročníku seznamovali s hospodařením rodiny a sestavováním rodinných rozpočtů. Poděkování za velmi
pěkný a užitečný projekt patří dvěma externím spolupracovníkům – manželům
Radce a Miloslavu Skalovým.
Díky MAP – Sdružení Splav dvě vybrané skupiny žáků z 8. a 9. ročníku absolvovaly Podnikatelskou akademii, v rámci které v průběhu tří jednodenních projektů (ve Voděradech a v Rokytnici v Orl. h.) žáci za vedení mentorů z organizace
Junior Achievement Czech Republic vytvořili ﬁktivní ﬁrmy, připravovali se na
podnikání, získávali ﬁnance na rozjezd ﬁrmy (např. formou úvěrů), vytvářeli podnikatelské strategie, snažili se nabízet svoje výrobky popř. služby. Žáci si tak
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osvojili pravidla a základy podnikání v dnešní tržní společnosti a získané znalosti
a dovednosti jim mohou umožnit třeba jednou založit i vlastní skutečnou ﬁrmu.
Nutno zmínit, že osmáci zaznamenali velký úspěch, když jejich ﬁktivní ﬁrma Autin
získala od organizátorů této akce ocenění Top Inovace. Blíže Vám tento projekt
popíše Eliška Hlavsová, jedna z oceněných žáků.
O dalších konkrétních projektech v oblasti dopravní výchovy, environmentální
výchovy z pohledu vyučujících i projektu Podnikatelské akademie z pohledu
zúčastněných žáků se dočtete v navazujících článcích.
I dnešní složité době nezapomínáme na tradice, a tak děti z 1. stupně (prakticky se jednalo o sbor téměř 30 zpěváčků) zazpívaly pod vedení učitelek K. Hvězdové a V. Rygrové známé koledy při rozsvícení obecního vánočního stromu.
V pátek 3. 12. 2021 chodili
po škole Mikuláš, anděl i čert
a rozdávali dětem ovoce
a sladkosti. Chybět nebudou
ani tradiční čertovské hody
na koš. Co však opět letos
chybí, je populární Advent ve
škole, samozřejmě znovu vinou covidu.
Na závěr tohoto ohlédnutí
za uplynulými školními týdny mi dovolte za nás všechny „školáky“ popřát všem
lidem dobré vůle krásné a požehnané vánoční svátky, klid, pohodu, dobrou náladu a veselé jiskřičky v očích vašich dětí i vašich blízkých u vánočních stromečků.
A do nového roku (byť bude náročnější než ten letošní) pevné zdraví, štěstí,
úspěchy ve vašich životech a také konec nesvárů a nevraživosti v naší současné
společnosti. Mějte se krásně.
Oldřich Málek, ředitel školy
(na textu se podílela Iveta Vašátková)
Poznámka: Řadu fotograﬁí ze školních i mimoškolních akcí najdete na našem
webu: https://www.zsskuhrov.cz/fotogalerie
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Projekt Dopravní výchova
Děti jsou jedni z nejzranitelnějších účastníků silničního provozu. Rodiče by
měli vždy převzít odpovědnost za jejich chování na pozemních komunikacích,
a to jak v roli chodců, pasažérů vozidel, tak i jezdců na nejrůznějších odstrkovadlech, koloběžkách, tříkolkách a jízdních kolech. Zodpovědní rodiče již od nejútlejšího věku svých dětí systematicky působí na své potomky a seznamují je
s tím, jaká nebezpečí je mohou na ulici a silnici potkat. Nezapomínají na povinnost použít ve vozidle vždy jen správný zádržný systém, do kterého děti usadí,
seznamují je se správným způsobem pohybu po komunikaci, správným přecházením vozovky, s dopravním značením i výbavou jízdního kola.
Přesto i škola má zájem na tom, aby se děti dále vzdělávaly v dopravní problematice. Proto zařazujeme výuku dopravní výchovy do jednotlivých předmětů
během roku. A především ve čtvrtém a pátém ročníku se věnuje problematice
dopravy zvýšené úsilí. Je to z toho důvodu, že v tomto období mohou dle zákona
žáci jezdit sami po komunikacích. To samo sebou přenáší na děti zvýšené nároky
a do cesty jim klade určitá životní rizika. V rámci eliminace nehod uskutečnila
naše škola dva projektové dny „Dopravní výchovy“. Ve dnech 29. září a 30. září
se žáci seznamovali s úskalím dopravy, první den v teoretické části, kde narazili
na animovaná vzdělávací videa se základy bezpečné jízdy na kole, povinné vybavení kola, správné používání přilby, pravidla jízdy, dopravní značky a situace
na křižovatkách.
V druhém dni projektu se přešlo na praktickou část. Naši žáci cestovali na dopravní hřiště do Rychnova nad Kněžnou, kde si mohli vyzkoušet jak své teoretické znalosti (test dopravních předpisů), tak i praktické dovednosti spojené
s jízdou na kole. Jízdní schopnosti se testovaly na dvou úrovních. První z nich
byla jízda na dopravním hřišti uzpůsobená tak, jako kdyby se pohybovaly děti
v normálním silničním provozu. Problémy dětem dělaly především tyto věci: sledování jízdních pruhů, sledování dopravního značení svislého i vodorovného,
uzpůsobení rychlosti na komunikaci, aplikace teorie na křižovatkách během
jízdy. Druhá z praktických úrovní byla jízda zručnosti. Zde si naši žáci nacvičili
rovnováhu na kole při rovné jízdě a v zatáčkách, postupné snižování rychlosti,
míjení předmětů, balanc na kole při držení jednou rukou, brzdění v daném
úseku, přejíždění překážek.
Projektové dny dopravní výchovy můžeme vyhodnotit jako úspěšné. V teoretické části zvládlo písemný test z 27 žáků celkem 24, tři žáci v testu neuspěli. Ti
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dostali druhou šanci a byli dodatečně přezkoušeni. Praktickou část jízdy na kole
v tzv. silničním provozu a jízdě zručnosti zvládli všichni.
Daniel Vacek, koordinátor dopravní výchovy

Výjezdní lektorský program z recyklohraní
Lektorské programy jsou určeny pro všechny věkové kategorie. U nás se jich
zúčastnili všichni žáci z prvního i druhého stupně. Zábavnou formou se naučili
základům správného třídění a recyklace odpadů anebo předcházení jejich vzniku. Přednášku doplnily názorné ukázky, prezentace a videa. Žáci rozebírali
například pračku a bádali, kde se dá objevit zlato ve staré pračce? A proč dopřát
starým spotřebičům a bateriím „žít svůj druhý život s novou tváří“? Cílem programu bylo pochopit, že recyklace má opravdu smysl. Program byl pro každou
třídu postaven pro jednu vyučovací hodinu v délce 45 minut.
Petra Čápová

Podnikatelská akademie
Začalo to tak, že nám pan
učitel nabídl, že kdo chce,
může se zúčastnit programu, kde nám dají základy
do podnikání. Program byl
určen pro 8. a 9. třídu na tři
úterý místo školy. Z osmé
třídy nás jelo osm a z deváté devět.
První úterý nás rozdělili
na osmou a devátou a
každý jsme měli svého instruktora, který nám vysvětloval úplné základy do podnikání. Jako třeba co si musíme spočítat a uvědomit, než začneme. Nakonec jsme
vyplňovali takový online kvíz, kde jsme si zkoušeli, co jsme si zapamatovali.
Druhé úterý jsme byli spojení osmáci a deváťáci a střídali se 4 instruktoři s tím,
že každý nám vysvětloval nějaké téma, třeba jak funguje marketing. Nakonec
jsme opět vyplňovali online kvíz, kde jsme si zase vyzkoušeli naši paměť.

SKUHROVSKÝ ZPRAVODAJ
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Třetí úterý jsme dostali za úkol založit ﬁktivní ﬁrmu a udělat prezentaci. Mohli
jsme si vybrat, buď vymyslet něco, co ještě neexistuje, ale aby to mělo hlavu
a patu, nebo vymyslet něco, co už existuje a něčím to vylepšit. Poté prezentovat
porotě, což byli vlastně „sponzoři“ a my jsme se je snažili zaujmout. Deváťáci
vymysleli kartáček, co objeví zubní kaz. My osmáci jsme vůbec nevěděli, co vymyslet, a tak nám poradili, ať zkoušíme a střílíme, co nás napadne. V tom mě
napadl automat na stříhání vlasů, nejdříve mě to přišlo jako hloupost, ale mému
týmu se to líbilo. Nakonec jsme se dohodli, že to zkusíme. Začali jsme to promýšlet, aby to bylo bezpečné a docela dobře jsme to vymysleli. Až jsem si říkala,
že bychom si to mohli nechat patentovat a v budoucnu s tím rozjet byznys.
A porotě se to také líbilo, získali jsme 1. místo za nejlepší nápad. A vyhráli tašku,
hrníček a hru o Orlických horách, kterou jsme věnovali naši paní učitelce na přírodopis.
Jsem ráda, že jsme si mohli něco takového vyzkoušet. Byla to pro nás nová
zkušenost.
Eliška Hlavsová, 8. ročník
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Iniciativa Krabice od bot 2021
Iniciativu pořádá Diakonie - Českobratrská církev
evangelická a probíhá již několik let. Cílem je potěšit co nejvíc dětí žijících v tíživé sociální situaci a to
bez rozdílů barvy pleti, národnosti či jiných „odlišností“. Kdo chce pomoci, zabalí pěkné dárky (hračky, školní a výtvarné potřeby, kosmetika a doplňky,
vše v bezvadném stavu) do krabice od bot a napíše
na ni věk a pohlaví dítěte, pro které je určena. Dárce
pak krabici odnese do sběrného místa, kde se dary shromáždí a po ukončení
akce dopraví k příjemcům. Z iniciativy bývalé žákyně skuhrovské školy Patricie
Jedličkové a její kamarádky Terezy Filipové vzniklo letos sběrné místo i v naší
škole, a tak se zde od 25. 11. do 5. 12. hromadily dárky, které sem jak děti tak dospělí přinášeli. Tato nádherná charitativní akce přinesla v naší škole neuvěřitelných 67 dárků, které už nyní putují do azylových domů, nízkoprahových center
a sociálně slabších rodin. Každému dárci patří náš velký dík.
Petra Čápová a Iveta Vašátková

Adventní pozastavení ve Sluníčku
Nastal čas adventní. Čas, který nás
všechny inspiruje k zastavení, k zamyšlení
a ke společně strávenému času. S dětmi ve
školce jsme zapálili první svíčku na adventním věnci a dozvěděli jsme se, že každá
svíce něco symbolizuje. Naději a mír jsme
museli hodně prodiskutovat, abychom zjistili, o co jde a jak jsou pro nás důležité. Zato přátelství a láska, to bylo dětem
mnohem bližší. Příkladů a nápadů bylo nekonečně mnoho. A když jsme si
zahráli hru „Co tě napadne, když se řekne Vánoce“, říkala jsem si, že čtenáře
zpravodaje „obohatíme“ o nápady dětí. Takže: „Co tě napadne, když se řekne
Vánoce?“ …pohoda, Popelka, mít se rádi, ozdobený stromeček, zvoneček, hrneček, kometa, lego, cukroví, vůně…
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Dalším tématem bylo přání. Na otázku co byste přáli všem ve vánočním čase,
děti odpovídaly:
• Aby svítily už čtyři svíčky.
• Abych měla hezkou a zdravou maminku.
• Aby tu už byly Vánoce.
• Stromeček a dárečky.
• Aby nasněžilo.
• Ať se nikdo nezlobí.
• Koutky s dárečky pro maminky a tatínky.
• Splněné přání pro brášku.
• Srdíčko – lásku.
• Koláčky – dobré cukroví.
Asi byste rádi věděli, jaké dárečky si děti přejí pod stromeček. Některé z nich
vám prozradíme a nakonec vám ještě něco poradíme.
„Co byste si přály pod stromeček od Ježíška?“
Hračky, korálky, kuchyňku, lego, kytaru, kouzelnický kotlík, miminko, čtyřkolku, pistol, mořskou pannu, umyvadlo s domečkem pro panenku, …..
A teď ta slíbená rada či doporučení. Není od nás ani od dětí, ale od člověka,
který rozuměl dětské duši.
Citace: „Děti toho velice mnoho dostanou. Naskýtá se tedy nebývalá příležitost, aby také mohly více dávat. Aby samy mohly zakoušet radost z toho, že
mohou někoho obdarovat a působit radost. Je to jedinečná příležitost, učit děti,
jak překonávat své sobectví. Prostě udělat něco dobrého pro někoho druhého
z vděčnosti za to, co jsme sami z lásky a bez zásluhy přijali“.
Prof. Zdeněk Matějček

Přejeme vám všem příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce pevné
zdraví, štěstí, hodně lásky a naděje.
Za mateřskou školu Drahuška Brožová
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Podzim v Brocné
Dne 22. 9. se v brocenské hospodě pořádalo sousedské posezení pro spoluobčany v důchodovém věku, které pořádaly brocenské hasičky pod záštitou obce
Skuhrov. Ze čtyřiceti tří možných dorazilo čtyřicet důchodců, kterým zahrála
k poslechu MUDr. Soňa Hlavová s Karlem Boháčem. K družnému rozhovoru napekla zákusky Romana Brandejsová a večeři uvařila Ladislava Hanušová. Všem se posezení moc líbilo a po dlouhé
době se zase všichni sešli a
probrali události, které se staly
od posledního posezení. Velké
poděkování také patří obsluze,
která se postarala o plné skleničky a roznášení jídel. Děkuji
také obci Skuhrov nad Bělou
za ﬁnancování občerstvení.
Dne 27. 11. proběhlo nazdobení a pověšení vánočního
osvětlení na lípu uprostřed
návsi. Na první adventní neděli
se soumrakem proběhlo rozsvícení osvětlení, bohužel bez
spoluobčanů. Covidová situace
nám neustále znepříjemňuje
společenské akce.
Přeji Vám tímto příjemné prožití předvánočního období, bohatého ježíška,
hodně zdraví a štěstí v novém roce. Ten příští rok ať už je bez omezování rodinného a společenského života.
Martin Šabata

SKUHROVSKÝ ZPRAVODAJ
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Mladí hasiči hlásí
Dne 3. 9. 2021 jsme se po dlouhých letních prázdninách opět sešli v naší hasičské zbrojnici. Zde vedoucí mládeže, Lída Chocholoušová a Tomáš Fišer, přivítali naše mladé hasiče, mezi které přibylo 9 nových členů. Nyní navštěvuje
hasičský kroužek 28 mladých hasičů. Na první schůzce jsme neotáleli a hned se
začali připravovat na první závody, které se konaly v Lukavici v sobotu 11. 9. 2021.
Jednalo se o braňáček, kde děti soutěží pouze ve tříčlenných hlídkách a jednotlivá stanoviště se liší od pravidel hry Plamen. Dalším závodem, kterého jsme se
zúčastnili, bylo ZPV (tzn. Závod požárnické všestrannosti). Soutěž se uskutečnila
9. 10. 2021 ve Slatině nad Zdobnicí a odstartovala celoroční hru Plamen. Reprezentovala nás hlídka starších a hlídka mladších, ve které startovali i naši
nováčci. V této soutěži děti závodí dle platných pravidel v pětičlenných hlídkách
a plní předem dané disciplíny, na které se celý podzim připravovaly. Závodní
trať je dle kategorií dlouhá 2-5 km. Na trati se nachází šest stanovišť: střelba ze
vzduchovky, přelezení lana, základy první pomoci, topograﬁe, požární ochrana
a uzlování.
Po skončení podzimní závodní sezóny jsme zaměřili svoji pozornost na plnění
Odznaku odbornosti. Mimo tuto činnost nás čeká i spousta dalších akcí, mezi
které můžeme například zařadit různé výlety a brigády. Po splnění odbornosti se
budeme chystat na první jarní závody, kterými bude Provozská uzlovka, a poté
na celé jarní kolo hry Plamen.
Václav Šrom, Tomáš Fišer

Z činnosti skautského oddílu
Protože v důsledku pandemických opatření byly
i po novém roce děti doma a nechodily do školy a byla
zakázána i veškerá mimoškolní činnost, nemohli jsme
mít ani skautské schůzky. Nekonala se ani Tříkrálová
sbírka, které se jiné roky skauti účastní.
Netrpělivě jsme čekali, až se situace zlepší, protože nás čekal skautský tábor.
Vedoucí se na něj i přes tuto nejistou dobu připravovali a hned na začátku
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července jsme odjeli na naše tábořiště. Postavili jsme za pomoci rodičů stany,
udělali vše potřebné pro činnost tábora a pak už začal táborový program pro
děti. Nejmenší děti hledaly Večerníčkovi jeho ztracené pohádky. Podařilo se jim
je všechny posbírat a splnit při tom řadu úkolů. Za to byly Večerníčkem odměněny velkým hrncem plným sladkostí a dalších potřebných věcí.

Spolu se staršími skauty a skautkami se děti také každý den účastnily Olympijských her. Na našem tábořišti jsme mohli vidět hry letní, ale také zimní. Plavání, kanoistika, curling nebo lyžování byly pro děti bez rozdílu věku každodenní
sportovní náplní. Počasí nám přálo, a proto jsme se mohli také koupat v řece.
Byli jsme se letos podívat i na hradě, kde probíhala akce: Proměny dřeva.
Všechny vyřezané výrobky se nám moc líbily.
Také nás přišli navštívit rodiče a všichni se zúčastnili olympijského klání mezi
rodinami. Celé zápolení proběhlo ve veselém a sportovním duchu a vítězi byli
všichni zúčastnění. Nakonec si každý účastník odnesl velkou olympijskou
medaili. Ke konci tábora sestoupil z Olympu i bůh Zeus a po zásluze odměnil
děti za jejich sportovní výkony. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na přípravě
tábora podíleli. Skvělou celotáborovou sportovní hru připravila Míša Lišková.
Při hrách a soutěžích tábor utekl jako voda.
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Prázdniny jsme tradičně ukončili společně s rodiči pečenou krůtou na našem
tábořišti.
Při schůzkách se teď snažíme dohnat ten zameškaný loňský rok. V současné
době chodí do oddílu 23 dětí. Ty starší se zúčastnily v září Pohádkového lesa ve
Vamberku, kde pomáhaly s organizací her pro děti.
V den výročí založení naší republiky 28. 10. 2021 jsme šli již po třetí i s rodiči
a přáteli na Velkou Deštnou. Krásné počasí a skvělé výhledy nám byly odměnou
za výstup. Společná fotka byla dokladem velké účasti na této akci.
Dne 23. 12. 2021 budeme před Obecním úřadem ve Skuhrově zájemcům zapalovat Betlémské světlo.
Za všechny skuhrovské skauty bych ráda popřála všem našim spoluobčanům
klidné a šťastné Vánoce a do nového roku hodně zdraví a spokojenosti.
Eva Preclíková, vedoucí oddílu

Ze vzpomínek pana Ladislava Šulce
Tentokrát se prostřednictvím vzpomínek Ladislava Šulce dozvíme o dvou
ničivých přírodních kalamitách, které
zažil jako školák. V souvislosti s letošním řáděním tornáda na jižní Moravě
jsou jeho líčení zvláště zajímavá a potvrzují fakt, že různé nepříjemné klimatické jevy tady byly, jsou a pravděpodobně budou vždycky. Příroda si totiž
opravdu poroučet nedá…
Po prázdninách v roce 1951 rozšířili v Deštném stávající obecnou školu o jednu
třídu se třemi ročníky měšťanky. Moji rodiče ve snaze pomoci škole, kam chodil
i můj mladší bráška Standa, upsali tam i moji duši. V tomto školním roce se odehrály dvě živelné události nebývalého rozsahu. Obě způsobila silná vichřice.
Uprostřed léta přišel s lijákem a bouří silný vichr ničící všechno, co mu přišlo
„pod ruku“. Kudy projel nůž hrozivého živlu, nezůstalo téměř nic na svém místě.
Deštným projel s vrchu od Panorámy malým lesíkem do údolíčka k potůčku, přes
pole pod střed vesnice a dále nahoru rozsáhlými lesy ke státní hranici. Obrov-
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ské staleté lípy a další stromy, střechy chalup a lesy v několika vteřinách padly,
jako by je pokosil. V pásmu tak sto metrů širokém, někde i širším nezůstal zdravý
snad jediný strom. Desetitisíce kubíků, vyvrácených a přelámaných, likvidovali
lesáci ještě další rok. Části střech se nacházely kilometr i více od domů. Z jednoho stavení byla odnesena celá, takže zbylo jenom zdivo, jako po požáru. Skličující byl pohled na rozkroucené a rozštípané staleté velikány, kteří museli před
tím jistě přežít mnohá hromobití a poryvy vichřic…
Uprostřed zimy přišla druhá hrůza ve formě sněhové vánice. Začalo to zcela nevinně. Ráno cestou do školy bylo klidné, pěkné počasí. Ani sněhu na tvrdém uleželém podkladě nebylo mnoho, snad jen pár centimetrů. Pouze obloha nad
hřebeny hor napovídala, že se něco v Polsku připravuje. Hned po ránu se znovu
setmělo a začalo silně sněžit. Nato se zvedl vítr a během půl hodiny se změnil
v silnou vánici. Ředitelka školy obešla třídy a uprostřed vyučování nás všechny
poslala domů. To bylo naše štěstí.. Odpoledne by to byl už pro řadu z nás velký
problém. Tři dny a tři noci, jak se píše v pohádkách, trvala vichřice zvaná „Polák“
nebo také německy „Berkvint“. Po třech dnech jako když utne, vítr ustal, vyjasnilo
se a všude bylo jako ve skutečné pohádce. Do ní patřila i naše škola, připomínající zavátý domeček karaﬁátových Broučků. Byla z ní vidět jenom střecha a části
oken v prvním patře. Silnice mezi domy i malé náměstíčko zmizely pod stovkami
tun sněhu. Všude tam, kde se tomuto obávanému živlu postavilo něco do cesty,
co nebyl schopen vyvrátit, ztrestal to hned na místě nakupenými závějemi, které
dosahovaly výšky pěti i více metrů. V některých domech byli jejich obyvatelé téměř
uvězněni. Ke svým vchodům si postupně provrtávali tunely. My jsme do školy zpočátku chodili zadním vchodem a ve třídě museli stále svítit. Obchody, hotel Národní dům a pošta měly kolem sebe jakoby opevnění proti nájezdům nepřítele.
Přístupová silnice zespodu od Jedlové, procházející hlubokým úvozem, se ztratila
ze světa. Žádný úvoz nebyl, všechno srovnáno se zemí. Jediným dopravním prostředkem kromě saní byly dva pásové obrněné motocykly, válečná kořist, které
vlastnily hotely pro svoje zásobování. Ty se škrábaly po závějích jako mravenci.
V té době nebyla údržba silnic vybavena takovou technikou jako dnes. Pokud
chtěli domorodci mít sjízdnou silnici, museli si ji ručně proházet. K tomu byly vyhlášeny povinné brigády. Trvalo to až do konce března, než byla tímto způsobem
silnice uvolněna. Sluníčko už pálilo, chlapi se svlékali do půl těla, sníh však byl
nelítostně tvrdý a sám neodešel. Vzpomínám, že ještě na začátku prázdnin byla
před obchodem Kroupových špinavá závěj. Tahle zima nám dala pořádně
zabrat.
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Ze Svinné do Jižní Ameriky
V dalším pokračování zápisků z cesty po Jižní Americe nás Petra Kumpoštová
přesvědčí o tom, že české děvče si poradí se vším. Ostatně je to prý naše
národní vlastnost, umět improvizovat a ještě při tom zažít legraci…
Na Vánoce o radost více. V Bolívii jsem sice byla až po Vánocích, ale radostí
jsem si užívala každý den čím dál více. Tak nejprve pohádku o tom, jak Petruška
měnila. Usoudila jsem, že 3 trička s krátkým rukávem jsou velký luxus, a že se
spokojím s méně věcmi v krosně. Posbírala jsem nepotřebné a dva dny se snažila na čarodějnickém trhu v La Pazu měnit. Můžu říct, že mě smlouvání prostě
baví. Získala jsem nové náušnice, magnetku, okarínu, maté, zámek na tašku, aj.
Jsem na sebe pyšná.
Když jste tak dlouho na cestách, sbíráte suvenýry. Chcete obdarovat rodinu
a přátele. My hodně nakoupili v Bolívii, já i v Peru. Chtěli jsme poslat balík. Jenže
nemůžete poslat nic, co nevyjde z továrny a není industriálně zabalené a zkontrolované. Můžete ale poslat např. mušle, jenže ty vám zase nevezme česká celnice. Všechno je na hlavu postavené. Hledáme tedy různé možnosti. Díky těm
sesuvům půdy, o kterých jsem psala v minulém čísle, jsme se dostali do La Pazu
pozdě. Z Cochabamby nám uletěli dva bolivijští studenti na výměnný pobyt do
ČR. Nedalo se to stihnout. Věci jsme nechali na hostelu v La Paz, když jsme odjížděli do džungle. Co teď s nimi? V La Pazu máme kamaráda. Co to tam nechat
a vrátit se pro to na konci našeho putování? Vyloučeno. Ze severu Argentiny to
je přes 2000 km. Peníze, zdržení, směr přes hranice do Brazílie, který nechceme.
Sehnala jsem jednu studentku z Čech, je v Limě, vzala by nám to. Letět z La Pazu?
Vyloučeno. Letenky byly neskutečně drahé. Jet busem? Vyloučeno. Budu na cestě
přes týden. Po různém obepisovaní, volání a prolézání různých skupin na Facebooku jsem sehnala další dvě holčiny, které byly v Cuzcu na jihu Peru. Hurá, to
je už o dost blíže. Zavazadlo nám vezmou, ale jen do Limy. I když jsem říkala, že
před nimi vše sbalím, aby si nemyslely, že něco pašujeme. A nabídla jim velice
dobrý a výhodný revanš. Ne. Tak jo, jeden z nás musí do Cuzca. Hlasování vyšlo
na mě. Proč sama? Protože jsme se složili na cestu pro jednoho. Vyjde to nejlevněji. Dobře, další mise. Do čeho ty věci dát? Nejprve jsme letěli na poštu, abychom zjistili, kolik kilogramů už máme. Honza byl v háji, já si pískala. Můžu ještě
nakupovat. Tašku jsme koupili takovou obyčejnou. A započalo balení. Pěkně
jsme dno vyztužili kartonem. A balili a balili do noci. Trochu mě štvala Honzova

24

www.skuhrov.cz

sobeckost a blbost. Ráno nás čekala dřina. Přes dva kilometry jsme tahali tu
naši „močilu“ (šp. zavazadlo) s podomácky vylepšenými uchy. Zvážili jsme to
u terminálu. Přesně 23 kilo. O čtrnáct hodin později se nacházím opět v Peru.
Nemohu uvěřit, že jsem znovu v této zemi. Bylo nemyslitelné, abych sama táhla
ten ranec. Nezapomínejte na to, že jsem měla na zádech ještě krosnu s pár věcmi
a nejsem žádný Arnold Schwarzenegger. Taxík mě odvezl do hostelu, kde jsme
už spali před dvěma měsíci.
V jedenáct večer jsem zalezla do postele, vyřízena jsem si říkala: „Ty holky to
přece takhle táhnout nemohou! Musím vymyslet nějaký přepravní prostředek.“
Ráno započalo shánění koleček a vozíku. Věřili byste, že se v Peru nedají sehnat
kolečka? Natož levná kolečka? Oběhala jsem bazary, různé autoopravny, trhy.
Z nouze jsem koukala po všech dětech s dětskými kočárky, skejty nebo koloběžkami. Pak jsem se zastyděla, vzhlédla k nebi a zvolala: „Já vím, je to hřích,
odpusť, já jsem ale zoufalá! Teď bys mi mohl ještě pomoci. Sešli mi něco starého s kolečky!“ Zastavím na ulici 2 paní: „Promiňte, kde je tady smetiště?“ Nevěřícně na mě hledí, tak jsem to vylepšila: „Víte, nemám moc peněz a potřebuji
nějaké věci.“ Tak nic, nemají pochopení. Jdu za bezdomovcem, ten to musí vědět!
Ale on mi říká: „Chceš někde přespat? Já vím o jednom buena místě.“ A začne mi
popisovat, kam jít spát. Do háje, nemůžu vypadat tak zle. Vždyť jsem měla
TEPLOU sprchu a našla na hostelu i kus mýdla. Je už večer, a ejhle, po celém
utrápeném dni jsem na trhu našla a usmlouvala 4 kolečka! Nyní započal pozdní
večerní úkol - montování koleček. Víte, mám opravdu děsně chytré rodiče.
Moje mamka je technicky nadaná, má vystudovanou fyziku a technické práce.
Sakra, mami, nemohla jsi mi dát do vínku více těchto genů? Na pokoji byli se
mnou 2 Francouzi a jedna Australanka. Všichni mě litovali a snažili se mi pomoci. První týpek říká: „Dobře, co máš k dispozici?“ Já: „No, ten-hle provázek a
ta 4 kolečka.“ Všichni tři se na mě vykuleně podívají, druhý Frantík říká: „Znáš tu
televizní show?“ Já: „Víš, posledních 6 let jsem neměla moc času televizi sledovat. A natož tyhle blbosti.“ On: „Tam je totiž chlápek, který se z ničeho snaží taky
udělat něco.“ Haha. Já se ale jen tak snadno nevzdávám. Namotám ta 4 kolečka
na provázek a snažím se je dát pod tu bagáž. Ach, Péťo, ty že máš nějaké zkoušky z fyziky? Co těžiště? Co nějaká rovina a hybný moment? Kdyby mě teď viděla
mamka, ptala by se, zda jsem vážně její. Jasně, že to jen tak omotané a podsunuté pod tou taškou nedrželo. Majitel hostelu byl skvělý, chtěl mi také pomoci.
Dal mi nějakou starou překližku, ovšem nemám šrouby, vrtačku ani kladívko.
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Zato mám půl kila izolepy, kterou
mi Honza dal na cestu. Cítila jsem
se hrozně. V životě jsem nebyla
tak neekologická. Víte, hodně na
to celý život dbám. A teď jsem začala přilepovat ta kolečka tím
plastovým hnusem. Už to vypadalo lépe. První pokus, málo izolepy. Druhý pokus, DRŽÍ TO!
Radostné jsem jezdila s tou bagáží sem a tam. Chodil se na mě dívat celý hostel, včetně majitelů. Nevěřili svým
očím. Já taky ne. A co víc, z provázku jsem udělala i elegantní tahadlo.
Ten den jsem spořádala 2 čokolády. Nešlo to jinak. Byla jsem vyřízená. Zavazadlo jsem předala na autobusové nádraží, holky nechápaly, jak jsem vyrobila
vozík a obdivovaly ho. Čekala mě čtrnáctihodinová cesta zpět na hostel v La
Pazu, kde jsem sebrala zbytek věcí z hostelu a zamířila vesele do hor. Celé dny
jsem prosila Pána Boha, aby se nic neurvalo, ať nám ty věci domů doletí.
A ony skutečně v pořádku doletěly.
Zázraky se dějí. A nejen o Vánocích. Nejvíce věřících se vždy vyrojí právě na
Vánoce, a to zejména na půlnoční mši. Jestli i vy zavítáte do kostela během
svátků, poděkujte za vše krásné, co jste ve starém roce zažili a poproste za to
nové, ať se ta naše společnost překulí alespoň na bok.
Klidné vánoční svátky Vám všem přeje vaše cestovatelka Péťa.

Letní příprava a podzimní akce v oddíle
Wikov SKI Skuhrov
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
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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 bylo v druhé polovině července na Třech
Studních na Vysočině. Kromě všestranné přípravy si děti na rybníce užily i kajaky
a kánoe. Druhé soustředění se konalo tradičně na konci prázdnin v Deštném
v Orlických horách. Na pozvání Filipa Cabrity, oddílového kolegy (účastník letošního mistrovství světa), mohli nejstarší dorostenci a junioři trénovat začátkem července u něho v Portugalsku. Jezdili na kolečkových lyžích, využívali
horský terén na běh i turistiku. Na moři si zkusili surfování. Filip pak 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 páteční sprint „Šedivinská 11“ na 1,2 km klasicky, v sobotu pak „NORDIC výjezd na Šerlich“ (10km klasicky, start v Orlickém
áhoří) a v neděli „CRAFT výjezd do Luisina údolí“ (16 km klasicky, start ve Skuhrově). Naši závodníci uspěli! V kategorii mužů byl Jan Maryška celkově pátý
a Marek Vašátko šestý. 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 travnatém hřišti. „Koláčkový závod“ je zároveň i náborovou akcí 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. Během podzimu probíhají závody v přespolním
běhu. Účastní se i naši nejmladší svěřenci a pro některé to bývají jejich 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, umístili se 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 stihli i místní závod
„Kvasiny v běhu“.
Podzimní přespolní běhy máme nyní za sebou, naši svěřenci v nich získali
spoustu medailí i skvělých umístění. Už se všichni těšíme na zimní sezónu. V lis-
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topadu tradičně jezdíme s našimi nejstaršími na první zimní soustředění do míst,
kde už se dá lyžovat. V prosinci míváme soustředění na prvním sněhu.
Uspořádali jsme brigádu, kde rodiče i děti pomáhali s přípravou tratí. Stavěly
se mostky pro rolbu, vyklízelo se okolí tratí, odvodňovalo se, kopal se přívod
pro datové kabely a uklízela chata. Na Deštném se nás sešlo tolik, že se vše stihlo
za jeden víkendový den. Všem účastníkům patří velký dík. V polovině listopadu
mohla odjet část skupiny nejstarších na soustředění do italského Livigna. Počasí i sněhové podmínky jim přály. I my doma jsme vyhlíželi první vločky a s prvním adventem jsme se také dočkali. Tratě se zahalily do bílého závoje. Budeme
moci vyrazit trénovat na běžkách. Pokud vše vyjde, těšíme se na soustředění na
prvním sněhu, na první závody, které budou 29. 12. 2021 v Deštném, a na krajské
a republikové závody během ledna, února a března.

Pokud chcete vidět fotograﬁe z našich závodů a akcí, sledujte náš facebook
a webové stránky www.ski-skuhrov.cz.
Krásnou zimu a lyžování „skol“ přejí všem čtenářům členové oddílu běžeckého lyžování Wikov SKI Skuhrov nad Bělou.
Za oddíl Wikov SKI Skuhrov n. B. Jana Křepelová
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Na Nové Vsi nuda nemá místo
Tak se zdá, že s prvními dny nejkrásnějšího období roku - adventu, k nám zavítala také paní Zima.
Svatý Martin sice na bílém koni nepřijel, ale teď už
nám jízdárnu i výběh koní pokrývá sníh. Kéž vydrží
a užijeme si i bílé Vánoce! Na ty se ve stáji už
s dětmi poctivě připravujeme. Nepříjemná situace
okolo epidemie nám naštěstí naši činnost nezastavila, i když nařízení musíme dbát, můžeme se scházet a to je hlavní. Vždyť co je pro naše zdraví lepší,
než pohyb a pobyt na čerstvém vzduchu? Navíc koně ani jiná zvířata nezajímá,
jaké starosti máme my lidé. Potřebují péči a potřebují pracovat. Od začátku října
probíhají oba kroužky Cesta do sedla Jezdectví a probíhá i individuální výuka
ježdění. Děti pomáhají s úklidem a pomaličku také s vánoční výzdobou stáje,
aby to tam koníci měli hezké. Na poslední setkání s nimi před Vánocemi plánujeme zdobení stromečku před stájí a chystáme pro všechna zvířátka vánoční
dobroty. Jestlipak víte, jakou dobrotou byste koním udělali radost?
I když kroužky a výuka probíhají bez přerušení, nevyhnuly se zákazům a omezením bohužel parkurové závody, některé byly nakonec zrušeny. Poslední
závody, na které se chystal benjamínek stáje Alex, měly proběhnout v sobotu
27. 11. v Suché u Litomyšle. Těšili jsme se a byli zvědaví, jak se s tím popasuje, jak
se mu na nich zadaří. Nedá se však nic dělat, budeme si muset počkat na jaro.
Věříme ale, že nám předvede, co v něm dřímá.
Na závodech jsme se tedy „blýsknout“ nemohli, co se nám ale podařilo
a z čeho máme velkou radost, byla vydařená Hubertova jízda, která proběhla na
Nové Vsi již podvanácté! Konala se poslední sobotu v září za nádherného počasí. Bylo teplo a slunečno, a tak není divu, že účast na vyjížďce i na navazujícím
dětském odpoledni byla vysoká. Vyjížďky se letos zúčastnilo 23 koní a byli mezi
nimi úplní nováčci - mladí koně, i opravdoví matadoři. Tomu nejstaršímu bylo
dokonce 34 let! Byl jím poník jménem Blesk. Nejen, že zvládl celou trasu, ale po
absolvování vyjížďky se dokonce zúčastnil závodu do vrchu, ve kterém skončil na
pátém místě. Letošní trasa vedla z Nové Vsi přes Skuhrov a Slavěnku do Lukavice k myslivecké chatě a od ní pak přes Debřece zpátky do Skuhrova. Trasa byla
delší, než v minulých letech, ale všichni účastníci ji zvládli, i když se bohužel
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letos poli jezdců nevyhnuly pády. Naštěstí se ale nikomu nic nestalo a všichni se
v pořádku vrátili zpět na Novou Ves, kde za účasti prvních diváků proběhly
závody do vrchu a poté Halali – hon na lišku. Tyto „koňské“ disciplíny jsou u diváků velmi oblíbené a jezdci za své umístění v nich získávají hodnotné ceny.
Tradiční cenou, kterou předáváme, je také cena pro nejhezčího koně. Vybrat
vítěze ale není vůbec jednoduché, všem to vždy moc sluší… Po ukončení těchto
soutěží už přichází čas pro odpočinek, jak pro koně, tak pro jejich jezdce, kteří
se mohou před vyhlášením vítězů občerstvit v našem „kiosku“. Ten vždy nabízí
bohaté občerstvení. Letos nechyběla výborná grilovaná krkovička, guláš, čočková polévka nebo dětmi tolik oblíbený párek v rohlíku. V nabídce bývají také
domácí zákusky a káva. A zatímco jezdci nabírali po náročné vyjížďce síly, my
jsme zahájili Dětské odpoledne. Pro děti byl po celou dobu k dispozici velký skákací hrad a střelba ze vzduchovky, stejně tak oblíbené malování na obličej. Na
jízdárně současně probíhaly větší, komentované soutěže. Děti si vyzkoušely
i Halali v pěší podobě, kdy se
jim „liškou“ stal jeden z organizátorů. Další disciplínou
byl hod podkovou a také
oblíbená „přetahovaná“, které se s dětmi zúčastnili i jejich rodiče. Po této disciplíně
následovalo slavnostní vyhlášení vítězů, byly rozdány
ceny a jezdci si oběhli – tentokrát už „po svých“, tzv. „vítězné kolečko“ a vychutnali si
potlesk diváků, kterých se
sešlo opravdu požehnaně.
Poté jsme měli pro diváky
připravené překvapení, Eliška Pišlová, členka Jezdeckého klubu Nová Ves, jim se
svou kobylkou Večernicí
předvedla ukázku drezurní
úlohy za doprovodu hudby.
A bylo to moc hezké předsta-
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vení. Eliška s Večernicí se letos úspěšně zúčastnila několika krajských mistrovství
a my jsme se tak díky nim mohli na chvíli ocitnout v atmosféře oﬁciálních závodů. Elišku i její kobylku diváci ocenili zaslouženým potleskem. A pak už jízdárna
patřila opět dětem, soutěžím a také vožení na koních. O ježdění na koni je mezi
dětmi vždy velký zájem, proto je naši koníci v průběhu odpoledne povozili několikrát. Protože bylo opravdu krásné počasí, většina návštěvníků se zdržela do
pozdních odpoledních hodin. Na Nové Vsi panovala příjemná, pohodová atmosféra, všichni jsme si užívali možnosti být spolu a užívat si soutěží, společnosti
a dobrého jídla. V osm hodin večer pak přišel čas na „Poslední soud“. Při něm jsou
účastníci Hubertovy jízdy trestáni za své prohřešky během vyjížďky. Samozřejmě
je vše myšleno s nadsázkou a v legraci a podle toho také vypadají uložené tresty…
Vždy jde o to se společně zasmát a pobavit. Příjemné odpoledne tak plynule přešlo v přátelské večerní posezení. Za členy spolků musím na tomto místě napsat,
že jsme si užili opravdu bezvadný den, i když to bylo organizačně náročné, ale vše
se vydařilo, vyjížďka proběhla v pořádku a děti si své odpoledne také užily. Těší
nás slova pochvaly od jezdců i návštěvníků. Pozitivní ohlasy, to je ta největší odměna pro nás. Takovouto akci by nebylo možné uspořádat bez pomoci mnoha
lidí, kteří akci organizují ve svém volném čase, a také bez podpory sponzorů. Jsme
moc rádi, že se tato akce stala oblíbenou tradicí a těšíme se na další ročník.
Dříve, než se rozloučíme a popřejeme čtenářům krásné svátky, rádi bychom se
podělili ještě o jednu naši ještě „čerstvou“ radost. Za vydatné ﬁnanční podpory
obce Skuhrov nad Bělou se spolku Na Venkově konečně podařilo zakoupit
vlastní automobil k tahání přepravníku pro koně. Doposud musel spolek řešit
auto k cestování na jezdecké tréninky na Deštnou a na závody jeho půjčováním.
Nyní jsou v tomto směru oba spolky již zcela samostatné. Vlastní automobil
značky Subaru Forester nám ulehčí jak přepravu na závody, tak na akce pro děti,
kam pravidelně jezdíme s koníky povozit malé návštěvníky. Je to pro nás zase
velký krok dopředu a otevření nových možností. Za tuto ﬁnanční podporu obci
velmi děkujeme. Nyní s krásnou vánoční atmosférou ukončíme náročný rok 2021
a po Novém roce se pustíme do přípravy na další jezdeckou sezónu.
Všem čtenářům zpravodaje přejeme krásné a šťastné Vánoce, do nadcházejícího roku hlavně pevné zdraví a v náročném období také dostatek sil a životního
optimismu. Budeme se v příštím roce těšit na další setkání…
Za spolky Na Venkově, z.s. a JK Nová Ves
Denisa Kadeřábková
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Předsilvestrovské perličky ze žákovských knížek
Simuloval zvonění školního zvonku budíkem. Když se na to přišlo, ještě tvrdil, že
ho o to požádal pan školník.
Přinesl do školy prášek do pečiva a předstíral prodej drog. Odmítal vše vydat a
nyní i přiznat.
Strká si při hodině lentilky do nosu a hraje všemi barvami.
Pravidelně chodí do školy nepravidelně.
Při hodině dějepisu zapálil lavici a naváděl zbytek třídy, aby mě upálili.
Vědomosti vaší dcery se rovnají nule, pro postup do vyššího ročníku je třeba, aby
je minimálně zdvojnásobila.
Smrká mi do výkladu.
Váš syn mi dnes tykal, skákal mi do výkladu a chtěl vidět můj diplom.
Váš syn hraje při hodině mariáš, hlásí dvacet, i když nemá krále, a ještě se hádá.
Močí do výše očí.
Plive kuličky z železné trubičky.
Když byl odstartován přespolní běh, běžel domů.
Omluvenka psaná rodičem: Byl nemocen, měl moribundus.

Historická fotohádanka
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Tentokrát zařazujeme poměrně neobvyklý snímek, na kterém jsou zachyceny
společně obě bývalé Porkertovy vily. Hádanka spočívá v tom, kdy byla tato sídla
vystavěna? Než začnete tipovat, je třeba ještě podotknout, že v současné době
už by takový záběr nebyl možný, protože v popředí vyrostly bytové domy. Foto
zapůjčil ze své bohaté sbírky pohlednic Skuhrova Jan Sienczak ml., kterému
tímto děkujeme. Odpověď na otázku zní: Stará vila byla do dnešní podoby přestavěna v roce 1905 a nová vila byla vybudována v letech 1931-32 v maurském
slohu.

Tak nám prý chtějí zakázat slovo Vánoce
V příručce Evropské komise pro inkluzivní komunikaci byl navržen kromě
jiného zákaz používání slova Vánoce. Důvod? Jeho užívání je prý nekorektní vůči
těm, kdo Vánoce neslaví. Je to další z mnoha nápadů, které nesvědčí o dobrém
duševním stavu těch, kteří je vymýšlejí… Nám nezbývá, než věřit, že starý dobrý
selský rozum nakonec přece jen zvítězí a slovo Vánoce bude zachováno. Ono
by se totiž klidně mohlo stát, že nakonec někoho napadne zrušit Vánoce úplně.
Ale to se naštěstí doposud nepodařilo žádnému novátorovi, a že jich už bylo! Tak
tedy šťastné a veselé!
Za všechny tvůrce Skuhrovského zpravodaje přejeme všem občanům a věrným
čtenářům klid a pohodu o Vánocích, veselého Silvestra a v novém roce 2022 stálé
zdraví, pevné nervy a příchod vytouženého konce covidové pandemie.
Jiří Nedomlel, odpovědný redaktor
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Zubní pohotovost - rozpis služeb
ordinační hodiny: sobota, nedělě, svátek 08.00 - 13.00 hod.
datum poskytovatel (lékař)

adresa ordinace

telefon

04. 12.

Pulická 99, Dobruška

494 622 114

MUDr. Valešová Pavla

05. 12.

MDDr. Andělová Jana

Jana Pitry 448, Opočno

731 980 112

11. 12.

MDDr. Zdráhal Zdeněk

Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí

721 460 150

12. 12.

Poliklinika Týniště n. O. (MUDr. Veselská Renata)

Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí

494 371 781

18. 12.

Bahník Dent, s.r.o. (MUDr. Bahník František)

Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí

494 323 152

19. 12.

JB DENT, s.r.o. (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.

MUDr. Pavla Valešová (MDDr. Borůvková Veronika)

Pulická 99, Dobruška

494 622 114

26. 12.

MDDr. Slouková Kamila

Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou

494 515 694

01. 01.

Petrák stomatologie, s.r.o. (MDDr. Paličková Zlata) Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk

721 200 244

02. 01.

SJH Stomatologie, s.r.o. (MDDr. Handl Jindřich)

U Stadionu 594, Rychnov nad Kněžnou

604 878 560

08. 01.

DekaDent, s.r.o. (MDDr. Havlíček Ondřej)

Kvasiny 145

771 155 445

09. 01.

DekaDent, s.r.o. (MDDr. Chládek Tomáš)

Kvasiny 145

771 155 445

15. 01.

MUDr. Kašparová Dagmar

Voříškova 169, Vamberk

602 514 715

16. 01.

MUDr. Loukota Jan

Komenského 127, Opočno

22. 01.

Petrák stomatologie, s.r.o. (MDDr. Učňová Petra) Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk

23. 01.

MUDr. Malátková Ludmila

Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou

494 515 696

29. 01.

Můj zubař, s.r.o. (MDDr. Matoušková Lucie)

Kvasinská 129, Solnice,

602 152 873

30. 01.

MDDr. Motyčka Martin

Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou 775 224 093

05. 02.

Bahník Dent, s.r.o. (MUDr. Miřejovská Dagmar)

Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí

494 323 152

06. 02.

MUDr. Hlavsová Lenka

Komenského 259, Kostelec nad Orlicí

494 323 958

12. 02.

Petrák stomatologie, s.r.o. (MDDr. Petrák Tomáš) Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk

721 200 244

13. 02.

Poliklinika Týniště n. O. (MDDr. Podolská Jana)

Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí

494 371 110

19. 02.

MUDr. Pokorná Jaroslava

Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou

494 515 697

20. 02.

Můj zubař, s.r.o. (MUDr. Salamin Akram)

Kvasinská 129, Solnice,

602 152 873

26. 02.

MDDr. Andělová Jana (MDDr. Seibertová Simona) Jana Pitry 448, Opočno

799 545 112

27. 02.

MUDr. Skřičková Zdeňka

Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou

494 515 695

05. 03.

MDDr. Slouková Kamila

Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou

06. 03.

MUDr. Simona Sudová, s.r.o. (MUDr. Sudová Simona) Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí

12. 03.

FSmile, s.r.o. (MUDr. Světlík Filip)

Tyršova 515, Opočno

777 667 353

13. 03.

MUDr. Štulík Richard

Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou

494 515 693

19. 03.

Freemed, s.r.o. (MUDr. Tancurinová Jana)

Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk

736 419 151

20. 03.

MUDr. Majer Rostislav

U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou 608 382 500

26. 03.

MUDr. Valešová Pavla

Pulická 99, Dobruška

27. 03.

Poliklinika Týniště n. O. (MUDr. Veselská Renata) Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí

494 371 781

02. 04.

MDDr. Zdráhal Zdeněk

Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí

721 460 150

03. 04.

Bahník Dent, s.r.o. (MUDr. Bahník František)

Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí

494 323 152

09. 04. JB DENT, s.r.o. (MUDr. Beránek Jan)

Komenského 828, Týniště nad Orlicí

494 371 088

10. 04.

MUDr. Bergmanová Dita

Záhumenská 445, České Meziříčí

734 324 600

15. 04.

MUDr. Pavla Valešová (MDDr. Borůvková Veronika) Pulická 99, Dobruška

16. 04.

DekaDent, s.r.o. (MDDr. Grymová Natalie)

Kvasiny 145

771 155 445

17. 04.

MUDr. Handl Jindřich

Panská 24, Rychnov nad Kněžnou

494 531 955

18. 04.

SJH Stomatologie, s.r.o. (MDDr. Handl Jindřich)

U Stadionu 594, Rychnov nad Kněžnou

604 878 560

494 621 665
721 200 244

494 515 694
494 371 031

494 622 114

494 622 114

