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Vážení občané,
čas ubíhá jak voda v naší říčce Bělé a je tu opět léto, dovolené a prázdniny. Než jsme se nadáli, vstupujeme do
druhé půlky roku. Odpočiňme si a pusťme se do další
práce. Toto období je také ve znamení vrcholících příprav
volební kampaně pro letošní komunální volby, které proběhnou již 23. a 24. září letošního roku. Letos je pro Vás připraveno hned několik kandidátních listin s nabídkou řady jmen, které se
ucházejí o Vaši přízeň a které mají v plánu posunout naši obec opět dále k jejímu zvelebení a usnadnění pohodového žití obyvatel.
Co se týká pracovních aktivit současnosti, heslovitě připomenu jen ty největší
a aktuální. Začnu asi největší současnou akcí realizovanou ve Svinné. Jedná se
o rekonstrukci obecní nádrže. Akce právě probíhá a bude dokončena během léta
se stavebním nákladem 1,4 mil. Kč. Kolem této akce je opět celá řada chytrých
názorů některých místních odborníků, co a jak se dělá chybně. Proto podotýkám, že tato akce probíhá přesně podle schváleného projektu odborníka na tyto
stavby. Stavebnímu povolení předcházel schvalovací a připomínkový proces různých odborníků z řad ministerstva, stavebního úřadu, vodoprávního úřadu a povodí Labe. Jejich připomínky musely být zahrnuty do projektové dokumentace.
Na celý proces a jeho dodržování dohlíží delegovaný stavební dozor. Obec tuto
akci jen spoluﬁnancuje a kontroluje plnění předepsaného harmonogramu.
Další probíhající akcí je výsadba zeleně kolem Společenského centra a při
vjezdu do obce. Byli jsme úspěšní v žádosti o dotaci Škoda Auto, ze které jsme
zakoupili stromky, kterými jsou habry. S jejich výsadbou nám vydatně pomohly
vedle odborníků i děti z mateřské a základní školy. Moc děkujeme.
Jsem velmi rád, že se nám v poslední chvíli podařilo zachránit chátrající historickou zeď mezi hřbitovem a urnovým hájem. Opatření pana projektanta, který
navrhl pilíře propojené věncem nahoře i dole, zeď pevně stabilizovaly a myslím,
že výsledek lahodí take oku pozorovatele. Nyní zbývá jen opravit spáry a nechat
zeď přírodně zarůst vegetací.
Bohužel jsme tentokrát nedosáhli na dotaci na komunikaci ke sběrnému
dvoru, ale na podzim zkusíme zažádat v dalším kole znovu a snad to tentokrát
vyjde.
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Během prázdnin opět budou v obci probíhat obvyklé udržovací práce,
tentokrát s minimální pomoci prázdninových brigádníků, ovšem za vydatné pomoci dvou pracovníků přidělených na naši žádost z Úřadu práce z Rychnova n. K.
Dále bych Vás rád v krátkosti informoval o kulturních a sportovních akcích letošního roku. Kulturu jsme v letošním roce po smutném období pandemie konečně zahájili v červnu divadelním létem na hradě. Letošní návštěvnost byla
oproti minulým létům před pandemií slabší, ale to nic neubralo na kráse prostředí a kvalitě amatérských představení. V červenci proběhla krásná, tradiční
a hojně navštěvovaná akce již sedmého ročníku řezbářského sympozia „Proměny dřeva 2022“, kterou pro nás připravil a uspořádal spolek Přátelé Hradu
Skuhrov. Červenec je pro nás i časem pouti. Atrakce doplní jako již tradičně pouťová veselice s kapelou Combi venku před Společenským centrem. Pro návštěvníky bude připraveno i chutné občerstvení. Pravidelně pořádaný Volejbalový
turnaj Skuhrováků bude i letos bohužel chybět, stejně tak jako výstava chovatelů, kterou se nedaří již několik let zorganizovat. Vypadá to, že tato tradiční
akce bohužel zanikla a navždy zmizí z našeho kulturního kalendáře obce.
Na sklonku srpna nás čeká Rozloučení s létem, akce na ukončení času dovolených a prázdnin spojená opět s venkovní taneční zábavou a posezením. Ze
sportovních akcí, které pro nás připravují sportovci z klubu Wikov SKI Skuhrov,
nás čeká běh na kolečkových lyžích „Orlický Rollerski CUP“, který by se měl konat
v neděli 21. srpna se startem ve Skuhrově u Společenského centra a cílem na
horách v osadě Luisino Údolí. Pořadatelé všechny příznivce sportu srdečně zvou,
aby si přišli zafandit a podpořit závodníky.
V těchto dnech pomalu končí další čtyřleté volební období. Je na Vás, na voličích, posoudit naší práci, o které jsem se snažil průběžně podrobně informovat. Myslím si, že odstupující zastupitelé pilně pracovali v naplňování svých
volebních předsevzetí. Určitě je za nimi vidět kus poctivé práce. Za to jim patří
i můj dík.
Na závěr bych rád popřál všem čtenářům Skuhrovského zpravodaje příjemné
prožití léta, dovolených, dětem krásné prázdniny a letní počasí plné sluníčka,
hlavně pevné zdraví.
Milan Bárta
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Informace Obecního úřadu
Po dvouleté pauze, která byla
způsobena epidemií COVID-19,
jsme zase mohli přivítat v areálu
hradu Skuhrov v rámci akce „DIVADELNÍ LÉTO NA HRADĚ“ čtyři
divadelní soubory a jedno odpoledne vyplnil koncert rychnovského sboru Carmina a jeho
hostů.
V letošním roce naše pozvání přijali členové DS Zdobničan Vamberk s hrou
„Past na osamělého muže“, OČB Orlice Potštejn s pohádkou „Jak se chudý král
do boje dostal“, soubor PATHALIE Nový Hradec Králové s komedií „Harpagon“ a
Dětský divadelní soubor Viktor Bystré s pohádkou „Taneček přes 2 pekla“.
I když byla účast diváků oproti minulým ročníkům o něco menší, již nyní začínáme připravovat příští ročník a budeme se těšit na další pěkná představení
pod klenbou korun stromů v prostředí bývalého hradu.
Kateřina Pohlová

Sociální komise děkuje touto cestou všem, kteří přispěli do dubnové sbírky
ošacení. Další sbírku připravujeme na podzim: 20., 22. a 24. září 2022.
Jana Kouřímová

Obec Skuhrov nad Bělou ke Dni
dětí uspořádala v neděli 22. 5. 2022
výlet do Prahy na muzikál Ostrov
pokladů v divadle Broadway a
návštěva Muzea Fantastických
iluzí. Účast byla veliká a výlet se
moc vydařil.
Soňa Vlasáková
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Mutina Skuhrovský ze svého trůnu hodnotí
život v obci
- chválí opravu komunikace z Březiny přes Novou Ves
na Proloh, která dostala nový asfaltový povrch…
- se těší, až budou podobným způsobem opraveny
i komunikace ze Skuhrova přes Rybníčky na Proloh
a z Hraštice do Brocné, neboť ty už by snad nemohly
sloužit ani jako tankodrom…
- oceňuje opravu hřbitovní zdi, která už hrozila zhroucením…
- apeluje na občany, aby udržovali pořádek kolem kontejnerů na odpad a ukládali tam jen to, na co jsou určeny…
- přeje všem občanům v dnešní složité době pevné nervy a víru, že se snad vše
v dobré obrátí (i když to asi bude ještě chvíli trvat)…

Sídla volebních okrsků ve Skuhrově n. Bělou
pro volby do zastupitelstva obce ve dnech 23. 9. a 24. 9. 2022:

 volební okrsek č. 1 Skuhrov nad Bělou, společenská místnost v budově čp. 24
– Společenské centrum (v přízemí) ve Skuhrově n. B. (pro voliče ze Skuhrova
n. B., Svinné, Debřec, Hraštice, Rybníčků a Nové Vsi)

 volební okrsek č. 2 – Brocná, společenská místnost v budově č.p. 23 v Brocné
(pro voliče z Brocné a Svineckého Dvora).

Koncert v kostele sv. Jakuba
K příjemné letní pohodě přispěl v sobotu
25. 6. 2022 koncert v místním kostele sv. Jakuba. Po
krátkém úvodním slově místního pana faráře
Emila Hoffmanna vystoupil Prausův pěvecký sbor
posílený zpěváky ze sboru Orlice Kostelec nad Orlicí. Kombinované hudební
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těleso řídila kostelecká hudebnice Jarka Ševčíková. Zaznělo celkem sedm skladeb od různých autorů a pět upravených lidových písní.
Vítaným zpestřením bylo sólové vystoupení houslistky Hany Ševčíkové, která
přednesla Sonátu pro housle a kytaru od Niccoly Paganiniho. Na kytaru ji doprovodila Jarka Ševčíková. Nadšené publikum odměnilo všechny účinkující
zaslouženým potleskem.
Závěrem se členové sboru přesunuli ke hrobu pana Jaroslava Ehla, kde svému
dlouholetému dirigentovi vzdali čest zpěvem jeho oblíbených písní. Za povšimnutí stojí skutečnost, že mezi sboristy bylo pět zpěváků ze Skuhrova nad Bělou.
Za všechny posluchače je třeba vyjádřit skvělým hudebníkům vřelý dík za nevšední zážitek, který přítomným připravili.
Jiří Nedomlel

Společenská kronika
2. čtvrtletí roku 2022
Významného životního jubilea se dožili tito naši spoluobčané:
MACHÁŃ Josef z Brocné
SEIDL Jiří ze Skuhrova
LANKA Josef ze Skuhrova
EŠPANDROVÁ Vlastimila z Hraštice
KRYL František ze Svinné
POLÁČKOVÁ Olga ze Skuhrova

80 let
75 let
70 let
93 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.
ôôô
Loučíme se s našimi zemřelými občany:
HYPŠ Jaroslav ze Skuhrova
HANUŠ Karel ze Skuhrova
KUNCOVÁ Marie z Brocné
CVEJNOVÁ Anna ze Skuhrova

(nar. 1938)
(nar. 1934)
(nar. 1935)
(nar. 1944)

Čest jejich památce!
Soňa Vlasáková
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Komunální volby 2022 klepou na dveře
Volby do obecního zastupitelstva se budou konat
23. a 24. září 2022 (v pátek od 14.00 do 22.00, v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin). V naší obci budou zřízeny dva volební okrsky: č. 1 Skuhrov a č. 2 Brocná.
Voliči zvolí obecní zastupitelstvo, které bude mít
u nás opět 15 členů.
Tyto volby jsou vždy občanům nejbližší, protože v nich vybírají kandidáty, které
většinou dobře znají, potkávají se s nimi v obci, znají jejich názory, postoje i povahové
vlastnosti. Na těchto volbách záleží, jakým směrem se bude ubírat život
v obci v následujících čtyřech letech, co nového se vybuduje, opraví, vylepší, ale také
jaká bude v obci celková atmosféra a podmínky ke spokojenému životu obyvatel.
O tom, že vývoj obce není lidem lhostejný, svědčí skutečnost, že letos se o přízeň voličů budou ucházet celkem čtyři volební strany. Všechny sestavily své
představy o budoucnosti obce do volebních programů, které naleznete na závěrečných stránkách tohoto čísla časopisu. Volební programy jsou uvedeny v pořadí, v jakém je redakce Skuhrovského zpravodaje obdržela.
Jak volit
V těchto volbách se nekroužkuje, ale volič používá křížky. Křížků jednotlivým
kandidátům může rozdat maximálně tolik, kolik je v obecním zastupitelstvu křesel (u nás 15). Křížkovat může i celou stranu. Volit může tradičně pouze občan
České republiky starší osmnácti let.
Aby občan České republiky mohl odvolit, musí s sebou do volební místnosti
přinést občanský průkaz nebo cestovní pas. Od volební komise volič obdrží
obálku, popřípadě náhradní volební lístek. Za plentou pak lístek vyplní podle
svých preferencí a vloží do úřední obálky. Následně ho hodí před komisí do zapečetěné urny.
 Strana – Volič křížkem označí čtverec vedle názvu strany na hlasovacím lístku,
pro kterou se rozhodl.
 Kandidáti – Volič pomocí křížků vedle jmen vybere tolik kandidátů, kolik má
zastupitelstvo křesel.
 Kombinace – Volič vybere jednu stranu a následně například čtyři kandidáty
jiných stran. Strana, kterou vybral, tak o tyto hlasy přijde.
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Pozvánka na Sraz rodáků a obyvatel obce Hraštice
Sraz se bude konat v sobotu 3. září 2022 v prostoru
rybníka pod Hrašticí směrem k Brocné.
Prezentace od 10.00 hod.
Slavnostní zahájení ve 13.00 hod.
Občerstvení zajištěno.
K pohodě hraje kapela Combi.
Doprovodný program pro dospělé i děti.
Pořadatelé prosí pozvané účastníky o poskytnutí kontaktních údajů
(e-mail, telefon nebo adresu) pro zaslání připomínky před blížícím se termínem akce. Dále prosí o zaslání informace o předpokládaném počtu zúčastněných osob pro lepší možnost registrace. Vítány budou všechny zajímavé
informace a fotograﬁe z historie pro přípravu informačních materiálů.
Na setkání se těší jménem pořadatelů
Ing. Miroslav Bartoš (tel. 602 241 591, e-mail: potravinybartos@seznam.cz) a
Jaroslav Šabata (tel. 777 034 177, e-mail: jarda.sabata@tiscali.cz)

Jaro u nás v Brocné
Celé jaro a začátek léta se naše děvčata snaží každý čtvrtek navečer cvičit jógu.
Už se ustálila skupina cvičících, ale pokud by někdo měl zájem o pravidelné cvičení, tak by se určitě po domluvě mohl přidat.
Na zelený čtvrtek jsme s dvanácti dětmi obešli všechny příkopy v katastru
obce Brocná. Posbírali jsme osm 200 litrových odpadních pytlů nepořádku, který
vyhazují někteří neukáznění řidiči z oken automobilů. Bohužel se řidiči a spolucestující v autech pořád nenaučili, že se odpad vyhazuje doma do popelnice.
S radostí odpad vyhazují po příkopech a pak musí někdo ten nepořádek uklidit.
Tímto bych chtěl moc poděkovat všem účastníkům, kterým není lhostejné okolí
naší obce.
Konec dubna se nesl v tradičním pálení čarodějnic, tentokrát se vše odehrálo
na místním hřišti. Pro děti byly přichystány hry a občerstvení ve formě opeče-
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ného špekáčku a limonády zdarma. Také za každý splněný úkol dostávaly sladkou odměnu. Celkem se zúčastnilo přivítání jara čtyřicet dva dětí a myslím, že si
to všechny užily.
V neděli 1. května byl po dvouleté odmlce opět uspořádán prvomájový průvod.
Dopoledne se na hřiště sjelo neuvěřitelných 20 alegorických vozů s plně naloženým osazenstvem na každém z nich. Již tradičně jsme vyrazili na průjezd Brocnou, Vískou a Svineckým Dvorem. Po návratu byl přichystán oběd ve formě
výborných grilovaných kuřecích stehen.
Po dobrém obědě
jsme se vrhli na přípravu
májky, kterou se podařilo vztyčit podle plánu.
Tím jsme zakončili oslavy jara v Brocné za velké účasti spoluobčanů
i přespolních. Jako tradičně se začátek května
nesl v přípravách na
okrskovou soutěž dobrovolných hasičů. Po
dva pátky se sešli téměř všichni reprezentanti našeho sboru na zkoušku techniky
a nácvik požárního útoku. Na soutěži v Mastech jsme se umístili na nádherném
třetím místě s družstvem zkušených hasičů a druhé naše družstvo skončilo na
celkovém šestém místě. Pro mnohé účastníky tohoto týmu to byla hasičská premiéra. Soutěž se organizátorům z Mastů moc povedla, přálo počasí, přichystáno
bylo výborné občerstvení a vše se obešlo bez zranění. Ještě jednou musím poděkovat všem zúčastněným hasičům a hasičkám za skvělou reprezentaci naší
obce.
Začátkem června jsme opravovali vor na rybníku na návsi. Byla provedena výměna prorezivělých kovových sudů za nové plastové. Celou opravu jsme zvládli
za jedno odpoledne a zúčastnilo se jí osm hasičů. Po výměně všech sudů byl vor
usazen na rybník a byla provedena zkušební jízda. Vor na rybníku je připraven
na projížďky všech zájemců, kteří se nebojí vody a chtějí v naší obci zažít něco
netradičního. Pěkné prožití léta Vám přeje
Martin Šabata
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Nové aleje u Svinné
Hasiči SDH Svinná v roce 2021 usilovali o získání
grantu na vysázení ovocných alejí na obecních pozemcích podél příjezdových komunikací do Svinné.
Tento záměr se nakonec díky grantovému programu
„Škoda stromky“, který ﬁnancuje ŠKODA AUTO, podařilo splnit.
Vše začalo na jaře 2021 podpisem grantu. Během
léta členové SDH Svinná zorganizovali tři brigády na odstranění stávajících starých a shnilých stromů. Vlastní sázení probíhalo na přelomu září a října téhož
roku, přičemž bylo vysázeno 60 ks slivoní, 15 hrušní, 15 jabloní a 10 třešní. Celkem se do výsadby zapojilo přibližně 30 lidí, většinou úzce spojených se Svinnou. Aleje se
nacházejí při cestě ze Svinné na Proloh a podél
komunikace ze Svinné přes kopec do Rybníček.
Ani v letošním roce jsme nezaháleli a podepsali další grant na výsadbu nových šedesáti
stromů, které budou tentokrát umístěny podél
cesty ze Svinné na Brocnou. Výsadba se bude
opět konat na podzim a jelikož se jedná o dobrovolnou akci, každá pomocná ruka bude vítána.
Pokud by měl někdo zájem nám pomoci, kontaktujte pověřené členy SDH Svinná, kterými
jsou Marek Lemfeld nebo Ing. Vojtěch Pop, kontakt 602 123 218.
Vojtěch Pop, jednatel SDH Svinná

Skuhrovské Proměny dřeva opět nezklamaly
Ve dnech 3. – 5. července 2022 se magické prostředí u skuhrovského hradu stalo
již posedmé středem zájmu všech, kteří obdivují řezbářství motorovou pilou.
Konal se zde další ročník řezbářského symposia „Proměny dřeva“. Akce byla tentokrát třídenní a přinesla několik novinek.
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Vše začalo v neděli 3. 7. ve 12 hodin, kdy mistři
řezbáři začali pracovat na zadaném tématu, kterým
letos bylo ztvárnění lesních zvířátek. Vytvořené
plastiky jsou určeny do areálu místní mateřské
školy Sluníčko. Podvečer byl věnován jinému řemeslu - zvonařství. Mistr Jan Šeda z Kostelce n.O. za
velkého zájmu diváků odlil zvon se znakem naší
obce a státu. Umístění zvonu v obci bude předmětem jakési ankety, do které se může zapojit kterýkoliv občan. Návrhy na umístění zvoničky se zvonem je možné předávat do kanceláře OÚ Skuhrov.
Vidlice, kterou zde vytvářel tesař Ondra Protiva, nahradí stávající dosluhující
zvoničku v Brocné.
Pondělí a úterý proběhly podle již zaběhnutého scénáře. Pět řezbářů soutěžilo
ve speed carvingu s cílem vytvořit během
jedné hodiny sochu na vlastní téma. Výsledky práce Jana Paďoura, Radka Smejkala (čerstvého vítěze slavného Husky
Cupu, což je nejprestižnější světová soutěž v řezání motorovou pilou), Petra Krejcara, Roberta Musila a Martina Bořuty
byly tradičně předmětem následné
dražby. Veškeré dění bylo opět přenášeno na velkoplošnou obrazovku a komentováno spíkrem Janem Duškem.
Bohatý byl take doprovodný program:
řemeslné i prodejní stánky, stánek Echo
pily, airsoftová střelnice, řemeslné dílničky pro děti, malování na obličej
a další. Hladem a žízní zde rovněž nikdo netrpěl, neboť bylo připraveno bohaté
občerstvení. Na rozdíl od řady různých kulturních akcí, které byly v minulosti
vinou pendemie zrušeny, Proměny dřeva se podařilo zorganizovat i v oněch
problémových letech a vždy s velkou účastí diváků. Také letos bylo řezbářské
symposium po všech stránkách úspěšné, i když v úterý se na dění spustil drobný
déšť a diváků přišlo o něco méně. I tak se celková návštěvnost pohybovala kolem
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2000 osob. Pořadatelé ze spolku Přátelé Hradu Skuhrov se i letos zhostili svého
úkolu na výbornou a podle jejich šéfa Ing. Richarda Poláčka už promýšlejí náplň
symposia na rok 2023. Akci podpořili svou návštěvou pan senátor Jan Grulich
a místostarostka Rychnova nad Kněžnou Jana Drejslová. Informace o symposiu
zazněly v Českém rozhlase a natáčela zde také externí pracovnice České televize. Pořadatelé děkují touto cestou všem sponzorům a spolupracovníkům, kteří
se na letošním symposiu podíleli.
Jiří Nedomlel

Skuhrovská pouť nabízí
Pátek 22. 7. 2022
16.00 hod.

Zahájení provozu pouťových atrakcí rodiny Dubských

16.00 hod.

Otevřeno přízemí Společenského centra, občerstvení zajištěno

17.00 hod.

Vystoupení skupiny Country Band Skuhrov u zdravotního střediska. Občerstvení zajištěno.

18.00 hod.

Sousedské posezení ve Svinné

Sobota 23. 7. 2022
9.00 – 11.00 h. Otevřeno Informační centrum, pracovnice IC otevře zájemcům
expozici Muzea železářské výroby a výstavu prací dětí ZŠ Skuhrov a Kvasiny (výstavní síň OÚ)
11.00 hod.

Otevřeno přízemí Společenského centra, obědy

17.00 hod.

Pouťová zábava, hraje COMBI u Společenského centra

Neděle 24. 7. 2022
9.00 – 11.00 h. Otevřeno Informační centrum, pracovnice IC otevře zájemcům
expozici Muzea železářské výroby a výstavu prací dětí ZŠ Skuhrov a Kvasiny (výstavní síň OÚ)
11.00 hod.

Mše svatá v kostele sv. Jakuba

11.00 – 15.00 h. Otevřeno přízemí Společenského centra, obědy
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Okénko do školy
Máme za sebou další školní rok. Jeho druhé pololetí bylo konečně takové, na jaká jsme bývali
v minulosti zvyklí. To znamená s trvale prezenční
výukou a bez testování na Covid-19. Sláva! Bohužel, jakmile nám skončilo podivné covidové období, vypukla na Ukrajině válka
vyvolaná ruským agresorem. A tak i do skuhrovské školy nastoupily děti, které
musely z Ukrajiny prchnout před válkou. Celkem jsme jich od měsíce dubna přijali rovných deset. Jednotlivé děti jsme začlenili do prvního, čtvrtého, šestého,
sedmého a osmého ročníku. Vzhledem k tomuto počtu ukrajinských žáků jsem
zažádal o zařazení naší školy mezi pověřené školy, které poskytují ukrajinským
dětem základní vzdělávání. Díky tomu získala naše škola ﬁnanční prostředky na
pedagogy, kteří těmto žákům poskytovali výuku základů českého jazyka. V měsících květnu a červnu působily ve škole jako učitelky základů českého jazyka
paní Veronika Košíková a Anna Anatoljevna Dashek, které se ukrajinským dětem
věnovaly každý den. Za jejich nelehkou práci jim patří velký dík. Z uvedeného
počtu deseti ukrajinských dětí jich pro příští školní rok počítáme s osmi, jedna
nová dívenka by ještě měla nastoupit po prázdninách.
A nyní ke všem našim 224 žákům, k jejich výsledkům a hodnocení za druhé
pololetí školního roku. Na 1. stupni prospělo 82 žáků s vyznamenáním (samé
jedničky mělo 53 žáků), 18 žáků prospělo a 1 žák neprospěl. Na 2. stupni prospělo s vyznamenáním 40 žáků (8 žáků mělo samé jedničky), 82 žáků prospělo
a 1 žák neprospěl. Co se týče chování, bylo celkem na obou stupních uděleno
70 pochval třídního učitele, 17 napomenutí třídního učitele a 4 důtky třídního
učitele. Přísnějších kázeňských opatření jsme nemuseli použít.
Z deváté třídy vyšlo 29 žáků, 19 žáků bude studovat na středních školách
v oborech s maturitou (z toho 3 na gymnáziích) a 10 žáků se půjde vyučit řemeslu. Na víceleté gymnázium z 5. ročníku stejně jako v minulém roce nikdo neodchází.
Zápis do 1. třídy proběhl na začátku dubna tak, jak by měl. To znamená prezenčně a se skvělým doprovodným programem. Bylo zapsáno 15 budoucích prvňáčků (+ 1 prvňáček bude opakovat ročník), deseti dětem byl povolen odklad
školní docházky. Do budoucího šestého ročníku přijde z okolních obcí 8 nových
žáků. V příštím školním roce bude nejpočetnější 8. ročník, do kterého nastoupí
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32 žáků (máme od zřizovatele udělenu výjimku nad nejvyšší povolený počet žáků
ve třídě). Předpokládáme, že počet žáků naší školy se v příštím školním roce
bude blížit číslu 215.
Na konci školního roku 28. 6. 2022 jsme se rozloučili se žáky 9. ročníku. Slavnost se konala tradičně v našem Společenském centru ve Skuhrově nad Bělou
za účasti pana starosty Milana Bárty a zástupců okolních obcí.
Závěr školního roku byl také ve znamení školních výletů jednotlivých tříd, letos
jsme to pojali hodně zážitkově. Celý první stupeň vyjel do Fajn parku v Chlumci
nad Cidlinou, 6. a 8. ročník byl v lanovém centru v Říčkách, 7. ročník sjížděl řeku
Labe a deváťáci strávili dva dny u rybníka Broumar.
Pro příští školní rok počítáme s několika personálními změnami v pedagogickém sboru. Z 1. stupně odchází do jiného působiště pan učitel Jakub Halda, nahradí jej paní učitelka Renata Kárníková. Na 1. stupni bude na částečný úvazek
působit paní učitelka Veronika Košíková, novou vychovatelkou v prvním oddělení školní družiny se stane paní Veronika Málková, která bude mít zároveň i částečný učitelský úvazek na 1. stupni. V příštím školním roce budou při práci se
žáky, kteří mají speciální vzdělávací potřeby, pomáhat hned tři asistentky pedagoga.
Na závěr bych chtěl ještě veřejnost informovat o tom, že naše škola navázala
velmi těsnou spolupráci s automobilkou Škoda, díky níž jsme se zapojili do některých programů, které pomohou s rozvojem pedagogických dovedností i osobnostních vlastností našeho sboru. Ve druhém pololetí školního roku jsem já
společně s paní učitelkou Petrou Čápovou absolvovali vzdělávací program
Leadership, který pro nás a další vedoucí pedagogy z Mladoboleslavska, Vrchlabska a Kvasinska připravila vzdělávací agentura AISIS. Kurz „Věda má budoucnost“ stejné agentury poté absolvoval pan učitel Petr Píč. V této chvíli byla naše
škola zařazena mezi tři pilotní školy uvedených regionů, na kterých pracovníci
agentury AISIS monitorují jejich aktuální potřeby tak, aby posléze mohli na
těchto školách pracovat s pedagogickými sbory v rámci chystaného programu
Sborovna. Další informace o škole a uskutečněných akcích školy si přečtete níže.
Všem pracovníkům školy patří moje poděkování za jejich dobře odvedenou
práci v tomto školním roce. Jim, našim žákům, jejich rodičům a všem přátelům
školy, přeji krásné prázdniny, prosluněné léto, klid a pohodu.
Mgr. Oldřich Málek, ředitel školy
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Komiksový workshop 2. a 6. třídy v Knihovně Karla Poláčka
V úterý 26. dubna 2022 se dvě třídy zúčastnily workshopu a prohlídky knihovny
v Rychnově. Workshopy vedl komiksový scénárista Daniel Vydra. Děti se stručně
seznámily s komiksem, jeho historií a principy a konkrétním postupem tvorby
komiksu. V další, nejdůležitější části, se děti samy proměnily ve scénáristy, ilustrátory, ale také režiséry a herce. Týmovou prací vytvářely komiks na dané téma
a připravené podklady. Svoje výtvory si jednotlivé týmy prezentovaly mezi
sebou. Děti si vyzkoušely své schopnosti po textové, výtvarné i dramatické
stránce, ověřily si také svoje prezentační dovednosti a schopnosti pracovat
a dělit role v týmu. Komiksové výtvory jsme si odvezli do školy, ale ještě než
jsme z knihovny odešli, provedla nás paní knihovnice oddělením pro děti a mládež. Vysvětlila, jak knihovna funguje a co vše nabízí. Několik dětí si hned vyzvedlo přihlášku do knihovny.
Tato akce byla nedílnou součástí výuky, zahrnovala oblasti: český jazyk, výtvarná výchova, mediální komunikace.

Exkurze FAB a IPS ÚP - workshop Volba střední školy 1
V úterý 21. 6. 2022 jsme se s žáky 8. ročníku zúčastnili workshopu na Úřadu
práce v Rychnově. S lektorkami jsme se zaměřili na různá povolání, jaké vlastnosti by měl mít člověk pro jejich vykonávání a jaká je pro ně kvaliﬁkace. Zaměřili jsme se také na zdroje informací o středních školách, aby si žáci během
prázdnin mohli dle zájmu tyto informace projít a vyzkoušet si podrobné online
proﬁtesty. Během workshopu si také každý z nich vyzkoušel krátký zájmový proﬁtest.
Exkurze pokračovala ve výrobě FAB - Assa Abloy. Mohli jsme projít výrobu klíčů
a zámků a sledovat, jak jednotlivé výrobky vznikají a jaké činnosti zaměstnanci
vykonávají. Viděli jsme, jak manuální činnosti, tak činnosti prováděné automatizovanými stroji, které je třeba programovat a udržovat. Pro většinu dětí byl
pohled do výroby ve velké ﬁrmě zcela novým zážitkem a umožnil jim představit
si další oblast pracovních aktivit.

Volba střední školy - práce s žáky 9. ročníku
I na konci tohoto školního roku můžeme s potěšením konstatovat, že všem
našim deváťákům se podařilo uspět v přijímacím řízení. Vzhledem k celkovému
počtu dětí v tomto ročníku bylo letos přijímací řízení náročnější, řešili jsme
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s rodiči a žáky několik odvolání, avšak nakonec se podařilo všem našim žákům
dostat se na školu, kterou pro sebe považují za vhodnou (viz tabulka).
Na konci školního roku také proběhly dva workshopy s Mgr. Ivetou Vašátkovou zaměřené na témata, která budou pro naše absolventy v září aktuální: jak
dobře začít novou životní etapu na nové škole, jak se co nejlépe připravit na
cestování do školy či pobyt na internátě, na co si dát pozor v rámci nového kolektivu, jaké obtíže na ně mohou čekat a jak se na ně co nejlépe připravit, jak se
starat o své bezpečí v reálném i v online světě a tak dále.
Všem našim absolventům přejeme, ať je jejich nová studijní etapa plná pozitivních zážitků, obohacující, šťastná a hlavně úspěšná.

Krajský projekt IKAP II
Během uplynulého školního roku jsme se s patnácti žáky 9. třídy zúčastnili
projektu, který se zaměřil na IT a angličtinu ve vzdělávání. Celkem byly součástí
projektu čtyři základní školy. Třikrát jsme strávili den na Obchodní akademii
v Kostelci, kde jsme spolupracovali se studenty na různých aktivitách. Ty byly zaměřené na aktivní využívání moderních technologií a veškerá komunikace probíhala v anglickém jazyce. Vrcholem projektu bylo vytvoření autorských komiksů
v aplikaci BookCreator a anglickém jazyce. Naši deváťáci zvládli vytvořit úžasné
komiksy, a to jak vizuálně, tak z hlediska příběhu s vtipnou pointou. Velmi zaslouženě s obrovským bodovým náskokem vyhrál soutěž komiksů náš žák Alex
Gunar. Další náš žák, Jan Novotný, se umístil na třetím místě. Jelikož považujeme
celý projekt za velmi přínosný, v příštím roce se s budoucími deváťáky podobného projektu opět zúčastníme.

Výtvarná výchova na 2. stupni
V tomto školním roce jsme se konečně mohli vrátit k běžné výuce výtvarné
výchovy tak, jak jsme byli před pandemickým obdobím zvyklí. Ve škole jsme si
tedy vyzkoušeli různé techniky, práce samostatné, ve dvojicích i ve skupinách,
navštívili jsme výstavu fotograﬁí pana Dohnálka a v rámci výletu na představení
v Klicperově divadle také zhlédli výstavu nádherných obrazů malířky Anny
Veverka. Tematicky jsme se zaměřili na sebepoznání a také na tradice během
roku. Ve vyšších ročnících jsme samozřejmě zařadili i současné dění a témata
z oblasti výtvarného umění v 19. a 20. století.
V polovině školního roku jsme se zúčastnili výtvarné soutěže Cyklomapa

16

www.skuhrov.cz

dětem Skuhrov a Kvasiny. Cyklomapa je již vydaná a můžete v ní najít obrázky
Ivany Smažíkové, Karolíny Jandíkové, Lukáše Dudka a Terezy Michlové.
Úspěšně jsme se také s 6. a 7. třídou zúčastnili celostátního výtvarného projektu Naše planeta - naše zdraví. Projekt byl vyhlášen Státním zdravotním ústavem v rámci prevence zneužívání tabákových výrobků. Zahrnoval jak oblast
výtvarné výchovy, tak oblasti geograﬁe, výchovy ke zdraví a ekologie. Vedl děti
nejen k zamyšlení nad zdravotním dopadem užívání tabáku, ale také k úvahám
nad ekologickými dopady masového pěstování tabáku a toxickým odpadem,
který po cigaretách zůstává.
Průřez naší výtvarnou činností v tomto školním roce a zejména obrázky Skuhrova a Kvasin si můžete prohlédnout na naší letní výstavě ve výstavní síni obecního úřadu.
Mgr. Iveta Vašátková

Indiánská stezka prověřila děti ze školky
Školní rok skončil, prázdniny jsou tu a naše školka se pomalu připravuje na
nové kamarády. Po proběhlém zápisu máme opět školku naplněnou na maximum, což nás velmi těší.
Výjimečné venkovní prostředí a báječné zázemí není
jedinou výsadou naší školky.
Jsou to také lidé, kteří v naší
školce pracují a vytvářejí neobyčejné, pohodové a přátelské klima. O tom, že je to
baví, svědčí jejich plné nasazení, profesní příprava
a spokojené smějící se dětí
kolem nich. Věřte, že je dar
umět si s dětmi hrát a tím jim to nejdůležitější do života předávat. Prožitek a hra
je pro děti jednou z nejdůležitějších forem učení v jejich raném dětství. J. A. Komenský pravil: „Nic není v rozumu, co předtím neprošlo smysly.“ A tím se v naší
školce řídíme a troufám si s hrdostí říct, že to opravdu umíme.
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Jednou z posledních tématických akcí, které jsme s kolegyněmi mimo jiné pro
děti v rámci programu připravily, bylo Indiánské putování za pokladem na Stříbrném jezeře. Děti se za podpory statečných indiánek vydaly po Rybářské stezce
malebným údolím, kde plnily úkoly v podobě lovení medvěda, záchrany bizonů
či šifrování indiánských znaků. Hlavním úkolem bylo však osvobodit zakletou
Elen, zakopat válečnou sekeru a najít indiánský poklad. Při zvuku bubnů se nám
podařilo přivolat indiána a dokončit naše putování. Věřte, že vidět přijíždějícího
indiána na kánoi po klidné vodní hladině, to vše podmalované hudbou Martina
Bottchera, byl silný zážitek nejen pro děti.
Chtěla bych poděkovat za celoroční spolupráci na všech výjimečných i běžných akcích a prožitkových programech pro naše nejmenší spolku Na Venkově,
oddílu Wikov SKI Skuhrov, rodičům a všem přátelům školy. Velký obdiv a dík
patří všem učitelkám a asistentkám naší školky za jejich dosavadní práci a přístup po celý tento školní rok.
Za naši školku vám přeji krásné a pohodové léto.
Zuzana Krassková

Vlastivědný výlet skuhrovských seniorů
Po delší odmlce se skuhrovští senioři vydali ve středu
prvního června na výlet. Ráno v 8.00 hodin vyjeli autobusem BASPO přes Lukavici na první zastávku, návštěvu
muzea hraček v Rychnově nad Kněžnou. Je to sice nedaleko, ale mnozí zde byli poprvé. Majitelka a zakladatelka
muzea paní Pecháčkova nás velmi podrobně, mile a zajímavě seznámila s mnohými exponáty a postupem jejich
oprav i zajímavostmi při jejich získávání. Poutavě hovořila o expozici věnované paní Dobromile Rettigové, která právě v místnostech
dnešního muzea s rodinou několik let pobývala.
Pokračovalo se směr Záměl na poutní místo Homole, které je od roku 2018
kulturní památkou. Zdatnější vystoupali 153 kamenných schodů pěšky, ostatní
vyvezl autobus až nahoru ke kostelíku. Odtud jsme se všichni kochali nádhernými výhledy do kraje a prohlédli si upravený hřbitov. Příjemnou zastávkou byl
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oběd v Libchavách v restauraci Habřinka. Jídlo jsme si pochvalovali, i když jsme
trochu déle čekali. Ale alespoň jsme si mohli popovídat.
Dalším cílem našeho výletu byla zastávka v zámeckém parku v areálu na Žampachu. Velmi ochotná paní průvodkyně z Informačního centra nás celým areálem
provedla a seznámila jak s životem a aktivitami Domova pod Žampachem, kde
se nachází domov pro osoby se zdravotním a mentálním postižením, tak i odborně hovořila o jednotlivých keřích, rostlinách a stromech zámeckého parku,
kde spousta keřů a rostlin právě kvetla. Na závěr jsme společně navštívili zámecký skleník i zámeckou kapli. Celý areál je nově upraven, byly tu velmi účelně
využity ﬁnance z projektů EU. Je to jistě zajímavý typ na výlet jak pro milovníky
zahrad, tak i pro rodiny s dětmi. Park je celoročně volně přístupný.
Po příjemné procházce následovala sladká odměna, a to zastávka v Žamberku,
kde si každý využil volný čas k občerstvení, návštěvě kavárny či cukrárny. Osvěženi jsme vyrazili na cestu domů Orlickými horami. Nádherné počasí a jarní příroda poskytovaly krásné výhledy a my jsme se nestačili divit, jak se bývalé zašlé
vesničky podél hranic mění a rozrůstají. Všude je velká výstavba a mnoho nového. Den utekl jako voda a okolo půl sedmé nás ochotný řidič pan Miloš Kovaříček dovezl zpět do Skuhrova. Nálada byla výborná, počasí příjemné na
výletování. Viděli jsme spoustu zajímavých míst a z úst mnohých zaznělo, jak je
ta naše země krásná a malebná. Tak si ji šetřeme a opatrujme.
Miroslava Šabatová

Na návštěvě u sousedů
Čas od času v našem zpravodaji nakoukneme také do dění v některé z okolních obcí. Tentokrát je to Osečnice, kde se v pátek 17. 6. 2022 konala vzpomínková
akce k 90. výročí narození tamního rodáka, herce, recitátora a vášnivého rybáře
Miroslava Zounara. Za krásného slunečného počasí se v útulném sportovním
areálu odehrála milá slavnost, kterou zahájila úvodním slovem starostka obce
paní Iveta Hypšová. Následoval bohatý program, v němž se představili mladí hasiči SDH Osečnice, scénku na motivy Troškových ﬁlmů předvedli divadelní ochotníci ze Žichlínku, v bývalé škole byla instalována výstava fotograﬁí z osobního
i hereckého života Miroslava Zounara. Programem zasvěceně a vtipně provázel
osvědčený moderátor pan Josef Ježek. Hlavním hostem slavnosti byl hercův syn
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Martin, který zavzpomínal na otce i krásné
časy, které v dětství trávil na Osečnici o prázdninách. Vyvrcholením slavnosti bylo odhalení
dřevěné plastiky zpodobňující Miroslava Zounara v roli předsedy JZD ze známé ﬁlmové série
režiséra Zdeňka Trošky. Autorem sochy je řezbář Jan Paďour, jeden z aktérů skuhrovských
Proměn dřeva. Příjemné odpoledne bylo
v podvečer zakončeno taneční zábavou se skupinou Fantasy. Velice vydařené společenské
akce se zúčastnilo přes 350 vesměs spokojených návštěvníků.
Nutno podotknout, že Miroslav Zounar měl
vřelý vztah i ke Skuhrovu, kam chodil nějaký
čas do školy. V polovině osmdesátých let minulého století s ním tehdejší Osvětová beseda uspořádala v bývalém kině pořad
Křeslo pro hosta, v němž zavzpomínal na dobu svého dětství, přidal historky
z hereckého života a závěrem zarecitoval básně Fráni Šrámka. V roce 1996 se
také účastnil oslav 70 let přístavby skuhrovské školní budovy, kde rovněž vystoupil jako recitátor.
Miroslav Zounar, kterému jeho kamarádi a známí neřekli jinak než Sláva,
zemřel 28. 3. 1998 a je pohřben v rodinném hrobě na urnovém háji ve Skuhrově
nad Bělou.
Jiří Nedomlel

Další úspěchy sportovců
z oddílu Wikov SKI Skuhrov
Zimní sezóna našeho oddílu byla úspěšná po všech stránkách. Přála nám sněhová nadílka, pomalu se rozvolnila covidová opatření (i když některé závody
i soustředění byly bohužel částečně ovlivněny určenými pravidly) a úspěchy našich svěřenců byly vidět u nás i v zahraničí.
Zuzce Holíkové se splnil sen, kvaliﬁkovala se na ZOH v Pekingu, kam také odcestovala s naší českou reprezentací. Byla to pro ni veliká zkušenost, na kterou
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je určitě pyšná. Závody v náročných podmínkách
zvládla a my jí přejeme mnoho dalších úspěchů v její
sportovní kariéře.
Z republikových závodů jsme si odvezli výborné výsledky. Děvčata i kluci makali a byli vidět. Adéla Michlová, dcera našeho hlavního trenéra Petra Michla,
porazila velkou konkurenci a mohla vystoupit na pódium dokonce 3x. Odvezla si medaile ve všech barvách.
Zuzka Pekárková brala 3. místo a Renata Skálová s Veronikou Holíkovou obsadily ve štafetách 4. místo. Na krajských závodech míváme pravidelně medaile,
letos to bylo také tak. Celkové umístění v Poháru Královehradeckého kraje
žactva je parádní, hned několik našich závodníků a závodnic si odvezl „podium“
(1. místo V. Holíková, M. Beneš, A. Michlová, 2. místo J. Janetzky, R. Skálová,
J. Valenta, Z. Pekárková, J. Křepela, 3. místo N. Valentová). Naši starší svěřenci si
přivezli hned několik ocenění z různých závodů seriálu Ski Tour. Jsou to borci.
Fandíme všem, obdiv si zaslouží i naši nejmenší. Pro některé z nich to byly vůbec
první kroky na lyžích a první závody na sněhu. Obdivujeme jejich houževnatost
a vytrvalost jezdit na lyžích za každého počasí.
Na začátku února náš
oddíl s nasazením všech sil
uspořádal již tradiční Orlický maraton. Letos nás
počasí potrápilo, ale i tak
se závody podařilo dobře
zorganizovat a ukázat tak,
že máme co nabídnout. Závodníci k nám do Orlických
hor jezdí rádi a my si toho
vážíme. Děkujeme rodičům
a přátelům bílé stopy za
jejich pomoc.
Letos jsme zkusili využít autobus pro svoz dětí a jejich rodičů na zimní tréninky. Autobus vyjížděl z Rychnova nad Kněžnou a přes Solnici, Kvasiny, Skuhrov odvezl všechny zájemce na místo určení (stadion v Deštném nebo
parkoviště na Sedle pod Masarykovou chatou) a pak zase zpět domů.
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Povedlo se nám uspořádat i závěrečný závod – Kritérium posledního sněhu na
sjezdovce na Deštném. Netradiční kros na lyžích si zkusily děti od těch nejmenších (na dětské sjezdovce) až po dorostence (v prostoru kolem skokanského
můstku pro akrobacii). Odvážilo se i několik mužů. Za všechny výkony klobouk
dolů. Krásné počasí i nadšené tváře závodníků byly odměnou pro všechny. Díky.
Sezónu jsme mohli po dvouleté přestávce uzavřít karnevalem na sjezdovce
u Kačenky. Děti i jejich rodiče si akci užili a konec zimy pořádně oslavili. Masky
se proháněly přes překážky, slalom i skokanský můstek. Dobroty přišly vhod.
Začíná nám letní období – příprava na další sezónu. Tréninky na vodě, v lese,
na atletickém stadionu, na hřišti. Využívali jsme bazén v Rychnově, plavecký výcvik je dobrou regenerací a kompenzací. Máme za sebou první soustředění na
vodě. Letos se nám konečně povedla Lužnice. Vody to chtělo trochu více, ale i tak
se pobyt vydařil. Zkušení tatínkové vytvořili super zázemí a kuchyni a děti se tak
s trenérem mohly věnovat tréninkům jak na lodích tak na suchu.
V červenci jedeme na soustředění do Kořenova v Jizerských horách, na konci
prázdnin nás čeká soustředění u naší oddílové chaty v Deštném v Orlických horách. Starší absolvují tréninky na kolečkových lyžích, mladší na bruslích.
Prázdniny utečou jako voda. Děkujeme všem, kteří nám fandí, kteří nás jakkoliv podporují a kteří nám pomáhají. Přejeme krásné léto!
Za oddíl Wikov SKI Skuhrov Jana Křepelová

Novinky z Nové Vsi
Dny s dětmi u zvířat rychle plynou a než jsme se stačili rozkoukat, překulilo se jaro, na dveře ťuká léto a s
ním i prázdniny. Na Nové Vsi nikdo nezahálí, i když
kroužky a individuální výuka ježdění jsou u konce. Naši
pokročilí jezdci se účastní závodů v parkuru a drezuře.
My „dospěláci“, vedoucí a praktikanti, se připravujeme na letní tábory. První
tábor, konaný pod záštitou DDM v Rychnově, nám začal už 4. července!
A tak sotva si děti donesly domů vysvědčení, vzhůru do sedel. Letošní jezdeckou sezónu jsme zahájili 24. 4. v Dolním Přímu, kam Eliška Pišlová s Večernicí
vyjela na závody v drezuře. Sice si domů nepřivezly žádné pěkné umístění, ale
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s provedením svých úloh byla Eliška spokojená. Následující měsíc, konkrétně
22. 5., vyjeli členové spolku na dvě různá místa. Nela Klinská se spolu se svým
koněm Edisonem zúčastnila zkoušek ZZVJ, to jsou zkoušky základního výcviku
jezdce. Zkoušky se skládají z 5 částí: drezury, parkuru, předvádění koně, bezpečného pohybu na jízdárně a teorie. Není to vůbec lehké, Nela ale zkoušky
zvládla! Týž den se Eliška Pišlová zúčastnila parkuru v Dolním Jelení. S Alexem
projela parkur 50-60 cm s jedinou chybou, poprvé si ho projela i Večernice, která
první kolo zvládla bez chyby a dostala se do dalšího rozeskakování. Vyšší parkur musí holky ale ještě natrénovat. I tak jsme všichni byli s výsledkem závodu
spokojeni a z úspěchu Nely jsme měli velkou radost.
Abychom ale jenom netrénovali a nezávodili,
věnujeme se i zábavě. Po dvouleté pauze způsobené pandemií a zákazy s ní spojenými se
28. 5. na Nové Vsi uskutečnil Dětský den plný
her a soutěží. Zprvu to vypadalo, že nás „vypeče“ počasí a všechny přípravy přijdou vniveč,
naštěstí se ale počasí nakonec umoudřilo a my
si užili pěkný den. Pro děti byl připraven skákací hrad, střelba z luku a ze vzduchovky, dílnička a malování na obličej. Na jízdárně pak
probíhaly komentované soutěže o ceny, například závod v pojídání věnečků z provázku, překážková dráha ve formě štafety, hra „na
policajty a zloděje“ a také závod rodičů s dětmi,
který byl velmi povedený a všechny přítomné
diváky pobavil. Rodičům patří velký dík za odvahu a podporu. V průběhu odpoledne proběhly také ukázky z činnosti obou spolků, naše dívky na Derykovi
a Alexovi předvedly parkurové skákání a poté na Lucince a Derykovi i ukázku
drezury. Ukázku drezurní úlohy s hudbou předvedla i Eliška Pišlová s Večernicí.
No a samozřejmě nesmělo chybět dětmi tolik oblíbené vožení na koních! O to byl
tradičně velký zájem, a tak jsme během dětského dne vozili s koníky dvakrát.
Během celého odpoledne bylo zajištěno občerstvení, párky v rohlíku, hranolky,
steaky na grilu a domácí zákusky. S koníky jsme děti povozili také o 14 dní později, 12. 6. na zámku v Rychnově nad Kněžnou v rámci akce DDM s názvem Rytíři
a princezny. Princů, rytířů a princezen se na akci sešlo požehnaně, počasí akci
přálo.
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Rychlými kroky se přiblížil konec školního roku a s ním ukončení obou kroužků
– Cesty do sedla i Jezdectví. O prázdninách, jak bylo řečeno, neprobíhá ani individuální výuka ježdění, s dětmi se sejdeme zase začátkem nového školního roku.
Zahálet ale opravdu nebudeme, během léta proběhne pobytový tábor ve spolupráci s DDM, proběhne i několik příměstských táborů a soustředění. V létě budeme také pravidelně vyjíždět na závody v parkuru i drezuře a také na různé
akce, kde budeme vozit děti. O našich plánovaných akcích se nově dozvíte na
naší FB stránce. Najdete nás pod jménem Na Venkově, z.s. & JK Nová Ves, na této
stránce jsou i odkazy na fotky a aktuální zprávy.
Přejeme všem čtenářům Skuhrovského zpravodaje krásné slunné léto, dětem
báječné prázdniny a všem malým i velkým hlavně zdraví a žádné úrazy! Těšíme
se na viděnou.
Za spolky Na Venkově, z.s a JK Nová Ves Denisa Kadeřábková

Ze vzpomínek pana Ladislava Šulce
Tentokrát pan Šulc zavzpomíná na až skoro neuvěřitelný houbařský ráj
v Orlických horách.
V době prázdnin začínaly růst také houby. První modráky a kozáky i raného
hříbka jsme někdy nacházeli již cestou ze školy, ale jenom na známých místech.
Ta jejich správná doba přicházela až ve druhé polovině prázdnin. Nevím, jak
tomu bylo v jiných krajích, ale u nás v době mého dětství rostlo hub jako na
louce kvítí. Jistěže je toto přirovnání s trochou nadsázky. V rozsáhlých houštinách v Tulešovách, hned za poli na konci Mnichové, ale i jinde kolem dokola jich
každý rok narostly jistě metráky. Březové háječky na okrajích lesů skrývaly křemenáčky na dlouhé nožce s oranžovým kloboučkem. Když začaly růst houby
naplno, chodili jsme na ně téměř každý den. Nebylo však jenom hodně hub, ale
také houbařů. Ti náhodní, kteří procházeli převážně vysokým lesem po přehledných úsecích, ti nám vadili málo. Stejně po nich většina těch pěkných malých zůstala. Horší už byli známí profesionálové z blízké Jedlové a Deštného
i někteří místní. Každý si hlídal svá úrodná místa, kde se to ráno rojilo čerstvě
vyrostlými hříbečky nebo křemenáči. Těm uschovaným ještě v jehličí, určeným
pro nakládání do octa, se mnohdy pomáhalo na svět. Kdo zaváhal, zjistil už
jenom mírně rozhrabané jehličí, či ořezky z nožiček. S bratrem Zdeňkem
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a sestrou Drahuškou jsme chodívali někdy ještě za tmy a v kraji lesa čekali, až
se rozední. Jakmile bylo v lese trochu vidět, už jsme tam byli na kolenou. Po
dešti, kdy skutečně rostly jako z vody, nebylo houbaření žádnou slastí. Voda ve
velkých kapkách visela na větvičkách a čekala na sebemenší dotyk. Ten spustil
spršku kapek vetřelci přímo za krk. Dobrým pomocníkem na obranu proti nepříjemným kapkám byl krátký klacek, kterým se připravovala ulička. Lézt při tom
mnohde po kolenou v rozmáčeném jehličí, jinde zas prolézat trávou ohnutou
pod tíhou stříbrných kapiček, to byla přímo oběť. Jenomže právě tam byly ukryty
ty nejlepší kousky! Tyhle překážky vidí a cítí houbař jenom zpočátku, dále je již
v zápalu hledání nevnímá. Hlavně mít oči na stopkách, a to nejenom ve směru
dopředu, ale všude kolem sebe. Vidíš-li jednoho, nebývá většinou sám – má
bratříčky. Nejprve se přikrčit, pečlivě rozhlédnout pod větvičkami kolem dokola
a potom teprve vydloubnout, očistit, potichounku nebo jen v mysli poděkovat za
štěstí tomu nahoře, uložit do košíku a pátrat dál. Někdy se až člověk divil, kolik
jich tam kolem ještě bylo. Správný houbař odřezky pěkně zahrabe, a zamaskuje
tak nežádoucí stopy po dobrém úlovku na svých tajných místech.
Kdo příliš pospíchá, nemá valný úspěch. Sbírá spíše ten, co jde pomalu za ním
a ví, jak se chovat. Cestou domů teprve cítíš váhu namočeného oděvu a slyšíš
typické čvachtání v botách. To ale do příště zase všechno uschne.
Samozřejmě, že nebývalo vždycky stejné štěstí. Mnohdy jsme se museli spokojit i s půlhříbky nebo staršími kousky. Půlhříbkům se říkalo „panské hříbky“.
Rostly ve vysokém lese, kam chodily rodiny z města, takzvaní lufťáci. My jsme
tímto zbožím pohrdali jako prašivkami.
Bohatá místa bývala také na Zadních Lomech v houštinách za Dernerovými.
Sice náročnější stráně, ale výsledek za to stál. Zdeněk tam byl jednou s tátou na
poli. Domů to vzal rovně strání na Planýrku k mostu. Na cestu si vzal pro jistotu
pytlík od obroku pro koně. Přinesl ho skoro plný malinkých křemenáčků, bylo
jich tehdy přes tři sta. Jindy nás vyrazila celá parta na Tisovec. To byl protější
kopec před Uhřínovem. Tam byly osázené velké plochy bývalých polí stromky.
Mezi nimi byla místy ještě tráva a pro lepší udržení vláhy i břízky. Tam vyrostlo
v jednom roce tolik hub, že to nebylo houbaření, ale plnění nádob. Rodinky
kozáků a křemenáčů se mísily jedna s druhou všude, kam ses podíval. Špatně se
v tom lezlo s taškami, zvolili jsme tehdy proto novou strategii. Dva z nás čistili
a připravovali kupičky a ostatní to jenom přinášeli. Tyhle žně trvaly asi hodinu.
Horší, že se zdaleka nedalo všechno pobrat. Došlo tedy na třídění. Starší a větší
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kousky zůstaly v lese a ta kvalitnější třída se nesla domů. Stejně ale nestačily
nádoby. Musely dolů teplákové bundy, které sloužily jako rance na záda. Ten
dlouhý stůl v kuchyni byl vyrovnaný do pyramidy, a to se před tím ještě jednou
třídilo. V rancích se měkčí houby pomačkaly, šly proto rovnou do odpadu. Celý
zbývající den všichni krájeli a zpracovávali houby. Kdejaké prkno, čelo nebo postranice od truhlice, všude se sušily houby.

Dopravní přestupek, který zúčastněné pobavil…
Jednoho sobotního podvečera před mnoha lety vyrazila parta tří mladých Skuhrováků pěšky na letní taneční zábavu do Dobrého, kde se tančilo na terase
u koupaliště. Tamní zábavy byly svého času velice vyhlášené, hojně navštěvované a také opředené mnoha legendami. K nim patří i následující příhoda, která
se prý opravdu stala. Jak jsem slyšel, tak nyní předkládám našim čtenářům:
Když zábava skončila a byl čas odebrat se domů, nikomu z trojice se pěšky moc
nechtělo. Naštěstí zde byl další Skuhrovák, říkejme mu Pepa. Ten měl v danou chvíli
jednu velkou přednost: přijel totiž na motorce. Slovo dalo slovo a Pepa byl ochoten odvézt naši trojici domů, ale nechtělo se mu pro ně jednotlivě vracet. Rozhodl
se tedy, že je pobere všechny najednou. Protože chlapci byli tenkrát poměrně štíhlí
a motorka výkonná, nebyl to žádný problém. Jeden usedl za Pepu na tandem, druhý
na nádrž a ten třetí se ještě vmáčkl mezi ně. Takto uspořádaná čtveřice se vydala
na dobrodružnou cestu k domovu. Přílby tehdy ještě nebyly povinné, hladina alkoholu se u všech pohybovala vysoko nad nulou, dojmů ze zábavy bylo plno, a tak
byla zpočátku na přetíženém stroji veliká legrace. Ta však trvala jen do chvíle, kdy
se před nimi ze tmy vynořil zlověstný přízrak v podobě červeného světelného půlkruhu. Neblahé tušení, že je to baterka příslušníka VB (tehdejší policista) signalizujícího stop, se ve vteřině potvrdilo. Když bdělý strážmistr spatřil blížící se
rozdováděnou a kličkující hordu na motocyklu, nevěřil svým očím. A což teprve,
když si po zastavení stroje prohlédl spletitou situaci na motorce zblízka… S něčím
podobným se ještě nesetkal. Hlavou mu šrotovalo, kolik paragrafů tito noční jezdci
vlastně porušili, a jak bude celou věc řešit. Po chvilce usilovného přemýšlení se
pustil do práce. Výslech provinilců zahájil velice raﬁnovanou otázkou: „Kterej z vás
je řidič?“ Když si v této základní věci udělal jasno, začal úřadovat. Ač byli mladíci
z nastalé situace mírně v šoku, teď se neubránili smíchu. Čekali všechno možné, ale
že příslušník VB nerozpozná řidiče, to je tedy dostalo…
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Uniformovaný orgán překvapivě nikoho z nich nezatkl, ale jeho výchovné
domluvy nebraly konce. Následná pokuta, na kterou se všichni výtečníci složili,
nebyla pro ně až tak hrozná. Horší byla nepříjemná skutečnost, že museli za svítání 7 km domů do Skuhrova po svých…
Zaznamenal Jiří Nedomlel

Ze Svinné do Jižní Ameriky
Na jihu Bolívie naší poslední
zastávkou byl okouzlující Salar
de Uyuni. Bral mi dech. Mít tak
měsíc čas, půjčím si auto a brázdím tyhle krásy celé dny. Je to
nekonečná měsíční krajina. Nedá se stihnout všechno. Zkontaktovala jsem se s jedním
milým Čechem, přidal se a společně jsme objevovali krásy
Salaru. Barevná jezera, pouště Salvatora Dalího, solné pláně, které odrážely lesk
jako zrcadlo. Honza si to jistě též užil, chytil ho zase nějaký střevní nešvar a zažíval perné chvilky. Po třech dnech objevování přírodních krás následoval přechod přes hranice do Chile, kam nesmíte převést ani šišku nebo škebli. Chilané
jsou jako psi. Já navíc nesnáším přechody přes hranice, v takových zemích je to
nadlouho.
Vyplňujete pořád nějaké papíry, ukazujete pasy, pak dostanete „hafo“ razítek,
v lepším případě jen ukážete, který bágl je váš, v horším musíte vše vyskládat.
Pořád se usmíváte jako tatrmani, abyste nebyli podezřelí. Hlavně popřát hezký
den a nezapomenout odevzdat všude příslušné papíry. Některé si naopak ponecháte. A stále tvrdit, že vše, co přenášíte, je bezpečné. Někdy to je opravdový
výslech. A tak si představte, že vaše krosna skrývá půl kila výborného chilli koření a vy byste ho měli vyhodit v Bolívii… Ani náhodou! Neměla bych to psát, ale
jsem na pašování věcí už docela expert. Chilli bylo proneseno přes hranice
a cestovalo si se mnou v bagáži. Co jsem už kam převezla, dovezla a jak, to si
nechám raději na osobní vyprávění.
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Po všech možných obstrukcích jsme dojeli do San Pedra de Atacama, kde jsme
v poušti minuli největší observatoř na světě. Co na to říct, jsme trotlové. Sporadicky jsme navštívili alespoň takovou malou rodinnou hvězdárnu po cestě na jih.
A museli jsme uznat, že vidět souhvězdí na jižní polokouli bylo zajímavé. Kousek
od observatoře jsme v poušti i přespali, takže hvězdy jsme si mohli užít celou noc.
Docela dobře jde v této zemi stopování. První den jsme ujeli přes 850 kilometrů. Myslím, že nás můžu pochválit. Při takovém stopování zažijete spoustu
legrace s řidiči. Na cestách jsme spali, kde se dalo. Občas jsme vyžebrali WiFi
a vodu. Jak dlouho jsme měli na sobě naše trika a ponožky, to nechtějte vědět.
Po týdnech jsme zapomínali, co je postel a teplá sprcha.
Tahle země byla po Bolívii trochu šok. Najednou vše funguje. Lidi nemají
s ničím problém a sami nabízejí pomoc. Fungují dálnice, mají tu auta. Jsme trochu jak v Jiříkově vidění. Má to ale i svá úskalí. Vše je tak 4x dražší než v Bolívii
a cca 2x tak dražší než v ČR. Ubytování oproti předešlým zemím? Šílená drahota.
Proto spíme opravdu všude. Budete si klepat na čelo, ale ve velkém jsme začali
provozovat food dumping. I zpětně jsem na sebe pyšná a nikdy jsem se za to
nestyděla. Víte, jak lidi plýtvají? To nesnáším. Stalo se to pro nás docela sportem. Občas jsme byli v Chile za exoty. Už jen díky tomu, jak jsme byli ušmudlaní.
Pamatuji si, jak jsme ve velkém nákupním centru v barevném a bohémském
městě Valparaiso chytali WiFi. A využili jsme i místních záchodů. Podotýkám, že
se jednalo o hezké nákupní středisko s luxusním zbožím. Vzala jsem dvě kila nektarinko-meruňko-broskví, (uvnitř jako nektarinka, malá a chlupatá jako meruňka, chutnala jako broskev,) které jsme natrhali někde u cesty, kartáček,
hřeben, zapráskané ponožky a vyrazila na toalety. Špinavá, unavená a smradlavá
jsem nejprve vysypala do umyvadla to ovoce a začala jej čistit. Následovaly ty
smradlavé ponožky (bylo k dispozici i mýdlo!) a pak moje zuby, obličej a ruce.
Kolem chodily ženské s těmi luxusními kabelkami, hodinkami a opovrženě na
mě hleděly. Pochopení měla jen paní uklízečka, která se mě ptala, kde jsem natrhala ovoce. Když jsem se vracela zpět k Honzovi, rozhlížela jsem se kolem sebe
dosti zmateně. Zapomněla jsem, že nějaký takový svět existuje. Víte, já ani doma
normálně nechodím moc nakupovat do takových obchoďáků. Přijde mi to jako
ztráta času a peněz. A navíc - co potřebuji? Vše podstatné k životu už mám. A teď
jsem procházela tím luxusním zbožím. Vážně se jedna věc dá koupit v tolika verzích? Půl roku jsem nic takového neviděla. Trochu jsem se nad tím konzumem
zase vyděsila. Já se probudila v jihoamerické Evropě. Usoudili jsme, že pro nás
s Honzou tenhle svět asi není.
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Sever Chile s pouští jsme vzali hopem. Projeli jsme měsíční krajinu, ve Valparaisu jsme si 2 dny užili barev a pláží, kde jsme spali pod širákem za hukotu
moře. Ochutnali jsme hned chilské víno a já poznala, že je stejně nedobré jako
to k dostání u nás doma. Ale zvířata tu jsou zřejmě alkoholici. Zbytek vína jsem
přelila do PET láhve, kterou mi v noci kradlo na pláži něco mezi krysou a potkanem. Vyděšená jsem byla dosti já i ta potkano-krysa. Představte si, že spíte a u
hlavy vám začne tohle zvíře rachtat a packami shazovat láhev. Odložila jsem
zbytek toho vína na kámen a posunula si v noci svoje spaní opodál. A ráno bylo
víno pryč! Jestli to byl hlodavec nebo bezdomovec, to se už nedozvíme. Hlavně,
že mi to nevzalo boty.
V tomto čísle vám posílám svůj výroční desátý článek. Všem čtenářům patří mé
velké poděkování. Jsem ráda, že vás povídání z cest baví. Moje cesta Jižní Amerikou se ještě ale ke konci nechýlí. Čeká nás totiž ohromující Patagonie a moje
milované chilské ostrovy, které se mi vryly do srdce. Užívejte léta, pozor na úpaly
a úžehy. Letní vedra na nás dýchají ze všech stran, proto se před nimi jedu schovat na sever Skandinávie. Všem přeji plno zážitků a nových dobrodružství.
Vaše cestovatelka Péťa

V minulosti se kradlo i obilí
Přinášíme další případ, který se stal v roce 1936 na Skuhrovsku. Bylo o něm
také psáno v rubrice Denní kronika novin Posel z Podhoří, který vycházel v Rychnově nad Kněžnou. První část byla publikována dne 1. ledna 1936 (roč. 50, čís. 1,
str. 3) a druhá pak dne 11. ledna 1936 (roč. 50, čís. 2, str. 3). Níže si můžete přečíst
doslovně přepsaný text.
Opakující se krádeže obilí.
V min. dnech bylo spácháno několik krádeží obilí na sýpkách. Tak rolníku
Frant. Popovi z Vísky u Brocné byly ukradeny 2 pytle žita, domkáři Dusbábkovi
pytel ječmene a 2 pytle žita, rolníku Pavlu Preclíkovi v Ještěticích 4 pytle pšenice
a Karlu Dynterovi v Borovinách 3 pytle žita. Při pátrání po pachatelích těchto
krádeží vyšetřovalo četnictvo kočího Martina Chmurčiáka z Brocné s Alfredem
Křížem a Michalem Gombarem, kteří se do toho šeredně zapletli. Druzí dva spoluvinu na krádežích sice popírají, ale Chmurčiák stále své výpovědi mění. Nejprve
řekl, že prodával obilí pekaři Jos. Javůrkovi ve Skuhrově nad Bělou, pak zase, že
je od nich kupoval kovář Frant. Cita v Brocné. Ten si však na Chmurčiáka došel
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a vysvětlil mu to holí. Zatím co je nyní Chmurčiák se zhmožděnou rukou v nemocnici, je Kříž s Gombarem ve vyšetřovací vazbě. Pravděpodobně všechny krádeže neprovedli, neboť prý mají na nich vinu také cikáni Růžičkové, jak bylo nyní
udáno četnictvu, které případ vyšetřuje.
Ke krádežím obilí v Borovinách.
Jak jsme min. psali, bylo v Borovinách u Brocné ukradeno obilí rolníkům Preclíkovi a Dynterovi. Podezření z krádeže padlo na cikány, kteří proto byli hledáni i rozhlasem a dopadeni četnictvem až u Police n. Metují. Jsou to bratři
Růžičkové, Stanislav a Václav, byli zatím zajištěni ve vyšetřovací vazbě.
k tisku připravil Josef Kučera

Historická fotohádanka

Otázka: Jak starý je tento pohled Skuhrova?
Tento snímek zachycuje část naší obce pohledem ze stráně nad řekou Bělou.
U levého dolního rohu je louka, kde se říkalo Na Plóně, protékala tam strouha,
která vedla až do Sejkorovny. Za ní je Křepelovo pekařství a za cestou Herzánovi
(dnes dům pro seniory). Za stromy je ukryta restaurace Pod Hradem. Za pov-
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šimnutí stojí budova staré školy vedle kostela a silueta Lipky. Odpověď na
dnešní otázku je poměrně snadná. Podle stavby nové budovy školy (kde je ještě
vidět lešení) je možné určit, že snímek pochází z roku 1912, kdy byla dle kroniky
budova dokončena a na podzim se v ní začalo vyučovat.

Novinky z dění DSO Mikroregionu Bělá
Zveme vás po delší odmlce k nahlédnutí do dění v mikroregionu Bělá, tzv.
„pod pokličku“ našich aktivit.
Uplynulo 2,5 roku od doby, kdy náš malý mikroregion, jehož členy jsou město
Solnice, obec Kvasiny, obec Skuhrov nad Bělou, obec Bílý Újezd a obec Osečnice, oslavil kulaté výročí 20 let své existence vydáním brožury mapující úspěšně
realizované projekty na území našeho svazku a organizací historicky prvního reprezentativního plesu. Do třetího desetiletí jsme vstoupili s vizí nadále realizovat společné projekty na podporu rozvoje našeho území v širším ekonomicky
spolupracujícím prostoru, jakož i usilovat o zdárné zajišťování dotací na projekty s mezinárodním přesahem.
Jedním takovým naplněným závazkem je úspěšné vyhodnocení podaného
projektu „Same problems, different solutions“, který realizujeme v letošním roce
díky ﬁnanční podpoře z Mezinárodního visegrádského fondu. Zkusit podat žádost do fondu jsme učinili sice dvakrát, ale napodruhé už to vyšlo. Cílem projektu má být zvýraznění role spolků v rozvoji obcí, zmapování jejich ﬁnancování
a vyhledávání prostoru jejich působení v obcích. Za tímto účelem jsme oslovili
své partnery v polské Gmině Klodsko a začali spolupracovat s novými partnery
na Slovensku (Mikroregion Klátovské rameno, Trnavský kraj) a v Maďarsku (Obec
Tényö, příhraniční soused slovenského partnera). Výsledkem je vytvoření skupiny 32 zástupců spolků z území našeho svazku a z území našich partnerů, kteří
se sešli v květnu na 3denním studijním pobytu na území slovenského a maďarského partnera. Hlavním tématem schůzky byl monitoring vzorových přístupů
vzájemné spolupráce spolků a obcí na území partnerů, diskuse o roli aktivních
spolků v samosprávách, jakož i sdílení speciﬁk v existenci více či méně typických spolkových organizací v jednotlivých zemích. Účastníci měli možnost se
inspirovat, jak k rozvoji obcí přispívá řada akcí, které dokazují, že občané mikroregionů umí a chtějí spolupracovat a rádi by se o své zkušenosti podělili
i s ostatními. A právě na této spolupráci by měl být založen rozvoj společné kul-
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turní identity včetně podpory spolkového života v obcích, podpory místních lidových tradic se snahou o nadregionální přesah. Projekt bude pokračovat recipročním setkáním účastníků v září na území našeho svazku a území polského
partnera.
Pro zajímavost něco málo ale zmíním také o donátorovi tohoto projektu,
neboť předpokládám, že ne každému je tento fond dobře znám. Mezinárodní
visegrádský fond vznikl s cílem podporovat rozvoj občanské společnosti v regionu, podporovat vnitřní kohezi regionu V4.Jeho výhodou při úspěšném vyhodnocení žádosti je, že grant pokrývá až 100 % nákladů a také to, že přijímá
průběžné předkládání projektů (je to kontinuální fond, nemá nastavena programová období) a uzávěrky jsou vždy k 1. 2., 1. 6., 1. 10. Co je však nutné zdůraznit, že komunikačním jazykem je angličtina, takže i žádost se kompletně
podává v tomto jazyce.
Shrnutí hlavních oblastí, které fond podporuje:
• Kulturní a společná identita
• Vzdělávání, výměny mládeže
• Životní prostředí
• Demokratické hodnoty a média
• Sociální rozvoj
• Veřejná politika a institucionální partnerství
• Vědecká výměna a spolupráce při výzkumu
• Regionální rozvoj, podnikání a turismu
• Propagace regionu a jeho možnost
A kdo může podat žádost?
• většinu žadatelů tvoří nevládní neziskové organizace
• základní a střední školy, vysoké školy a univerzity
• orgány místní správy a samosprávy
• další veřejné instituce (muzea, galerie, sportovní kluby, spolky)
Náš projekt uspěl v oblasti zaměření na regionální rozvoj a byl podpořen částkou 9.942 eur.
Souběžně s tímto projektem jsme v loňském roce podepsali spolupráci na
projektu, jehož hlavním partnerem je Gmina Klodsko. S tímto partnerem jsme
v minulosti realizovali celou řadu úspěšných projektů, cílených na různorodé
skupiny obyvatelstva z našeho území. Tento aktuální projekt s názvem „Pohyb
je zdraví, jděte za svým sousedem“ je zaměřen na podporu aktivních postojů
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naší seniorské části populace. Je realizován z Fondu mikroprojektu v Euroregionu Glacensis v rámci Programu
Interreg V-A Česká republika – Polsko
a byl podpořen částkou ve výši 19 984
eur. Oslovili jsme seniorské kluby z
území celého dobrovolného svazku
obcí Mikroregionu Bělá a skupina 2530 účastníků se od dubna do srpna
2022 účastní 6 workshopů na území
Gminy Klodsko a u nás. Aktivity jsou
zaměřeny na kulinářské dovednosti a
znalosti propagující zdravou výživu,
workshopy zaměřené na prevenci bolesti a především workshopy zaměřené na aktivní způsoby trávení
volného času jako je nordic walking a podobné nezátěžové fyzické aktivity. Zapojení do projektu hodnotí těmito slovy jedna z kvasinských účastnic Mgr. Hana
Brandejsová:“Oceňuji pečlivou přípravu a vstřícnost polských přátel při našich
setkáních. Začali jsme kulinářskými dovednostmi, při nordic walkingu jsme se
naučili správně používat hůlky. To, že jsme se to opravdu dobře naučili, to dokázala seniorka z Kvasin paní Dagmar Židová při smíšeném štafetovém závodu
nordic walkingu 3.místem v celkovém hodnocení“.
Na závěr můžu ještě doplnit, že činnost našeho svazku je také ﬁnančně podporována Královéhradeckým krajem, kde prostřednictvím dotačního titulu na
podporu svazků každoročně obdržíme příspěvek. Díky této podpoře můžeme
pokrýt běžné výdaje související s provozními náklady a administrativou svazku.
Do budoucna si přejeme, abychom mohli v rámci
nastolených podmínek čerpat dotační příležitosti
z více dostupných zdrojů k realizaci projektů, které ve
veřejném prostoru najdou svůj přínos a pozitivní
odezvu.
Mgr. Stanislava Klengelová,
předsedkyně DSO Mikroregion Bělá
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Volební program Spolky pro obec
Přátelé, už je to tu zase – komunální volby. Před čtyřmi lety byla v naší obci
pouze jedna kandidátka „Spolky pro obec“. Hodně voličů bylo rozpačitých, tak
si volební soutěž nepředstavovali. Z tohoto pohledu se v letošních volbách
blýská na lepší časy.
Po minulých volbách se řízení obce ujala „spolková“ kandidátka, která se své
úlohy zhostila se ctí. Netřeba si rozdávat diplomy a medaile, ale stačí jen připomenout, kam jsme to posunuli:
Na Březině je 6 nových domů, chodníky za 15 mil. Kč se povedly, sběrný dvůr
byl vybudován, otopný systém v mateřské škole vyměněn, rekonstrukce bývalé
školy v Brocné je hotova, nový obecní rozhlas funguje, komunikace na Novou
Ves je opravena, vodní nádrž ve Svinné je rekonstruována, vytápění spolkové
budovy ve Svinné hotovo, vybudováno hřiště pro děti a workoutové hřiště ve
Skuhrově a bude i v Brocné, bylo modernizováno a podstatně rozšířeno veřejné
osvětlení, opravena hřbitovní brána a zeď, odkoupen a následně zbourán objekt
čp.13 ve středu obce a tak bychom mohli pokračovat.
Tento úspěšný a vítězný spolkový tým se bude znovu ucházet v letošních
komunálních volbách o Vaši důvěru a věří, že získá Váš hlas. Máme projekty
a vize na další zvelebení obce, jako jsou silnice ke sběrnému dvoru, na Dělnice,
k Vísce, oprava starých chodníků, využití prostoru po čp. 13, dosáhnutí úspor výměnou elektrického vytápění ve škole, umístění kolektorů na veřejné budovy,
chodník na Březinu od garáží, pokračovat ve změnách v územním plánu dle požadavků občanů, profesionálně a odborně se snažit co nejvíce využít vyhlášených dotací a podle toho směrovat a upřednostňovat naši práci a tím šetřit
ﬁnance obce. Věřte, že už nějaké zkušenosti v této práci máme a dokážeme je
patřičně využít ku prospěchu obce a nás všech. V žádném případě však nechceme
slibovat nemožné a nesmyslně plýtvat nepodloženými marnými sliby a papírem.
Nabízíme vlídné zacházení, úsměv, vstřícnost. Ale i pokoru přede všemi, co
v naší obci žijí, spoluvytvářejí její atmosféru, řeší zde své záležitosti, prožívají
zde svá vítězství i prohry. Protože to vše k životu patří. A my Vám hodláme být
partnerem, který je tu pro Vás.
Za volební stranu Sdružení nezávislých kandidátů „Spolky pro obec“
Milan Bárta a Mgr. Jaromír Chocholouš
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Co nabízíme – Sdružení nezávislých
kandidátů „Jdeme do toho“ Volby 2022
Volby do obecních zastupitelstev jsou každé čtyři roky možností občanů potvrdit směr rozvoje obce, který realizuje stávající zastupitelstvo, nebo podpořit
možnou změnu volbou zvolením jiných osob, ke kterým vy, občané Skuhrova nad
Bělou máte důvěru. Naše volební záměry jsou reálné – neslibujeme nesplnitelné,
jsme si vědomi ﬁnanční situace státu a tím i přísunu ﬁnančních prostředků do
obecní pokladny. Za důležité považujeme využití dotačních možností. Program
může být jen výchozím materiálem, který bez důsledné snahy o jeho naplňování
a pomoci celého Zastupitelstva obce zůstane jen na papíře. To určitě nechceme.
Jaké jsou naše vize pro příští 4 roky je stručně uvedeno v dalších bodech:
Obecní úřad, zastupitelstvo
- vyhodnotit účinnost a přínos stávajících vyhlášek a směrnic úřadu a obce,
- zpracovat havarijní plán obce (nikoli jen povodňový),
- zpracovat plán zimní údržby komunikací,
- zpracovat plán údržby veřejné zeleně včetně sečení,
- ve větší míře zapojit do aktivit obce všechny členy nového zastupitelstva, včetně stanovení zodpovědnosti členů rady obce za jednotlivé okruhy činnosti.
Sociální oblast, senioři atd.
- monitorovat požadavky seniorů a tyto požadavky vyhodnocovat a řešit
(donášky obědů, nákupy apod.),
- podporovat setkávání a akce seniorů a zvážit možnost založení „Klubu
seniorů“, jako příspěvkovou organizaci obce,
- nadále zajišťovat sbírky oblečení a potřebných komodit,
- nadále uskutečňovat vítání nových občanů obce, nový občan = nově vysazený strom.
Zdravotnictví
- pokusit se zajistit stomatologickou péči přímo v obci,
- využít přízemní prostory zdravotního střediska k původním účelům,
- udržet rozsah zdravotní péče a případně rozšířit zdravotní péči v obci.
Předškolní školství, dětská skupina
- v případě zájmu zřídit dětskou skupinu (jesle) jako součást základní a mateřské školy,
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- nadále zajišťovat systém dopravy dětí do předškolního zařízení,
- udržet kvalitu předškolního vzdělávání a vytvářet k tomu vhodné prostředí.
Školství, koncepce, doprava dětí
- aktualizovat koncepci rozvoje Základní a mateřské školy s výhledem
do roku 2030,
- udržet kvalitní školství v obci v současném rozsahu a zvážit zaměření na
odborný směr,
- udržet stávající dopravu dětí do MŠ a ZŠ z okolních obcí, pokusit se
o zapojení Královéhradeckého kraje do systému dopravy dětí.
Kultura, akce, podpora
- oživit kulturu v obci pořádáním akcí s garancí obce,
- obnovit tradici Mutinových letních slavností,
- podporovat místní spolky realizující akce a aktivity pro mládež,
- obnovit provoz Společenského centra jako místa setkávání občanů,
- máme zájem rekonstruovat rozhlednu na hradě,
- oživit a více propagovat Expozici výroby železa, doplnit ji o archivované
exponáty.
Sport, akce, podpora
- podporovat sportovní aktivity pro širokou veřejnost,
- vrátit do obce tradici volejbalových turnajů Skuhrováků,
- zajistit údržbu stávajících sportovišť a odpočinkových prostor v obci
(např. volejbalové kurty),
- podporovat volnočasový sport.
Životní prostředí
- udržet provoz sběrného místa v Poříčí, zajistit elektronickou evidenci
předávaných odpadů,
- důsledně postupovat při nepovoleném zřizování černých skládek,
- zajistit odborné posouzení instalace fotovoltaických panelů pro výrobu
elektřiny v budovách ve vlastnictví obce a případně realizovat,
- stavebně upravit sběrná místa pro tříděný odpad (plochy pod kontejnery
zastřešení, úklid),
- zajistit obnovu kapacitních sběrných kontejnerů, případně jejich údržbu
i rozšíření,
- podporovat výsadbu zeleně v katastru obce výsadbou tradičních dřevin,
- zřídit RE-USE systém sběru odpadů (nepotřebné přineseš, potřebné odneseš).
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Místní části – rovnoměrný rozvoj
- podporovat kulturní a společenské akce v místních částech v souladu s nově
připravovanou koncepcí kultury obce,
- realizovat územní studii návsi ve Svinné,
- posoudit možnosti a případně rozšířit prostory obecního domu ve Svinné,
- využít potenciálu místních aktivních spolků k rozvoji obce.
Občanská vybavenost
- podle potřeby a zájmu zajistit funkci pojízdné prodejny, zejména v místních
částech,
- zajistit a případně přehodnotit formu provozu (pronájem, správcovství)
současně provozovaných obecních budov,
- zefektivnit a zvýšit kapacitu pálenice „U Amose“ v Brocné formou vícesměnného provozu v sezóně, pokusit se zapojit občany,
- podpořit provozování oﬁciálního restauračního zařízení v obci s využitím
prostor obce,
- zvážit vhodnost rozšíření vodovodu na hřbitově, upravit stávající vodovodní
vyústění na hřbitově i v urnovém háji,
- zajistit doplnění mobiliářem (lavičky, odpadkové koše) a úpravy areálu hřbitova,
- důstojně předělat hroby obětí světových válek,
- obnovit bezbariérový přístup na hřbitov, dokončit opravu vstupní brány,
- zvážit možnost a vhodnost vybudování kolumbária na urnovém háji,
- dokončit opravy hřbitovní zdi,
- přehodnotit a následně realizovat územní studii centrální části Skuhrova,
- ve zvýšené míře se věnovat údržbě a opravám stávajícího majetku obce,
- zajistit dostatek parkovacích míst v obci v souladu s územním plánem obce,
- podpořit výstavbu nabíjecí stanice pro elektromobily v obci.
Inženýrské sítě, kanalizace
- vyhodnotit potřebu rozšíření stávající kanalizační sítě, etapizovat možnou
realizaci rozšíření a připravit projektovou dokumentaci,
- zvážit a zajistit odborné posouzení budování společné kanalizace v místních
částech obce,
- vyhodnotit stav místních komunikací a stanovit harmonogram jejich oprav.)
Bytová výstavba
- vyhodnotit reálnost míst pro výstavbu uvedených v územním plánu obce,
stanovit nové lokality pro výstavbu,
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- do roku 2024 zajistit podklady pro zpracování dodatku územního plánu,
- vytipovat prostory ve vlastnictví obce vhodné na jejich rekonstrukci na malometrážní – startovací, byty.
Využití dotačních možností, projektové dokumentace
- v reálné míře využít dotačních možností a připravovat podklady s dostatečným předstihem
- aktivně sledovat dotační možnosti z národních i dalších zdrojů,
- ustanovit funkci dotačního koordinátora,
- v průběhu volebního období zajistíme zpracování projektových dokumentací
na priority stanovené v prohlášení nového Zastupitelstva obce.
Různé
- prověřit efektivnost současné užívané techniky obce, některé činnosti řešit dodavatelsky,
- za důležité považujeme i pokračování spolupráce s okolními obcemi v rámci
Mikroregionu Bělá, Mikroregionu Rychnovsko, Euroregionu Glacensis i Sdružení SPLAV, aktivně se chceme zapojit i ve vodárenském sdružení Císařská studánka,
- máme zájem na obnovení spolupráce s polskou obcí Jaszkowa Dólna,
- chceme přiblížit naši obec turistům a cykloturistům, je důležité udržovat stávající naučné stezky a cyklotrasy,
- využívat námětů občanů obce na zlepšení života a pobytu v obci,
- stanovit funkci architekta obce – odborného koordinátora stavebních a územních aktivit v obci.
Za volební stranu SNK „Jdeme do toho“ Radovan Bien

Změna, Sdružení nezávislých kandidátů
do obecních voleb 2022
Vážení spoluobčané, blíží se čas komunálních voleb v naší obci. Proto došlo
k založení sdružení Změna. Jsme si vědomi toho, že v předvolebních prohlášeních Vám žádná strana nemůže dát víc, než teď my vám můžeme slíbit. Ale můžeme v bodech navrhnout pár změn, o kterých se domníváme, že budou
k prospěchu vám všem.
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Vzhled obce
- při příjezdu a při výjezdu z obce můžeme vidět smutné pohledy na sutiny bývalé ﬁrmy Porkert, bohužel nepomohlo ani pomalování zdi
- na návsi vedle školní zahrady by mohlo vzniknout více parkové zeleně
Škola a školka
- pokračovat v zateplování budov a vytápění tepelnými čerpadly
- vybudovat solární panely na ohřev teplé vody, aby se snížily náklady energií,
sice to jsou velké investice do začátku, ale v průběhu let se navrátí
Výstavba
- zvážit výstavbu dvou malých sportovišť, místo nichž by mohlo vzniknout
jedno velké multifunkční sportoviště, které by mohla využívat škola, školka,
široká veřejnost a místní spolky (SKI Skuhrov, Hasiči, Skauti a další)
- vznik malometrážních bytů z bývalé pošty, muzea železa a sálu
Společenské centrum (budova duchů)
- jak se říká, že každá správná vesnice má mít školu, kostel a hospodu, tak za
starých času zde bylo pět hospod, v dnešní době bohužel není ani jedna,
bylo by dobré zajistit fungování restaurace v centru
- dokončit výstavbu centra, kde by mohla vzniknout klubovna skautů, muzeum
železa nebo přesunutí Ámosovy pálenice z Brocné.
Spolková činnost a Občanská sdružení
- podporovat spolky a sdružení v jejich činnosti, v pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí ku prospěchu obce
- podporovat klub seniorů a jejich činnost
- nadále přetvořit Mutinovy slavnosti na akci, která bude dětem zakončovat
prázdniny, na akci, kde by se podílely spolky a sdružení, které pracují
s mládeží
Údržba obce
- pro zefektivnění údržby všech částí obce, by bylo zapotřebí nakoupit větší
a modernější techniku, tato technika by umožňovala obci samostatnost
a nezávislost v její údržbě
Tímto bychom vám chtěli na závěr popřát krásné prožití léta a věříme, že vaše
účast na podzimních volbách bude hojná. A že osud naší obce Vám není lhostejný.
Za Sdružení nezávislých kandidátů ZMĚNA
Aleš Šrom
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Zubní pohotovost - rozpis služeb
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 13.00 hod.
datum poskytovatel (lékař)

adresa ordinace

telefon

23. 07.

MDDr. Zdráhal Zdeněk

Masarykova 729, Kostelec n. O., 517 41

721 460 150

24. 07.

JB DENT, s.r.o. (MUDr. Beránek Jan)

Komenského 828, Týniště n. O., 517 21

494 371 088

30. 07. DekaDent, s.r.o. (MDDr. Chládek Tomáš)
31. 07.

Kvasiny 145, 517 02

MUDr. Pavla Valešová (MDDr. Borůvková Veronika) Pulická 99, Dobruška, 518 01

771 155 445
494 622 114

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

Kvasiny 145, 517 02

07. 08. MUDr. Handl Jindřich

Panská 24, Rychnov n. Kn., 516 01

494 531 955

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

U Stadionu 954, Rychnov n. Kn., 516 01

604 878 560

14. 08. SJH Stomatologie, s.r.o. (MDDr. Handl Kapołková S.) U Stadionu 954, Rychnov n. Kn., 516 01

604 878 560

20. 08. FSmile, s.r.o. (MDDr. Hanzík Kevin)

Tyršova 515, Opočno, 517 73

777 667 353

21. 08.

Kvasiny 145, 517 02

771 155 445

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

771 155 445

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

Kvasiny 145, 517 02

771 155 445

28. 08. MUDr. Hlavsová Lenka

Komenského 259, Kostelec n. O., 517 41

494 323 958

03. 09. MUDr. Kašparová Dagmar

Voříškova 169, Vamberk, 517 54

602 514 715

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

Třebízského 799, Kostelec n. O., 517 41

737 791 333

10. 09. MUDr. Loukota Jan

Komenského 127, Opočno, 517 73

494 621 665

11. 09.

MUDr. Malátková Ludmila

Jiráskova 1389, Rychnov n. Kn., 516 01

494 515 696

17. 09.

MDDr. Andělová Jana (MDDr. Seibertová Simona) Jana Pitry 448, Opočno, 517 73

799 545 112

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

Kvasinská 129, Solnice

602 152 873

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

Kvasiny 145, 517 02

771 155 445

25. 09. Petrák stomatologie, s.r.o. (MDDr. Paličková Zlata) Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk, 517 54 721 200 244
28. 09. Petrák stomatologie, s.r.o. (MDDr. Petrák Tomáš) Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk, 517 54 721 200 244
01. 10.

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

02. 10. MUDr. Pokorná Jaroslava

Kvasinská 129, Solnice

602 152 873

Jiráskova 1389, Rychnov n. Kn., 516 01

494 515 697

08. 10. Poliklinika Týniště nad Orlicí (MDDr. Podolská J.) Mírové nám. 88, Týniště n. O., 517 21

494 371 783

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

Třebízského 799, Kostelec n. O., 517 41

737 791 333

15. 10.

MUDr. Skřičková Zdeňka

Jiráskova 1389, Rychnov n. Kn., 516 01

494 515 695

16. 10.

MDDr. Slouková Kamila

Jiráskova 1389, Rychnov n. Kn., 516 01

494 515 694

22. 10.

MUDr. Simona Sudová, s.r.o. (MUDr. Sudová S.)

Mírové nám. 88, Týniště n. O., 517 21

494 371 031

23. 10.

FSmile, s.r.o. (MUDr. Světlík Filip)

Tyršova 515, Opočno, 517 73

777 667 353

28. 10. MUDr. Štulík Richard

Jiráskova 1389, Rychnov n. Kn., 516 01

494 515 693

29. 10.

Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk, 517 54 736 419 151

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

30. 10. Petrák stomatologie, s.r.o. (MDDr. Učňová Petra) Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk, 517 54 721 200 244

