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Vážení spoluobčané!
Dovolte mi, abych Vám poděkoval za to, že jste mi
při letošních komunálních volbách dali důvěru projevenou nejvyšším počtem hlasů na volebních lístcích. Vážím si této skutečnosti
o to víc, že letošní nabídka kandidátů činila 60 uchazečů na post zastupitele ve
čtyřech kandidátních seskupeních. Je to pro mne opět velký závazek, který chci
ve spolupráci s nově sestaveným obecním zastupitelstvem realizovat ve prospěch nás všech – občanů naší krásné obce pod Orlickými horami.
Dále Vám chci předem poděkovat za Vaši budoucí pomoc, názory, náměty
i případnou kritiku, kterou určitě nenechám bez povšimnutí.
Další moje upřímné poděkování patří odstupujícím zastupitelům za jejich
poctivou práci v uplynulém období.
Předpokládám, že zahájením činnosti nového zastupitelstva bude opět zpracování výhledu priorit na nastávající 4 roky. Tento výhled musí vycházet z rozumných a reálných požadavků s přihlédnutím k jejich využití a hlavně
k ﬁnančním možnostem obce. Měl by navazovat na dosavadní práci a na připravené projekty.
V nejbližší době nás čeká zvládnout tři největší plánované a probíhající akce:
nový povrch cesty do sběrného dvora, dokončit opravy chodníků v obci a dokončení opravy nádrže ve Svinné. Všechny jmenované úkoly jsou dotační
a doufám, že se nám podaří i přes jejich ﬁnanční a administrativní náročnost
vše zdárně zrealizovat.
Závěrem chci Vám, skuhrovským občanům i ostatním čtenářům našeho zpravodaje, popřát příjemný podzim, ještě mnoho krásných slunečných dnů babího
léta a zejména pevné zdraví.
Milan Bárta

Letošní komunální volby ve Skuhrově n. Bělou
Volby jsou jedním ze základních sloupů demokracie. Jedná se o občanské právo
dát svůj hlas kandidátům, o kterých je volič přesvědčen, že budou svůj mandát
v zastupitelském sboru vykonávat zodpovědně a ve veřejně prospěšném zájmu.
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Platí logický princip, že vyšší počet hlasů vítězí. Ti, co získali méně hlasů, mají tedy
podle volební matematiky smůlu a v zastupitelstvu nebudou. Neznamená to však,
že by si nezasloužili naši úctu. Každý, kdo je ochoten obětovat svůj čas, síly a energii ve prospěch druhých, je hoden obdivu. A letos se v naší obci našlo celkem
60 osob, které „do toho šly“. Většina z nich byla připravena pro své spoluobčany
něco udělat bez ohledu na své osobní pohodlí. Za to jim patří dík.
Možnost výběru ze čtyř kandidátních listin se ukázala pro voliče daleko přitažlivější, než kdyby byla k dispozici pouze jediná kandidátka, jako tomu bylo například v sousedních Kvasinách. To se také projevilo na volební účasti, která
u nás činila 64,13 %, kdežto v Kvasinách se k volbám dostavilo pouze 21 % oprávněných voličů. Ostatní si tam asi celkem pochopitelně řekli, že je stejně rozhodnuto, tak proč se angažovat. Škoda, že i ve Skuhrově více než třetina voličů
svého volebního práva nevyužila. Jistě, právo není povinnost, ale dojít jednou za
4 roky k volební urně není zas taková zátěž a dává to občanům šanci do vývoje
v obci alespoň trošku zasáhnout. Skoro by se chtělo říci, že ti, co nepřišli, jsou
buď se vším naprosto spokojeni, nebo jim je osud obce lhostejný. Za každou
místní kandidátkou stáli lídři, kteří před volbami obcházeli občany s nabídkou
kandidatury, sestavovali pořadí a měli na svých bedrech veškerou administrativu s registrací kandidátních listin. Za rozšíření nabídky a tím i konkurence jim
patří poděkování voličů.
Pak přišel volební den D a jak praví klasik, v den voleb je občan králem. Ve volbách byly „rozdány karty“ a nastal čas čekání na výsledky. Mnozí z nás netrpělivě brouzdali v sobotu 24. 9. 2022 po internetu a hledali, jak to v obci letos
dopadlo. Dočkali se až kolem 18. hodiny, kdy byly skuhrovské výsledky zveřejněny. Konkrétní jména už nyní všichni známe a seznam zvolených zastupitelů je
také uveden v další části tohoto zpravodaje. Faktem je, že v novém patnáctičlenném zastupitelstvu bude celkem 8 občanů, kteří už mají s touto činností
zkušenosti z minulého volebního období, a 7 občanů nových. Dá se tedy předpokládat, že by se v našem novém zastupitelském sboru mohla snoubit zkušenost s novou energií. Jak to bude fungovat v praxi, to ukáží až dny příští.
A co my ostatní? Nikdo a nic nebrání tomu, aby se veřejnost účastnila všech
veřejných zasedání obecního zastupitelstva. Tam je příležitost dozvědět se více
o záměrech obce a vznášet dotazy. Tam je možné přednášet veškeré své náměty,
připomínky i kritiku. Diskuse u piva bývají mnohdy také velice podnětné, vzrušené a argumentačně vybroušené, ale mají jedno velké mínus: na těch správných místech se o nich nikdo nic nedozví…
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Závěrem nezbývá, než všem skuhrovským zastupitelům popřát, aby je neopouštěl elán a optimismus, aby se jim práce dařila, aby se život v naší obci posunul zase o kousek dál.
Výše uvedených řádků se „dopustil“
Jiří Nedomlel

Informace Obecního úřadu Skuhrov nad Bělou
Upozornění pro majitele psů, že jim dle OZVO Obce Skuhrov nad Bělou
č. 2/2019 vzniká ohlašovací povinnost při pořízení psa. Poplatník je povinen
ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy
se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyli psa staršího tří měsíců.
Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
Soňa Vlasáková
Sociální komise děkuje touto cestou všem, kteří přispěli do zářijové sbírky
ošacení. Pokud situace dovolí, tak další sbírku plánujeme na měsíc duben 2023.
Jana Kouřímová

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

Přestavitelé ﬁrmy Marius Pedersen sdělují:
V poslední době jsme stále častěji upozorňováni spalovnou, do které odvážíme výmět z třídící linky plastů, na nevhodný v některých případech i nebezpečný obsah. Proto zdůrazňujeme:
DO NÁDOB NA PLASTY NEPATŘÍ A NESMÍ BÝT VKLÁDÁNY TYTO ODPADY:
• Podlahové krytiny (linoleum, všechny druhy koberců, koberečky z automobilů)
• Všechny druhy obuvi včetně gumáků
• Plastové hračky obsahující kovové nebo jiné součástky
• Gumové / nafukovací hračky
• Plavecké potřeby a zahradní bazény všech rozměrů
• Zahradní hadice
• Plastové blistry (platíčka od léků) obsahují alobal
• BATERIE všechny druhy – při spalování/drcení by mohlo dojít k výbuchu!
• Silně znečištěné plasty
Pneumatiky z osobních automobilů mají možnost občané naší obce bezplatně
odevzdat ve sběrném dvoře v Solnici.
Nepoužitá a prošlá léčiva odevzdávejte v lékárnách. Odběr je všude zdarma.

Výsledky třídění odpadu v obci za rok 2021
Obec Skuhrov nad Bělou obdržela CERTIFIKÁT ENVIROMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ
za rok 2021. Z něho vyplývá, že v obci bylo zpracováno 7 640 kg elektrozařízení
a tím uspořeno:
- 38,32 MWh elektrické energie
- 3 471,13 litrů ropy (to se rovná spotřebě potřebné k ujetí cca 51 026 km v běžném osobním automobilu)
- 389,06 kg SO2 (snížení okyselování prostředí)
- 5,21 tun primárních surovin
- 416,24 m3 vody (to se rovná cca 5 588 sprchování)
- 31,66 tun CO2 (snížení produkce skleníkových plynů)
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Poznámka redakce: Jak je vidět, třídění odpadu má svůj obrovský význam. Takto
může přispět k ochraně životního prostředí opravdu každý. Tento přístup je daleko efektivnější než nesmyslné nápady typu Green Deal.

Společenská kronika
3. čtvrtletí roku 2022
Významného životního jubilea se dožili tito naši spoluobčané:
RYDYGROVÁ Ludmila z Brocné
HOLCOVÁ Hana z Debřec
ŠUGLOVÁ Jarmila ze Skuhrova
VALTR Karel ze Skuhrova
DOHNÁLKOVÁ Ludmila z Debřec
RYGROVÁ Hana ze Skuhrova

90 let
75 let
94 let
70 let
92 let
70 let

Vaše životní jubileum je pro nás příležitostí, abychom Vám do dalších let upřímně
popřáli dobré zdraví, spokojenost a osobní pohodu.
ôôô
Vítáme nové občánky naší obce:
KŘÍŽ Tomáš ze Skuhrova
MÁTL Alfréd ze Skuhrova
HANUŠOVÁ Anežka ze Skuhrova
Vážení rodiče, vítáme narození Vašeho děťátka a přejeme Vám i jemu, aby
vyrůstalo ve zdraví, lásce, klidu a pohodě.
ôôô
Loučíme se s našimi zemřelými občany:
ŠPRINGR Rudolf ze Skuhrova
ŠULCOVÁ Milena ze Skuhrova

(nar. 1945)
(nar. 1953)

Čest jejich památce!
Soňa Vlasáková

www.skuhrov.cz
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Statistika obyvatel Skuhrova n. B. za rok 2021
Přistěhovaní:
Odstěhovaní:
Narození:
Zemřelí:
Celkem k 31. 12. 2022:

45
28
10
19
1 117 obyvatel

Volby v Obci Skuhrov nad Bělou – souhrn
Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

895

574

64,13

574

7 602

Výsledky voleb – mandáty stran Obec Skuhrov nad Bělou
Kandidátní listina

Hlasy

Přepočtené
Počet
Počet
%
mandátů
kandidátů platných
hlasů

číslo

název

abs.

v%

1

SNK
Spolky pro obec

3 208

42,20

15

42,19

7

2

SNK
„ZA NAŠE OBCE“

2 248

29,57

15

29,57

4

3

SNK
ZMĚNA

958

12,60

15

12,60

2

4

SNK
„Jdeme do toho“

1 188

15,63

15

15,62

2
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Zvolení členové zastupitelstva:
Poř.

Jméno a příjmení

Věk

Voleb. strana

Poř. na
kand. l.

Počet
hlasů

1.

Milan Bárta

61

Spolky pro obec

1.

380

2.

Oldřich Málek

53

Spolky pro obec

2.

337

3.

Pavel Rýznar

57

Spolky pro obec

5.

271

4.

Jaromír Chocholouš

68

Spolky pro obec

3.

255

5.

Miroslav Bartoš

67

Spolky pro obec

4.

247

6.

Miloš Kováříček

67

Spolky pro obec

9.

236

7.

Milan Hradecký

52

Spolky pro obec

6.

189

1.

Barbora Jičínská

38

Za naše obce

14.

246

2.

Martin Šabata

44

Za naše obce

1.

242

3.

Jiří Hlava

29

Za naše obce

9.

180

4.

Štěpánka Forejtková

54

Za naše obce

4.

174

1.

Zdeněk Jakubec

54

Změna

4.

133

2.

Marek Lemfeld

32

Změna

6.

104

1.

Miloslav Pop

48

Jdeme do toho

2.

141

2.

Petr Pišl

42

Jdeme do toho

14.

120

První dva náhradníci za jednotlivé volební strany:
Spolky pro obec: 1. Ing. Šeﬂ Jakub 2. Veselý Miroslav
SNK Za naše obce: 1. Brandejsová Romana 2. Dušánek Jiří
SNK Změna: 1. Frátrik Robert 2. Ulč Vratislav
SNK Jdeme do toho: 1. Preclíková Eva 2. Bukovský Vladimír

Poděkování i prosba „Jdeme do toho“
Vážení spoluobčané. Po komunálních volbách v roce 2018 jsme byli překvapeni
malým zájmem občanů zapojit se do komunální politiky. Jedna kandidátní listina
ve Skuhrově n. B. jistě hodně nebyla. V letošním roce se o vaši přízeň ucházela
dokonce 4 volební uskupení a vaše hlasy rozhodly na setrvání stávajícího trendu
rozvoje obce.
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Nechci hodnotit to, co bylo, ale byl bych velice rád, kdyby si nové zastupitelstvo dostatečně uvědomilo zodpovědnost, kterou na sebe bere a obec se začala
posouvat mezi úspěšné obce v rámci nejen Královéhradeckého kraje. Byl bych
rovněž rád (po minulých volbách se to nestalo), kdyby nás nově zvolení zastupitelé co nejdříve seznámili s tím, co by chtěli v následujících čtyřech letechv obci
realizovat a zlepšit a na konci volebního období bychom my, občané mohli posoudit, jak a v jaké míře se jim to podařilo. Toho, co lze zlepšovat, je opravdu dost.
Vladimír Bukovský

Mutina Skuhrovský
- se zlobí na občany, kteří netřídí odpad a různě si
ulehčují práci třeba tím, že jsou schopni u kontejnerů odložit i nefunkční pračku. Že tím zadělali na
problém někomu jinému, už jim je jedno. Tak pro
ty méně chápavé ještě jednou: v obci byl pro tyto účely zřízen sběrný dvůr. Provozní doba je v sobotu od 8 do 10 a ve středu od 15 do 17 hodin…
- chválí zdařilé setkání rodáků a obyvatel Hraštice, které se uskutečnilo
v areálu u hradu 3.9.2022…
- blahopřeje všem zvoleným zastupitelům a přeje jim hodně úspěchů v jejich práci…

Projekty realizované obcí v současné době

PROJEKT:
„Rekonstrukce malé vodní nádrže na parc. č. 860/2 v k.ú.Svinná“
Projekt byl spoluﬁnancován Evropskou unií – NextGenerationEU v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží – 2.etapa“.

SKUHROVSKÝ ZPRAVODAJ
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HLAVNÍ CÍL: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou
změnu. Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích.
PŘÍJEMCE DOTACE: Obec Skuhrov nad Bělou
ZÁMĚR: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Ing. Zdeněk Šlitr
DODAVATEL:
KAMPA – MARYNKA, S.R.O.
MÍSTO REALIZACE:
Svinná u Brocné
CELKOVÉ NÁKLADY: 1 308 993 Kč
DOTACE: 747 000 Kč
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE:
15.10.2022

Stav nádrže před zahájením rekonstrukce
CÍL AKCE (PROJEKTU):
STAVBA REKONSTRUKCE MALÉ VODNÍ NÁDRŽE BUDE VYUŽÍVÁNA JAKO POŽÁRNÍ
NÁDRŽ PRO OBEC I JAKO DÍLČÍ RETENCE VODY V POVODÍ. SOUČASNĚ BUDE
VYUŽITA K ČÁSTEČNÉMU ZACHYCENÍ ZVÝŠENÝCH PRŮTOKŮ PŘI PŘÍPADNÝCH PŘÍVALOVÝCH SRÁŽKÁCH SVÝM RETENČNÍM PROSTOREM PO ZŘÍZENÍ ČELNÍ HRÁZKY.

Záběr z průběhu rekonstrukčních prací na vodní nádrži ve Svinné
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PROJEKT:
„Výsadba stromů podél komunikace II/321 ve Skuhrově nad Bělou“
je spoluﬁnancován z grantového programu ŠKODA Stromky
Cílem projektu je výsadba cca 300 ks habrů obecných ve dvou oblastech
– u společenského centra a u hasičské zbrojnice ve Skuhrově nad Bělou.

Odkaz na web programu ŠKODA Stromky:
www.skoda-auto.cz/o-spolecnosti/grant-skoda-stromky
a na web inciativy Sázíme budoucnost: www.sazimebudoucnost.cz

Sraz rodáků a obyvatel Hraštice
V Hraštici, kde žije necelých 100 stálých obyvatel, není obchod ani hospoda, kde by se lidé
potkávali. Do práce se jezdí autem, většinu dětí do
školy nebo školky rodiče také vozí. Příležitostí
potkat se a popovídat si je opravdu málo. Se sousedy se dnes spíše míjíme.
Někteří místní patrioti proto přemýšleli, jak to změnit, a tak vymysleli a zorganizovali Sraz rodáků a obyvatel obce. Termín akce byl stanoven na 3. září 2022.
Původně v prostoru rybníka pod Hrašticí, ale nakonec se akce uskutečnila na
prostranství u skuhrovského hradu. Toto místo je známé konáním tradičních
Proměn dřeva a ukázalo se, že je vhodné i pro konání akcí podobného rázu.
V sobotu dopoledne po dlouhých a pečlivých přípravách se od deseti hodin
začali scházet první účastníci. Průběžně probíhala prezentace a seznamování.
Každý příchozí byl přivítán po staročesku chlebem a solí. Domů si donesl pamětní list se stručnou historií obce. Ve 13.00 hodin pan Ing. Miroslav Bartoš
(jeden z hlavních organizátorů akce) zúčastněné rodáky, sousedy a hosty přivítal a seznámil se současností obce, podal i krátkou informaci o akcích, které se
uskutečnily nebo probíhají ve Skuhrově. Milým proslovem pozdravil přítomné
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i pan starosta Milan Bárta. Co se skrývá za letopočty
na zadní straně pamětního listu a s dalšími zajímavostmi z historie obce Hraštice přítomné seznámila
jedna z nejstarších rodaček žijící celý život v obci, paní
Drahomíra Šabatová. K poslechu a později i k tanci zahrála osvědčená skupina Combi. Bohaté občerstvení
bylo zajištěno po celou dobu konání akce. Vítaným
obohacením byla nabídka stánku Přátel hradu Skuhrov, kteří nabízeli burčák a další občerstvení. Pro
děti bylo připraveno vyžití na prostranství hradu.
Organizátoři zajistili i výstavku zajímavých historických fotograﬁí a publikací.
Zájemci o historii kraje mohli využít i nabídku zástupce vydavatelství SEN z Hlinného.
Sešlo se více než 160 rodáků z různých koutů naší země a současných obyvatel Hraštice. Téměř z každého domu někdo dorazil. Nejvzdálenějším účastníkem
byl pan Jaroslav Kováříček žijící v Austrálii. Přítomno bylo i několik nadšených
badatelů rodinných rodokmenů.

Bylo to velmi milé a příjemné setkání, které se protáhlo do pozdních večerních
hodin. Ke zdařilému průběhu akce přispělo i příjemné letní počasí a dobrá nálada všech.
Organizátoři děkují za podporu Obci Skuhrov nad Bělou a všem sponzorům.
M. Šabatová
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Víte, že…
 Obec Hraštická vznikla roku 1850 spojením Hraštice, Skuhrova, Debřec, Rybníček
a Nové Vsi do jednoho celku a až do roku 1910 bylo sídlo této obce v Hraštici?
 Prvním starostou byl zvolen roku 1850 František Ehl, sedlák z Hraštice?
 V roce 1926 byl v Hraštici založen sbor dobrovolných hasičů?
 V roce 1930 byla Hraštice elektriﬁkována?
 V roce 1957 bylo v Hraštici založeno jednotné zemědělské družstvo?
 V roce 1963 byl na Hraštickém kopci vybudován vodojem a vodovod?
 Za I. světové války bojovali 4 občané z Hraštice (František Šlitr, Alois Šlitr,
Rudolf Novák a Josef Červený) za naši samostatnost v legiích?
 Mezi významné hraštické rodáky patří V.D.P. Josef Černý (1874-1937), konsistorní rada, notář, biskup a profesor reálky v Jičíně?

Léto v Brocné
Před prázdninami děvčata pokračovala každý čtvrtek ve cvičení jógy. S cvičením pokračují od září znovu a opět se schází ve čtvrtek navečer. Pokud by někdo
měl zájem o pravidelné cvičení, určitě by se po domluvě mohl přidat.
V červnu místní hasiči opravili vor na nádrži v Brocné. Provedli výměnu prorezivělých ocelových barelů za nové plastové. Po výměně sudů se vor přesunul
na zkušební plavbu, která proběhla úspěšně. Plavidlo bylo celé léto využíváno
jak dětmi tak místními spoluobčany. Občas se svezli i přespolní návštěvníci, kteří
také neustále obdivují vyřezávané sochy v centru obce.
První víkend o prázdninách proběhlo na hřišti kácení májky, které bylo spojeno
s karnevalem pro děti. Bohužel nebyla velká účast masek, ale všechny děti v maskách si odpoledne moc užily. Bylo připraveno mnoho her. Splnění každého úkolu
bylo oceněno nějakou dobrotou. Dětem i rodičům se odpoledne moc líbilo.
Druhý víkend v červenci místní motokrosoví nadšenci uspořádali ve Svineckém Dvoře závody na motorkách. Na startu bylo dvacet pět závodníků, kterým
fandilo přes sto diváků. Pořadatelé měli krásně upravenou trať a bohaté občerstvení pro fanoušky i závodníky. Akce se povedla na výbornou jak ke spokojenosti diváků, tak ke spokojenosti šestnáctičlenného týmu pořadatelů.
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O letních prázdninách se v Brocné opět udělalo mnoho práce díky brigádníkům, kterým chci touto cestou poděkovat. Proběhl velký úklid a oprava menších závad v budově hospody. Několikrát se posekly travnaté plochy v obci
s následným úklidem. Byly ostříhány živé ploty u školy a za hospodou. Opět byly
ořezány keře a roští na cestě do Solnice, aby větve nezasahovaly do komunikace. Také byl uklizen střed obce kolem obrubníků od plevelu a nalétaného nepořádku. Uklízelo se také kolem kontejnerů a pod přístřeškem na hřišti, kde byla
také vypleta antuková plocha a posekána tráva na hranicích pozemků. Proběhla
oprava střechy na hřišti. Na návsi byly natřeny sochy, které jsou turistickou
atrakcí Brocné. V průběhu
prázdnin se také stihly přípravné práce pro instalaci
workoutového hřiště. Nejdříve byl bagrem odkopán
trávník, pak byly ručně vykopány základy pro konstrukci,
které se následně zabetonovaly. Po vyzrání betonu provedla dodavatelská ﬁrma
instalaci cvičebních strojů.
Poté se celá plocha zakryla netkanou textilií a osadily se plastové obrubníky.
Celá plocha pod konstrukcí byla zaplněna praným kačírkem, který vytvořil bezpečnou dopadovou plochu. Tak vzniklo v Brocné workoutové hřiště spojené
s dětským hřištěm. Obě od konce prázdnin ve volném čase využívají děti i rodiče
ke cvičení, zábavě a odpočinku.
Martin Šabata

Okénko do školy
Letošní školní rok začal po dvou letech konečně tak, jak by měl. To znamená slavnostním
zahájením na školním dvoře za účasti všech
žáků a pedagogů školy. Nechyběli samozřejmě
ani rodiče zejména nastupujících prvňáčků, kterých bylo letos 16. Přivítáni byli
svojí paní učitelkou Mgr. Kateřinou Hvězdovou Dohnálkovou a starostou obce,
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panem Milanem Bártou. Slavnostního uvítání se dočkaly i tři nové paní učitelky,
Mgr. Renata Kárníková, Mgr. Veronika Košíková a Veronika Málková. A jak je tomu
se složením tříd a počty žáků v letošním školním roce?
Odpověď dává následující přehled:
1. třída, 16 žáků, TU Mgr. Kateřina Hvězdová Dohnálková
2. třída, 21 žáků, TU Mgr. Věra Rygrová
3. třída, 28 žáků, TU Mgr. Daniel Vacek
4. třída, 20 žáků, TU Mgr. Renata Kárníková
5. třída, 19 žáků, TU Mgr. Lenka Hepnarová
6. třída, 20 žáků, TU Mgr. Hana Wenzelová
7. třída, 31 žáků, TU Mgr. Zuzana Šabatová
8. třída, 32 žáků, TU Mgr. Petra Čápová
9. třída, 30 žáků, TU Mgr. Petr Píč
Na 1. stupni máme tedy 104 žáků, na 2. stupni 113 žáků, celkem školu navštěvuje
217 žáků. Tento počet žáků umožňuje vyučovat až 335 zaﬁnancovaných vyučovacích hodin týdně (podle tzv. PHmaxu školy), v rozvrhu máme zakompo- novaných
281 hodin. Dělíme všechny hodiny anglického a německého jazyka na obou stupních školy, hodiny praktických činností, informatiky a tělesné výchovy na 2. stupni
a informatiku a některé hodiny českého jazyka na 1. stupni. Na výuku takového
počtu hodin by nám pouze třídní učitelé nestačili, a tak na škole působí další pedagogové. Vedle již zmiňovaných učitelek Mgr. Veroniky Košíkové a Veroniky Málkové (obě učí na 1. stupni) jsou to Mgr. Iveta Vašátková (výchovná poradkyně),
Mgr. Petra Kumpoštová a Bc. Libor Blažek. A do výuky se samozřejmě zapojuje i vedení školy ve stávajícím složení Mgr. Oldřich Málek a Mgr. Jana Dusilová.
Dalšími pedagogickými pracovníky školy jsou vychovatelky obou oddělení
školní družiny. Jsou jimi paní Veronika Málková (1. oddělení – 20 žáků) a paní
Jana Pohlová (2. oddělení – 25 žáků). Skupinu pedagogických pracovníků poté
doplňují tři asistentky pedagoga: Kateřina Pirklová, Helena Beková a Renata
Koukolová.
Vzhledem ke skutečnosti, že školu navštěvuje i 9 ukrajinských žáků, jim byla
zajištěna rozšiřující výuka českého jazyka, kterou v rozsahu až 8 vyučovacích
hodin týdně pro každého žáka zajišťují paní učitelky Anna Anatoljevna Dashek
a Mgr. Veronika Košíková. V této výuce budeme díky dalším ﬁnančním prostředkům přiděleným krajským úřadem pokračovat nejméně do konce prosince
letošního kalendářního roku.

SKUHROVSKÝ ZPRAVODAJ
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Složení nepedagogických pracovníků školy je dlouhodobě neměnné jak v sekci
správních zaměstnanců, tak v kolektivu školní jídelny. Ještě než začal školní rok,
odjela většina pedagogů na další teambuilding, tentokráte na jižní Moravu do
Znojma – Havraníků. V rámci tohoto výjezdu jsme absolvovali i pedagogickou
a provozní poradu, na které jsme se mj. rozhodli pro zrušení kázeňského bodového systému, který byl součástí školního řádu. Chování žáků se budeme snažit
ovlivňovat méně represivním způsobem.
A ještě několik řádků k akcím,
které se již uskutečnily nebo proběhnou. Ve dnech 7. – 9. září odjel
6. ročník na tradiční adaptační
pobyt v Deštném – Jedlové. Pestrý
a zajímavý program jim přichystaly
paní učitelky Wenzelová, Vašátková a Beková. Dne 21. září se
v Solnici konal přespolní běh, kam
jsme vyslali více než 30 žáků. Veronika Holíková z 9. ročníku si přivezla zlatou medaili za 1. místo. V pondělí 26. září
absolvovali žáci 2. a 3. ročníku v rámci projektového dne ve škole velmi zajímavý
program Včelky, který vedla paní Hana Adamcová. Žáci si mj. vyráběli i svíčky ze
včelího vosku. Akce se uskutečnila v přírodním prostření skuhrovského hradu.
V příštích dnech se vybraní žáci 2. stupně pod vedení paní učitelky Vašátkové
zúčastní Olympiády regionálních znalostí v Rychnově nad Kněžnou. A konečně
v týdnu od 17. října proběhne opět sběr starého papíru. Pozor! Sbírat se bude
pouze tříděný, nikoliv kartonový papír. Děkujeme za pochopení.
A ještě velmi výhledově: chystáme oživit Advent ve škole (1. adventní neděle) a
zjara také školní ples (tedy spíše školní zábavu). O tom budete včas informováni.
Na závěr bychom se ještě chtěli zmínit, že v letošním školním roce budeme
mnohem více využívat online prostředí G-Suite (zejména aplikace Učebna), aby
i žáci, kteří z nejrůznějších důvodů nebudou docházet do školy, nezůstali mimo
výukový proud. A pro komunikaci s rodiči jsme v prostředí Bakaláři online spustili aplikaci Komens, která tuto komunikaci usnadní a hlavně je k dispozici úplně
všem rodičům našich žáků.
Přejeme Vám všem krásně podzimní dny!
Oldřich Málek, ředitel školy
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Podzimní zprávičky z naší školičky
Dny se začínají pomalu krátit, podzim už klepe na
dveře. To pro nás ovšem není žádnou překážkou
k tomu, abychom si ho nemohli pořádně ve školce užít.
I když je často deštivé počasí, chodíme pravidelně ven,
na čerstvý vzduch a do přírody, protože máme, jak jsme
již zmiňovali v minulých článcích, náš úžasný školkový
lesík, který nám nabízí svou ochranu i v tomto nepříznivém období. A bude ještě výjimečnější, protože, jak
jistě někteří víte, letošní akce Proměny dřeva byla věnována právě naší školce
a díky ní jsme získali do našeho lesíka krásné dřevěné sochy zvířátek, které
budou do školky umístěny během října. Zvířátka budou les nejen zdobit, ale
budou sloužit i jako výukový program pro naše děti. Tímto bychom chtěli poděkovat spolku Přátelé hradu Skuhrov za tento skvělý nápad a všem řezbářům,
kteří pro nás sochy vytvořili.

S poděkováním nesmíme zapomenout ani na pány Hetﬂeiše a Sedloně, kteří
nám krásně poklidili celé okolí školky.
A na závěr jedna provozní informace. I tento rok se můžeme chlubit tím, že
kapacita naší školky je stoprocentně naplněna.
Přejeme Vám klidné podzimní dny.
Za MŠ Kamila Ulrichová

SKUHROVSKÝ ZPRAVODAJ
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Letní příprava v oddíle Wikov SKI Skuhrov
nad Bělou je všestranná
Po náročném zimním období a regeneraci se
náš oddíl začíná připravovat na další sezónu.
Léto je plné různorodých aktivit. Jak jste již
četli v minulém vydání časopisu, na konci června
jsme spluli řeku Lužnici. Míň vody nás neodradilo
a řeku jsme sjeli dle plánu. Tím ale naše letní příprava jen začíná. První soustředění bylo na rozhraní Krkonoš a Jizerských hor. Kořenov nám dal výborné zázemí pro naše
aktivity – super hřiště pro atletiku a hry, osvěžující vodu v Jizeře, kopce pro běh
i turistiku, méně frekventované cesty pro trénink na kolečkových lyžích i bruslích. Týden v horách v partě holek a kluků od nejmladších po nejstarší stmelí
kolektiv. Dokážou si vzájemně pomoci a zároveň se „vytáhnout“ k lepším výkonům. Velcí jsou vzorem pro malé a malí se snaží „dohonit“ ty velké. Společné
hry pak toho byly důkazem.
Druhé soustředění se konalo jako obvykle na naší chatě v Deštném. Posilování,
běh v terénu, kolečkové lyže, gymnastika, bazén i koloběžky – tréninky naši sportovci zvládali s nadšením. Nejvíc si užili běh bažinami, po přívalech deště bylo
bahna dostatek. Také spaní ve stanech se stalo tentokrát dobrodružnější, než kdy
jindy. Dočkali jsme se i první bílé nadílky v podobě krup. Na konci soustředění
odjelo mladší a starší žactvo směr Teplice nad Metují na své první závody v běhu.
A dařilo se všem, dokonce to i dvakrát „cinklo“ (Tereza Michlová, Soﬁe Mann).
Píle a chuť trénovat se našim sportovcům vyplácí. Zažívají úspěch na závodech, kterých mají možnost se během letní přípravy účastnit. Jedním z nich jsou
závody na kolečkových lyžích Swenor Orlicky Rollerski CUP (ORC). Náš klub jej
pravidelně spolupořádá koncem srpna a naši nejstarší závodníci si tak mohou
vyzkoušet závodit na lyžích i v létě. A daří se jim. Pro ceny za 1. - 3. místo si došli
Štěpán Maidl, Adéla Michlová, Zuzana Pekárková, Lukáš Jelen, Tereza Jelenová,
Zuzana Kubíčková. Moc jim gratulujeme! Navíc se mohou setkat s českými úspěšnými závodníky, letos například se Sandrou Schützovou a Stanislavem Řezáčem.
Se začátkem školy pořádáme tradiční „Koláčkový závod“ na hřišti ve Skuhrově
– obratnostní závod pro všechny děti z blízkého i dalekého okolí. Letos se asi
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díky horšímu počasí
a počínajícím virózám
účastnilo méně dětí.
Jsme rádi za každého,
kdo si přijde zkusit zaběhat a dozvědět se
informace o našem
oddíle. Kdo to nestihl,
nebo nemohl přijít, je
vítán na našich trénincích každou středu a
pátek od 16 do 18 hodin. Přijďte si s námi
zaběhat.
Se začátkem školy přichází období podzimních krajských přespolních běhů.
Začínáme ve Studenci, týden na to na Horních Mísečkách. Letos byly pro nás
úspěšné zatím oba závody – na bedně jsme měli Alici Pekárkovou, Nelu Roušavou, Terezu Michlovou, Soﬁi Mann, Veroniku Holíkovou, Marka Beneše, Jakuba
Valentu, Lukáše Jelena, Adélu Michlovou, Zuzanu Kubíčkovou, Šimona Maidla,
Jakuba Bečváře, Terezu Jelenovou - některé dokonce i dvakrát. Další závody
v běhu nás ještě čekají – v Trutnově, Machově, Polici a v Letohradě. K tomu se
bude také závodit na kolečkových lyžích na MČR v Liberci. Držíme všem pěsti!
A s prvním sněhem hurá na naše milované běžky. Doufáme, že v zimě navážeme na podzimní úspěchy a zhodnotíme tak všestrannou a poctivou tréninkovou přípravu.
Děkujeme obci Skuhrov nad Bělou za podporu. Děkujeme všem, kdo nám
jakýmkoliv způsobem pomáhá. Děkujeme rodičům našich sportovců, že s námi
drží partu a umožňují tak dětem se všestranně rozvíjet.
Informace a fotograﬁe ze soustředění, tréninků a závodů najdete na našem
facebooku nebo na stránkách www.ski-skuhrov.cz.
Jana Křepelová
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Na Nové Vsi to opravdu žije
Prázdniny utekly jako voda, dětem začal nový
školní rok a než jsme se nadáli, je tu opět podzim.
Léto na Nové Vsi máme vždy pestré a plné zážitků. V červenci začal první tábor
u koní, konaný pod záštitou DDM v Rychnově nad Kněžnou. Skoro tradičně nás
na prvním táboře opět zkropil déšť, ale nám to nevadilo. Říká se, že není špatného počasí, jen špatného oblečení, a tak jsme se vyzbrojili pláštěnkami a dál
pokračovali v programu. Děti si na tomto táboře kromě péče o koně a jízdě na
nich užily i Proměny dřeva, které se ve Skuhrově právě konaly a také střelbu
z airsoftových zbraní. Střílely na loupežníky a zloděje a zjistili jsme, že bychom
proti případnému nájezdu banditů náš tábor ubránili. Poslední večer tábora si
vždy, když to počasí dovolí, užíváme táborák, zpěv při kytaře a samozřejmě také
noční bojovou hru. Na závěr pak naše malé jezdce vždy čeká jízda zručnosti na
koních. Děti si tak vyzkouší, jestli se u nás něco nového naučily… Pak už je čas
nasednout na autobus a vrátit děti rodičům. A vždycky je to smutné loučení a slibování, že se za rok zase sejdeme.
Čtrnáct dní od začátku prvního tábora začíná druhý, který je celý už v naší režii.
Tohoto tábora se účastní „naše“ děti, které se na Nové Vsi učí jezdit pravidelně.
Proto je tento tábor ještě víc zaměřený na výuku ježdění a na zlepšení dovedností
mladých jezdců. Druhému táboru počasí přálo víc než požehnaně, bylo totiž neskutečné vedro. Jezdit na koních bylo možné jenom brzy ráno a pak už jsme se
většinou schovávali ve stínu, chladili se nanuky, nebo jsme s dětmi chodili do řeky.
Večer, kdy už bylo příjemněji, jsme pak seděli u táboráku, zpívali oblíbené písničky
a povídali si. Některé děti jezdí na tábor pravidelně, vždycky si tak máme o čem povídat, kdo a co za ten rok zažil, co se u koho změnilo a jaké má kdo další plány. Samozřejmě proběhla i oblíbená noční bojovka, děti měly připravenou stezku
místním lesíkem, osvětlenou jenom svíčkami a řádně hlídanou hodnými strašidly
(a že to některým převlečeným vedoucím opravdu slušelo). Musím všechny děti
moc pochválit, nikdo to nevzdal a vrátily se všechny. Tábory u koní jsou na jednu
stranu náročné, na druhou stranu je to ale pár bezvadných dní, nabitých akcemi,
zážitky v sedle a smíchem. A pro nás vedoucí i příjemné zadostiučinění, když jsou
děti spokojené a nechce se jim odjíždět domů. I když se s většinou z nich setkáváme během roku, přece jenom trávit společně celé dny je něco jiného. Bohužel
tábory vždy rychle utečou, a tak se těšíme, s kým se opět setkáme příští rok.
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S příchodem nového školního roku začíná opět individuální výuka ježdění
a zároveň probíhá příprava na zahájení kroužků Cesty do sedla a Jezdectví. Zatímco kroužek Cesta do sedla je určený pro úplné začátečníky, v kroužku Jezdectví se setkávají už zkušenější děti. Cesta do sedla je zaměřená na seznámení
s koníky, s péčí o ně a se základy ježdění na koni, Jezdectví už se více věnuje ježdění samotnému. Oba kroužky máme plně obsazené. Uvidíme, co během nich
letos zažijeme a také doufáme, že už nás nepřekvapí žádná covidová omezení
a kroužky budou moci normálně probíhat.

Každý rok se třetí sobotu v září na Nové Vsi koná naše největší akce Hubertova
jízda. Letos proběhl již 13. ročník. Každý ročník měl svou barvu, ten letošní měl
barvu „petrolejovou“. Znamená to, že jezdci dostávají v této barvě účastnickou
stužku, většina jezdců si koně do této barvy i nastrojí. Letošní vyjížďky se zúčastnilo 17 koní se svými jezdci. Vlastně jezdkyněmi, protože v sedlech byly tentokrát
jenom ženy. Trasa vyjížďky vedla přes Proloh na Lomy a pak po Mnichové na Jedlovou, kde měli všichni krátkou přestávku a kam jim náš zásobovací a doprovodný vůz dovezl svačinku. Bylo krásné počasí, které nám umožnilo parádní
výhledy, při cestě od altánku na Lomy jsme měli krásný výhled na Velkou
Deštnou. Vyjížďka probíhala v poklidném tempu, až na dva cvalové úseky, kde
mohli jezdci pobídnout své koně a nechat je proletět se s větrem o závod.
Vždycky dbáme hlavně na bezpečnost, proto i tentokrát byly oba cvalové úseky
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na dlouhých a širokých loukách, aby měli všichni pro sebe dostatek prostoru a
nedocházelo k žádným kolizím. Vlastně jedinou „nehodou“, která se za celou vyjížďku stala, bylo, když si jedna z kobylek usmyslela, že si k pasení při přestávce
lehne a zřejmě ji nedošlo, že má na zádech stále sedlo. A zkuste zastavit zvíře,
které váží několik set kilo, když si usmyslí, že si lehne a vyválí se v trávě… Samozřejmě se nestalo nic ani jezdkyni ani sedlu a nakonec z toho byla jenom
malá historka pro zasmání. V průběhu celé vyjížďky také probíhalo „Halali - hon
na lišku“, kdy se celé pole jezdců snažilo ukořistit liščí ocas, připevněný na rameni mastera, vedoucího jezdce. Tím byla letos opět Petra Pišlová na Alexovi.
Bohužel nebyla liška dost ostražitá a o svůj ohon během zpáteční cesty přišla.
Jezdkyně, konkrétně Katrin Havlová na poníkovi jménem Ginger Babe, byla mazaná, ocas masterovi ukradla, a tak se stala králem honu, kterým byla vyhlášena
při závěrečném dekorování a obdržela i hodnotnou cenu. Zpátky na Novou Ves
se koně vrátili po jedné hodině odpolední, kdy už byli přítomní i diváci. Ti se těšili na oblíbené závody do vrchu. Vždy se běží závody dva, pro poníky a pro velké
koně. Po poměrně dlouhé vyjížďce našli všichni koně v sobě ještě dost sil na to
utkat se v závodu do táhlého kopce o připravené ceny. V závodu poníků se na
prvním místě umístila Katrin Havlová s Ginger Babe, Katrin si tak odvezla z tohoto dne dvě hlavní ceny, když byla zároveň úspěšná i v honu na lišku. Druhá
v závodu doběhla kobylka Ariona s jezdkyní Bárou Denkovou a třetí doběhl Alex
s Petrou Pišlovou. Po závodu poníků hned následoval závod velkých koní, ve
kterém zvítězila se svým koněm Pubmoonem Justýna Nosková, druhá byla
Domča Nosálová s kobylkou Garllantou a třetí Daniela Nosálová s koníkem jménem Lucky Galliley. Každý rok také naše porota vybírá nejhezčího koně Hubertovy jízdy. Šerpu a cenu si tentokrát odnesl grošák Lucky Galliley Danielky
Nosálové. Vybrat toho nejhezčího koně je vždycky těžké, někdy musíme přizvat
do vybírání i naše malé pomocníky. Všichni si kromě krmení a vybavení pro své
koně odnesli i další dárky od našich sponzorů, je na místě všem moc poděkovat,
protože bez jejich ﬁnanční podpory by bylo složité takto velkou akci připravit.
Tradičně jsou našimi sponzory obec Skuhrov nad Bělou, pekárna BEAS Lično,
ﬁrma KREDO Solnice, ﬁrma ZOOPRODUKT Ešpandr s.r.o. a také sponzoři z řad našich členů a jejich rodin. Opravdu moc děkujeme, Vaší podpory si vážíme!
Po slavnostním dekorování jezdců a koní a ukončení Hubertovy jízdy přichází
na řadu hry a soutěže pro děti, které probíhají na jízdárně a v areálu spolků. Pro
děti jsme měli připravený skákací hrad, střelbu z luku a ze vzduchovky a na samotné jízdárně pak i soutěže o ceny, zejména o sladkosti a drobné dárky od na-
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šich sponzorů. Děti si také
vyzkoušely hon na lišku, hod
podkovou do dálky nebo hru
na policajty a zloděje. Do her
jsme zapojili i rodiče a jsme
moc rádi, že nás v tom nenechali a zúčastnili se soutěží
také. Samozřejmě nemohlo
chybět oblíbené vožení na
koních a také ukázka. Tentokrát nám tři dívky z našeho
spolku předvedly ukázku tzv.
Hobby Horse, konkrétně pak
parkúr na koních na tyči.
Bylo to příjemné zpestření.
Po celou dobu bylo pro
jezdce, děti i rodiče k dispozici občerstvení v našem kiosku, tentokrát to byla
grilovaná krkovice, kuřecí
steaky, gulášová polévka,
nemohly chybět hranolky a
oblíbený párek v rohlíku.
Účast na dětském odpoledni
byla vysoká zcela jistě i díky krásnému počasí a myslím, že si to všichni užili.
Tato část akce věnovaná dětem byla oﬁciálně ukončená v 17 hod., ale mnozí zůstali i déle. Bylo to vydařený den a my se moc těšíme na další ročník, pro který
jsme vybrali malinovou barvu.
V průběhu podzimu a zimy nebudeme nijak zahálet, čekají nás kroužky, individuální hodiny ježdění, v případě pěkného počasí Drakiáda a také Advent ve
stáji. Přejeme všem čtenářům zpravodaje hezký podzim a přijďte se na nás někdy
podívat!
Za spolky Na Venkově, z.s. a JK Nová Ves Denisa Kadeřábková
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Z činnosti místní organizace Českého rybářského svazu ve Skuhrově n. B. v roce 2022
Máme za sebou většinu rybářského roku 2022. Jako každý rok byla v jarních
měsících v chovných potocích slovena násada pstruha obecného, která pak byla
vysazena do řeky Bělé a do potoků byl vysazen plůdek. V letošním roce bylo
v naší oblasti minimum srážek a to mělo vliv jak na přítoky do našich rybníků,
tak i na množství vody v řece Bělé. Jak postupně vysychaly přítoky, začala ubývat voda v rybnících. Nejhorší situace byla na horním rybníku v Debřecích, kde
nám postupně ubylo skoro dva metry vody. Ryby v rybníce se nám podařilo udržet při životě za pomoci dvou čerpadel, která okysličovala vodu. Naštěstí nedošlo k žádnému mimořádnému úhynu. Mělo to však dopad na růst ryb, protože
se nemohly přikrmovat, a tak moc nevyrostly. Aby se mohla na potocích chovat
násada pstruha obecného, musí se i kvůli nízkým průtokům vody v potocích stavět jízky, které zadrží vodu a poskytnou pstruhům úkryt. Je to fyzicky náročná
práce. V letošním roce se nám podařilo postavit dvacet těchto malých jezů.
Náš spolek uspořádal také sběr železného šrotu. To, že se snažíme, aby byl
u rybníků pořádek a mohli tam nejen rybáři ale i ostatní v klidu relaxovat, je samozřejmost. Tady musím napsat, že nejen rybáři ale i další návštěvníci u rybníku
nechávají odpadky mimo koše, nebo nám je házejí do topeniště u grilu. Chtěl
bych tedy všechny poprosit, aby udržovali u rybníka pořádek.
Dne 4. 6. 2022 jsme na rybníku D1 uspořádali dětské závody. Letos se sešlo
23 dětí, z toho 18 z kroužku MO Skuhrov
nad Bělou. Skoro se všemi přijel alespoň
jeden rodič a pomáhal svým dětem s přípravou na závody. Každé z dětí si vylosovalo své místo k lovu. V 8.00 hodin byl
zahájen závod. Některé menší děti
s rybolovem trochu zápasily a rodiče měli
plné ruce práce. Oproti tomu některé
starší si už počínaly jako staří mazáci. Patnáct dětí ulovilo alespoň nějakou rybku a každé z dětí dostalo pěknou cenu. Po
celou dobu závodu bylo pro děti připraveno občerstvení, které měly zdarma.
Krásné ceny a občerstvení bylo zakoupeno z poskytnutých darů obcí Kvasiny
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a Skuhrov nad Bělou. Také touto cestou si obě obce zaslouží velké poděkování
za podporu vztahu k přírodě a rozvoje sportovního rybolovu u dětí v okolí.
Dne 11. 6. 2022 se konaly rybářské závody jednotlivců dospělých na rybníku D1
v Debřecích. V letošním roce se sešlo celkem 42 závodníků ze širokého okolí.
Zastoupena byla i naše MO Skuhrov nad Bělou a to šesti soutěžícími. Počasí bylo
od rána slunečné a teplé. Chytalo se na dva poločasy po třech hodinách, a tak
si soutěžící rybolov mohli užít. Rybu ulovilo 22 soutěžících a vítěz měl nachytaných celkem 273 cm ryb. Pro účastníky byly připravené pěkné věcné ceny.
Ve dnech 6. - 7. 8. 2022 se také uskutečnil závod na 24 hodin dvojic. V letošním roce se zúčastnilo jen 18 dvojic, což je za poslední roky nejméně. Počasí
přálo, ryby braly, teda alespoň některým dvojicím. Dvěma týmům se nepodařilo
ulovit ani jednu bodovanou rybu. Vítězná dvojice měla nachytáno 83,60 kg ryb.
Jeden ze dvojice, Martin Motyčka je členem naší MO Skuhrov nad Bělou. Celkem
se nachytalo 636 kg bodovaných ryb. Poděkování patří všem sponzorům a členům organizace, kteří se starali o hladký průběh obou závodů.
Ve dnech 21. – 26. srpna 2022, se konalo soustředění mladých rybářů. Sešlo se
zde 25 dětí od 7 do 15 let věku. Některé již rybaří a některé se s tímto krásným
koníčkem teprve seznamovaly. Všechny děti spaly u vody ve svých stanech. V letošním roce se nejen chytalo, ale podařilo se nám ve spolupráci s ﬁrmou Carpservis Václavík zajistit přednášku o chytání na method feeder. Součástí byly
dárky pro děti a možnost vyzkoušet si nabyté vědomosti ihned v praxi pod dohledem závodníka v tomto způsobu lovu, Jana Rybky. Počasí nás potrápilo jenom
trochu, a tak došlo i na koupání v rybníce. Ryb se nachytalo poměrně hodně
a mezi nimi byly i ryby okolo 80 cm. Při vytažení velké ryby se seběhly všechny
děti a byla to vždy kolektivní radost a obdiv šťastnému lovci. Snad to tak zůstane co nejdéle a nebudou si úlovky závidět ani v budoucnu.
Na tomto místě bych chtěl poděkovat obecním úřadům ve Skuhrově nad Bělou
a Kvasinách za spolupráci a podporu našeho spolku. Pro děti z kroužku mládeže
můžeme díky této podpoře pořádat více zajímavých akcí a začínajícím dětem lze
poskytnout drobnosti potřebné k tomuto krásnému koníčku. Také děkujeme
sponzorům, kteří věnují ceny na rybářské závody.
Pokud chcete relaxovat v přírodě se sportovním rybolovem, rádi Vás mezi
námi uvítáme. Další informace o nás najdete na internetové adrese:
http://www.rybariskuhrov.cz/
David Zounar
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Skuhrovský výšlap 2022
V sobotu 20. srpna 2022 se uskutečnil druhý ročník netradičního sportovního závodu Skuhrovský výšlap. Po
1. ročníku, který se konal na podzim 2019, následovala
téměř tříletá pauza z důvodu covidového šílenství nejen
v naší republice. Cílem letošního ročníku, který za laskavého svolení duchovního otce této akce, pana MUDr. Martina Motyčky, spolupořádal spolek Přátelé Hradu Skuhrov a Obec Skuhrov nad
Bělou, bylo oživení a nastavení tradice této akce.
Chodecký a pro některé účastníky i zčásti běžecký závod byl určen pro všechny
věkové kategorie z řad dospělých i dětí. Odstartován byl v 10.00 hodin a ukončen v 15.00 hodin. Začátek trasy byl ve Skuhrově nad Bělou u bývalého hostince
„U Kouřímů“ a závodníci opakovaně zdolávali převýšení 65 metrů, přičemž délka
jednoho výšlapu činila 1 200 metrů (nahoru a dolů). Povoleny byly i trekové
hůlky. Do závodu mohli startující vstoupit i kdykoliv v jeho průběhu a kdykoliv
jej mohli přerušit a odpočinout si. Počet výšlapů vynásobený daným převýšením
pak pro každého sportovce znamenal pomyslnou nadmořskou výšku, kterou
zdolal. Mohl tak např. vylézt na Petřín (5 výšlapů), vystoupat na Říp (7 výšlapů)
nebo na Velkou Deštnou (při 17 výšlapech). Každý závodník obdržel účastnický
odznak s logem akce a nejlepší závodníci byli na závěr závodu odměněni krásnými vyřezávanými „poháry“, diplomy a dalšími drobnými odměnami.
A kdo se stal nejúspěšnějším závodníkem, kterých nakonec závodilo celkem
30? V kategorii dětí zvítězil Jiří Hruška (ročník 2008) s 29 výšlapy, mužskou kategorii ovládl rovněž s 29 výšlapy Marek Bartoš a nejúspěšnější ženou se stala s 28
výšlapy paní Lenka Hepnarová.
Termín této akce bohužel kolidoval s celou řadou prázdninových událostí,
a tak by se příští, 3. ročník, měl předběžně uskutečnit v průběhu měsíce května
2023. Na závěr bychom ještě chtěli poděkovat panu Tomáši Křížovi z Lomů za
zhotovení nádherných cen pro nejlepší závodníky.
Za pořadatele závodu Oldřich Málek
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Ze Svinné do Norska a na Lofoty
Léto máme u konce a podzim již nezadržitelně pociťujeme všichni. V tomto
čísle si uděláme odbočku a oklikou z Jižní Ameriky vás zavedu na sever našeho
kontinentu do Norska. Část tohoto léta jsem trávila právě tam. Mám pro vás
tolik příhod a jen dvě stránky v časopise.
Letos to byla opravdu výzva. Letěla jsem se dvěma malými příručními zavazadly. Do příručního batohu jsem musela narvat polovinu stanu včetně tyčí
a kolíků, (to byla noční můra,) karimatku, ešus, vařič, powerbanku, lékárničku,
proteinové tyčinky, namíchané kaše a kuskus, med, ořechy a pár svršků. V pondělí 11. července jsem si s tímhle batohem stoupla za Rychnov, zvedla palec a na
tři zátahy dojela stopem až do polské Vratislavi, odkud jsem letěla s kamarádkou z VŠ do Sandefjordu. A tam začalo naše dobrodružství nevalně. Nejen že
nám počasí moc nepřálo, ale ani stopování na jihu Norska se nám nedařilo. A tak
díky náhodě jsme skončily u mého kamaráda, který bydlí kousek od místa, kde
jsme zůstaly s Hančou viset. Ještě že mám ty kamarády všude po světě. Neviděli
jsme se dobré tři roky, kdybychom chtěli, nenaplánujeme to ani náhodou. Ubytoval nás u sebe v Drammenu a dělal nám průvodce po okolních skalách a kaňonech. Užili jsme si to moc všichni tři. Pusy jsme nezavřeli. S Hankou jsme se
po dvou dnech přemístily nočním vlakem do Bergenu a prozkoumávaly okolní
krásy. Jezdily jsme na lodi mezi fjordy, chodily v neskutečném lijáku po horách,
jedly rybičky z konzervy a kuskus. Norsko je zatraceně drahá země. Kam jsem to
jen vlezla! Po pár dnech jsem sama zvedla kotvy a přeletěla do jedné z mých vysněných destinací. Na magické souostroví Lofot. A protože se občas stávají
zvláštní věci, a v mém životě se jich stává dosti, natreﬁla jsem na Slováka se
dvěma husky, který mířil ze Švédska právě na Lofoty. Spojili jsme na některé dny
síly a prozkoumávali zdejší krásy s jeho pejsky. Ovšem jela jsem tam za samotou. Takže i s báglem jsem šlapala pěkně sama do hor. Nad jednou surfařskou
vesničkou jsem natreﬁla na útulničku. Nikde nikdo. Za mnou hory, přede mnou
otevřené moře. Jen traily, čtečka a moje myšlenky. Vždycky slibuji manželovi
a mé rodině, že nebudu riskovat. Ne vždy to vychází. Vyhlídla jsem si za pláží
kopce a řekla si, že jsou prostě moje. V 9 večer jsem vyšla a o půlnoci na vrcholu
viděla úžasný západ slunce. Tedy západ, byla jsem na Lofotech v době polárního dne. Za stálého světla jsem nemohla spát. Mělo to i výhody. Můžete chodit
na výlety, kdykoli se vám zachce. Výstup na vrcholy byl trochu za trest. Ale
potom, ty výhledy byly dech beroucí. A abych stihla celý hřeben před deštěm, tak
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jsem po něm prostě běžela. Nedalo mi to. Šťastně vysílená a vyčerpaná jsem
dala noční koupel v jezeře, (bylo 8 stupňů,) a ve 2 hodiny v noci jsem za deště
usínala ve spacáku. Ten svět umí člověka stejně parádně nakopnout! Těch zážitků, které mi daly Lofoty, je víc, než jsem dokázala unést. Ostrovy jsou to divoké, studené, místy panenské. Povídala jsem si s místními a snažila se trošku
proniknout do jejich života. Norové jsou velmi hrdí. A nepřekvapilo je moje mínění, že by mohli být více přátelštější k lidem, kteří provozují takový typ cestování jako já. Pláže, hory, lodě, ikonické domky, fjordy, mořské potvory, rybářské
a surfařské zázemí. To všechno tu najdete. A taky proměnlivé a velmi nestálé počasí. Déšť už dosti pociťovaly mé pohorky. Chodí se mnou po světě úctyhodných
6 let, taky toho zažívají
více, než zvládají unést.
Jsou dny, kdy je mám
18 hodin na nohou. Chvílemi jsem nevěděla, zda
čvachtaly ony nebo zda
čvachtalo v nich. Takže
celé Lofoty jsem prochodila v mokru. Bažiny a
brody už nezvládají, ale
na skalách a sutích mě
stále dobře slouží a jistí.
A to je hlavní. K souostroví Lofot patří malý ostrov Væroy, kam jsem trajektem
zamířila a na lodi potkala českou rodinu. Šli se mnou na ostrově do hor na kratší
výlet, ovšem brutálně jsme promokli. To nebyl déšť, to byla průtrž. Jejich malí
kluci byli stateční. Mladšího Adámka jsem vzala na záda a celý hřeben a cestu
dolů na zpevněnou silnici ho nesla. Pobavil mě, když se ptal, jestli není těžký.
Utíkala jsem, co mi nohy a síly stačily a snažila se mu vysvětlit, že můj batoh je
určitě těžší než on sám. Dole mě vzala rodinka do dodávky, dali jsme si večeři,
trošku jsem oschla a uznala, že když je tak hrozná předpověď, bude lepší jet zpět
a pokračovat stopem dál na sever Lofot. Stopování se dařilo na jedničku. Potkala jsem hodné lidi, pod svoji střechu mě vzali sympatičtí Maďaři, spala jsem
také na krásné pláži a v rozbořené chajdě, vyškrábala se na pár kopců a skal, viděla jediný zdejší fotbalový stadion, ochutnala místní vaﬂe, běhala s úsměvem
po hřebenech, koupala se v řekách. Tohle vše mi Lofoty daly. A vzaly mně dvě
kila čisté váhy. Za věčného běhání s batohem jsem nabrala dobrou fyzičku. Bylo
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to svěží a studené. Já tu zimu prostě zbožňuji. Říkám to pořád, že narodit se
někde za polárním kruhem by se mi vážně zamlouvalo.
Závěrem vám musím napsat, že ten život v krosně není vždycky jednoduchý.
Po poslední části Norska jsem plánovala odletět do Londýna, kam za mnou měl
přiletět můj manžel a společně jsme měli letět doprostřed Atlantiku na naše vysněné Azory. I takový cestovatel jako já se může pěkně seknout. Po svatbě jsem
si neobnovila pas. Říkali jsme si, že už mimo Evropu nikam nepojedeme, a tak
všude jezdím na občanku. Jaksi jsem si ale neuvědomila, že Velká Británie vystoupila z EU, takže mi OP nestačil. S brekem jsem volala domů, na všechny
možné ambasády a snažila se to operativně vyřešit. Nebylo ale jak. Odjela jsem
narychlo zpátky do Čech na celý jeden den, abych se konečně zase pořádně
umyla, najedla, vyspala, vybrečela a abychom vymysleli náhradní plán. Můj manžel je úžasný, naše společná životní improvizace nezná mezí. Nechtěl jet nikam
daleko. Já zase chtěla pod stan a do hor. Nakonec z toho vznikly rakouské Taury.
A můžu vám říct, že to bylo úžasný. Jezera, hory, běhali jsme traily s batohem, kochali se nekonečnými výhledy, nedali jsme si vydechnout. Spali jsme u vody,
v horách, za lesem u včel, ráno jsem si s východem slunce šla zacvičit jógu a uvařit kaši na vařiči. Tohle máme na sobě rádi. Nepotřebujeme žádné hotely a luxusní jídla. Mně stačí k radosti příroda a dobří lidé kolem.
Přeji vám všem, ať máte ve svém okolí také hodné lidi. Ať svůj čas trávíte s
těmi, kteří vás činí šťastnými a činnostmi, které vám dávají smysl.
Vaše cestovatelka Péťa Kumpoštová

Ze vzpomínek pana Ladislava Šulce
V dalším pokračování svých vzpomínek se pan Šulc vyznává ze svých pocitů, které prožíval, když po ukončení
základní školní docházky nastoupil do odborného učiliště
v Letohradě. Dostal se do nového prostředí, mezi nové lidi,
vše bylo najednou nové, cizí.
Poslední noc byla nekonečná. Dlouho jsem nemohl
usnout. Čím větší byla moje snaha, tím horší to bylo.
Znovu a znovu přerovnávám v duchu kufr, abych přece jen něco nezapomněl.
Znovu a znovu se mi před očima vynořovaly představy o neznámu, které mne
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má už zítra pohltit. Najednou jsem se vyděsil, to když mne mamka po usilovných pokusech probudila k autobusu. Zřejmě jsem až nedávno tvrdě usnul. Teď
muselo jít všechno rychle. Rozloučení s rodiči a sourozenci na poslední chvíli.
Zdeněk se Standou to brali sportovně, horší to bylo s mamkou. Chvějící se hlas
a slzičky v očích. Na tohle já byl měkkota. Takové chvíle mne vyváděly z míry.
Stáhlo se mi tentokrát chvilku jenom hrdlo, jinak to dopadlo dobře. Táta mi
podal poprvé v životě ruku. Je málo okamžiků, které člověk nikdy nezapomene.
Tenhle byl jedním z nich. Měl jsem tehdy pocit, že mne tímto zařazuje mezi
chlapy. Nebyla to ta trestající ruka, před kterou se dalo těžko někam uniknout,
ale ruka jistým způsobem zvláštní a něžná. Ztvrdlá dlaň od těžké práce s jizvami
po operaci, stěží se ohýbající prsty, kterým jeden chyběl. Zůstal z něho jenom
krátký pahýl. Trochu jsem se toho stisku zalekl, protože byl jiný, zvláštní, ale
i proto těžko zapomenutelný. Tátovy oči, jakoby samy na mne mluvily: Buď svědomitý, nedělej nám ostudu, neboj se a zase se k nám vrať. Vzápětí mne pohltila tma a já, obtěžkaný zavazadly, se ubíral pěšinou lesem ze stráně, kterou
jsem znal nazpaměť, dolů do údolí na silnici k autobusu, který mne za chvíli unášel k solnickému nádraží. Tady před nádržní budovou jsem byl asi dvakrát dodávat zrno z naší úrody. Míjím dlouhou rampu obilního skladu a už se vynořuje
nádražní budova s kolejištěm. Nejistě vcházím do čekárny osvětlené jen malým
okénkem, kde se prodávají lístky. V rohu čekárny spolu potichu rozmlouvají dvě
děvčata, s podobnými kufry, jako byl ten můj. Po chvíli jsem zjistil, že mají i stejnou cestu. Postupně sílící hukot venku prozrazoval blížící se motorák. Jako by na
pozdrav dvakrát krátce prořízl chladný ranní vzduch dvojhlasý klakson, zaskřípěly brzdy a ve zbývajících metrech se vlak pomalu doplížil až před budovu. Poprvé v životě ve vlaku. Bylo to docela jiné než autobus. Proti sobě stály dlouhé
dřevěné lavice a hrkot a drnkot, jako kdyby jet ten náš autobus bez pneumatik.
Teď jenom nepřejet Častolovice, kde se přestupuje. Pečlivě počítám zastávky.
Šestá je ta správná. Tam na peroně u třetí koleje stála z kufrů už větší řádka.
Přidávám se nejistě k hloučku a poslouchám. Letohrad, zaznělo několikrát. Pomalu ze mne opadávaly strach a nejistota, že tam nedojedu. Z dálky zahoukala
parní lokomotiva a už se řítila s řádkou vagónů. Ještě jednou jsem znejistěl. Vlak
přijížděl proti nám, jako by se měl vrátit do Solnice. To byl však jenom nádražní
klam. Nastoupili jsme všichni do stejného vagónu. V něm byly zase jiné dveře, takové zvláštně roztahovací. Dlouhá chodba se stahovacími okny po jedné straně,
z druhé potom řada dveří do jednotlivých kupé. Zíral jsem na všechno jako „vesnický balík“, kterým jsem skutečně byl. Největší pozornost na sebe poutal vysoký
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blonďák s načesaným kohoutem na hlavě, v bundě se šněrováním, v kalhotách
s úzkými nohavicemi, jako nějaké trubky. Bylo jasné, že tenhle světák nás bezpečně dovede na místo určení a také se tak stalo. Co následovalo po celý první
den, se mi z mysli už vytratilo. Vzpomínám jenom na první usínání, kterým skončil tento den, přeplněný hlubokými dojmy. Byl to den, který přinesl do mého života dosud největší změnu, den s nejsilnějšími zážitky. Proto se jím celým
zabývám tak podrobně ve svém vzpomínání.
Poprvé v životě jiná, než moje široká postel, se slamníkem vycpaným ovesnou slámou, sice s tvrdým, ale pěkně vyleženým
dolíčkem, v němž jsem ležel přikryt po
bradu načechranou peřinou. Sdílel jsem ji
sice s mladším bráškou, ale v ten večer se
mi zdála být určitě lepší než ta, kterou mám
teď jenom pro sebe. Snad hodiny se otáčím
z boku na bok na měkké houpající se a vrzající drátěnce s matracemi a krátkou slabou povlečenou dekou. Myslím na domov
s neskonalým smutkem. V tom celodenním shonu nebyl čas vrátit se v myšlenkách domů. Teprve teď se mi vybavuje všechno jako ve ﬁlmu. Táta, který teprve
pozdě večer, když už koně spokojeně odfrkávají po své večeři, čte noviny a přitom balí do papírku svoji cigaretu. A chudák máma? Ta si večer ve světnici ani
nesedne a hned si lehne. Možná, že ale sedí na stoličce pod některou z kraviček,
nebo nosí krmení do žlabů. Co bych za to dal, abych s nimi mohl být dnes doma!
I když se mi mnohdy zdála křivda, reptal jsem na příděl práce, které bylo v poslední době čím dál víc, to všechno bylo dnes ničím. Stahuje se mi hrdlo, je mi
neskonale smutno, ale vím, že v tom nejsem tak sám. Převalování mých budoucích kamarádů a vrzání postelí je toho důkazem. Někde z kouta jsou snad
slyšet i vzlyky. To všechno ještě násobí vlastní pochmurnou náladu. Konečně
když už se realita začíná snoubit se sny, začíná chodit jeden po druhém na záchod. I já nakonec musel, jinak bych asi vůbec neusnul. A znovu nové vzpomínky.
Doma jsme k tomu my kluci měli místo v maštali, kam jsme chodili na malou.
Bylo to skoro jako v přírodě. Vedle někdy vstala zvědavá koza, nebo kůň otočil
hlavu. Tady jsem byl poprvé na splachovacím záchodě, což byla pro mne další
novinka. Takové jsme neměli ani ve skuhrovské škole. Nakonec mne únava přece
jen přemohla a tím také skončil první náročný den stráveny mimo domov.
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Ze starých novin: Kradlo se také u Porkerta
Další případ krádeže se udál v Porkertově strojírně ve Skuhrově
n. Běl. na konci roku 1935. Bylo o něm psáno také 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 1. února 1936 (roč. 50, čís. 5, str. 3).
Níže si můžete přečíst doslovně přepsaný text:
Vloupal se do Porkertovy strojírny.
August Seibert z Pičberku je povedené kvítko. Počátkem prosince pokoušel se
vloupat do strojírny Porkertových závodů ve Skuhrově n. B., ale nezdařilo se mu
to. Od svého úmyslu však neupustil a pokus opakoval v noci na 12. prosince. Vnikl
do strojovny, kde odcizil různé náčiní a nástroje v ceně 500 Kč. Ačkoliv padlo na
něj podezření a byl vyšetřován, nemohl být usvědčen. Teprve při důkladné prohlídce byly všechny odcizené věci nalezeny četníky mezi dvojitou stěnou lomenice. Seibert ovšem zapírá dále, ale to mu už nepomůže ani před soudem.
Za vloupání do továrny 6 měsíců.
Jak jsme tehdy psali, vloupal se v noci na 12. prosince 25 letý dělník Augustin
Seibert z Malého Uhřínova do dílen Porkertových závodů ve Skuhrově n. Bělou.
Přelezl plot a vytrženým oknem dostal se dovnitř. V dílně sebral pak různé strojnické náčiní v ceně 500 Kč a uprchl. Při zjištění krádeže padlo podezření právě
na Seiberta, který den před tím byl spatřen potulovat se kolem dílen, ale jakmile
uviděl lidi, nenápadně zmizel. Četnictvo ho zná jako pěkné kvítko, neboť mnohokráte mělo co s ním činit. Samozřejmě, že se ke krádeži nedoznal, neboť si byl
jist, že ukradené věci má dobře ukryty. A přece je četnictvo po důkladné prohlídce nalezlo: byly mezi dvojitou lomenicí jeho domku. Nyní byl Seibert postaven před krajský soud v Hradci Králové a byl za to odsouzen na šest měsíců do
těžkého žaláře nepodmínečně.
K tisku připravil Josef Kučera
Poznámka redakce: Pamětníci si jistě vzpomenou na kdysi populární novinové
soudničky, které přinášely zprávy o nejrůznějších kriminálních činech, často
s humornou nadsázkou. Neexistovalo GDPR, a tak v nich byla uváděna plná
jména delikventů, což mělo jistě i svou výchovnou stránku. Zajímavá je jistě
i výše trestu - půl roku těžkého žaláře nepodmíněně za škodu 500,- Kč (i když
koruna měla tehdy jinou hodnotu) je dnešním pohledem docela dost.
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Chalupářský volejbalový turnaj
V sobotu dne 13. 8. 2022 se v rekreační osadě
Malý Uhřínov uskutečnil 11. ročník Chalupářského
volejbalového turnaje v mixech. Hrálo se tradičně
na dvou travnatých volejbalových kurtech „Pepínovy furtlouky“ za účasti deseti družstev, která
byla rozlosována do dvou skupin po pěti.
Turnaj zahájila v 8.30 hod. starostka Liberka paní Kateřina Hartmanová, která
na postu starosty vystřídala Jirku Šimerdu. Hrálo se na dva sety, které byly
s ohledem na předpověď počasí zkráceny do 15ti bodů bez rozdílu dvou. Nutno
však podotknout, že obavy se ukázaly jako zbytečné – celý turnaj provázelo nádherné volejbalové počasí!
Po odehrání skupin následovaly zápasy o konečné pořadí. Turnaj byl ukončen po 16. hodině v následujícím pořadí:
1/ WBAC „A“
6/ Chalupáři
2/ WBAC „B“
7/ Konopro
3/ Hradečáci „A“
8/ Kounov City
4/ Brutus
9/ Hradečáci „B“
5/ Bumbálka
10/ Promile
První tři družstva dostala poháry dle umístění, všechna družstva obdržela
krásné diplomy, o které se zasloužili fotograf Vlasta Dohnálek a ředitel ZŠ Skuhrov n. B. Olda Málek, dále pak hodnotné ceny a upomínkové medaile 2022, které
vzešly z iniciativy hráčů pražského družstva Promile.
Tradičně byli i odměněni:
Nejmladší hráči: Barča Štěpánová a Štěpán Krásný oba Konopro
Nejzkušenější hráči: Hanka Marvanová WBAC„A“ a O.Vlasák, bývalý primátor
Hradce Králové a bývalý dlouholetý europoslanec a místopředseda Evropského
parlamentu. Po Zdeňku Haníkovi a Romanu Dostálovi další osobnost, která turnaj poctila svou návštěvou.
K tomuto ještě pár čísel:
- odehráno bylo celkem 25 zápasů, 20 ve skupinách a 5 ve ﬁnále
- účast 70 hráčů, z toho 24 žen
- potěšil zájem mladých hráčů, celkem 9 bylo ročník 2003 a mladší
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- k vidění byla i družstva, v nichž měly četné zastoupení např. rodinné klany
Pokorných, Štěpánových a Krásných
- turnaj průběžně sledovalo přes 100 diváků, když mnohé další odradila předpověď počasí
- vše proběhlo bez protestů a zranění.
Od 17. hodiny k poslechu a tanci hrál do pozdních hodin Country Band.
Velkým kladem byl
bezchybný chod turnaje v režii Evy a Rudy
Špringrových a kiosku,
kde působili Divišovi
Dáša, Matěj a Tomáš
spolu se Zdenou Kopejtkovou a nestárnoucím „Bukšou“ Vlastou Bukovskýmu ve
výčepu – všem patří
obrovský dík!
Mé další velké díky patří početné skupině sponzorů, do které patří:
1/ Jednotlivci: Mirka a Vlastík Bukovští – Nové Město n.M., Martin Diviš – Praha,
Oli Hofrichtrová – Rychnov n. Kn., Zdeněk Bendzo – Semechnice, Hela Holcová –
Praha, paní Ulčová – Svinná, Verča a Luděk Tesárkovi – Střezetice, Štefka, Jarda,
Katka a Jožka Voborníkovi – Bratislava, Katka Hartmanová a Jirka Šimerda – oba
Bělá (Liberk), Irča a Vašek Velíškovi – Hradec Králové, Aleš Koudy Koutecký
a spol. - Hradec Králové.
2/ Firmy a instituce: OÚ Liberk a OÚ Kvasiny, Maso uzeniny Kališ, Podorlická kartonážní – Jarda Liška, Sklo porcelán Janeček, Elmopa – Marian Pavel, Obchod
Benešovi, Berner – Vráťa Ulč, Rodinný Pivovar Dka – Vedrovi, Drůbežárna Semechnice, Exekuce HK – Bohouš Brychta, Škoda Auto Kvasiny, Odbory OS KOVO
Škoda Kvasiny, Pojišťovna Uniqua – Verča Zemanová, Koželužna Solnice – Helča
Brandejsová, Konzum Ústí n.O.
Neposlední díky patří našim ženám, chalupářkám a kamarádkám, které opětovně napekly množství slaných a sladkých dobrot. Jmenovitě: Jarča Paštová,
Marušky Hejhalová a Krunčíková, Dáša Zahradníková a Dáša Divišová a Irča
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Velíšková. Mé poděkování patří i všem kamarádům včetně skuhrovských, chalupářům a stanujícím hráčům a hráčkám z HK a Prahy za pomoc při přípravě hřišť,
budování zázemí a při úklidu po turnaji.
Zdar 12. ročníku, který se koná 12. 8. 2023
Josef Franc, organizátor a ředitel turnaje

Historická fotohádanka

Na této velice staré fotograﬁi je průmyslový objekt, který ve svém vývoji prošel mnoha přestavbami. Původně se jednalo o „aparátní Seykorovu barvírnu
látek”. Po převodu do majetku rodiny Porkertů zde byla zřízena výroba kuchyňských strojků. Zpracovávaly se zde hrubé odlitky na ﬁnální výrobky, tj. pocínované řezačky. Původní název „Sejkorovna” se kupodivu tak vžil, že se dochoval
až do smutného konce, kdy ﬁrma zkrachovala a fabrika byla později srovnána se
zemí.
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Motto: Humor je solí života a kdo je jím
dobře prosolen, vydrží dlouho čerstvý…
Karel Čapek
V dnešní složité době, kdy se na nás valí jedna „jobovka“ za druhou, je důležité uchovat si veselou mysl a zdravě kritický optimismus. Přehnaný optimismus
totiž také není na místě, protože se často ukázalo, že věčný optimista byl jen
špatně informovaný… Všude kolem nás je denně spousta situací, které jsou komické nebo alespoň vzbuzují úsměv. Také náš mateřský český jazyk je komunikační nástroj, který má k humoru velice blízko. Některá vyjádření jsou peprnější,
jiná jsou dokladem vtipu a fantazie mluvčích. Zvláštní kategorií jsou lidová přirovnání. Tak si některá nyní pro obveselení připomeňme:
Žádný internet není tak rychlý, jako drby u nás na vesnici...
Má tak velkou hubu, že by mohl chroupat tatranky naštorc...
Motali se tam jak pozůstalí u rakve…
Chlastá jak Heydrichův mercedes…
Lítá, až se potkává...
Letěl jak urvaný vagón…
Klepe se jak tři dny starej pes...
Chlastá, jako kdyby měl dutý nohy...
Já mám žízeň, že bych mohl chlastat ve dvou hospodách najednou!
Nudí se, jako automat na kondomy ve Vatikánu...
Moudra o dětech mají také něco do sebe:
První dva roky jeho života učíme své dítě chodit a mluvit. Pak strávíme dalších
šestnáct let tím, že mu říkáme, ať si sedne a mlčí.
Vnoučata jsou naší odměnou za to, že jsme své dítě v pubertě nezamordovali.
Děti se málokdy spletou, když nás citují. Ve skutečnosti opakují každé slovo, které
jsme neměli vyslovit.
Hlavním důvodem pořádání oslav narozenin našich dětí je potřeba se ujistit, že
existují ještě horší děti než ty naše.
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Děti lze rozdělit na ty zlobivé a naše.
Pokud tyto perly vyvolaly alespoň malý úsměv na tvářích čtenářů, splnily účel,
pro který byly na závěrečnou stránku tohoto zpravodaje umístěny.
Jiří Nedomlel

Všichni, kdo se podílejí na vydávání Skuhrovského zpravodaje,
přejí čtenářům hezké podzimní dny a stoly plné dobrot
při staročeském havelském posvícení.

Zubní pohotovost - rozpis služeb
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 13.00 hod.
datum poskytovatel (lékař)

adresa ordinace

22. 10.

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

Mírové nám. 88, Týniště n. O.

494 371 783

23. 10.

MUDr. Skřičková Zdeňka

Jiráskova 1389, Rychnov n.Kn.

494 515 695

28. 10. MUDr. Štulík Richard

Jiráskova 1389, Rychnov n.Kn.

494 515 693

29. 10.

Dr. Lützowa 345, Vamberk

736 419 151

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

721 200 244

05. 11.

MUDr. Valešová Pavla

Pulická 99, Dobruška

494 622 114

06. 11.

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

Mírové nám. 88, Týniště n. O.

494 371 031

12. 11.

MDDr. Zdráhal Zdeněk

Masarykova 729, Kostelec n. O.

721 460 150

13. 11.

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

Třebízského 799, Kostelec n. O.

737 791 333

17. 11.

JB DENT, s.r.o. (MUDr. Beránek Jan)

Komenského 828, Týniště n. O.

494 371 088

19. 11.

MUDr. Bergmanová Dita

Záhumenská 445, České Meziříčí

734 324 600

20. 11.

MUDr. Pavla Valešová (MDDr. Borůvková Ver.)

Pulická 99, Dobruška

494 622 114

26. 11.

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

Kvasiny 145, 517 02

771 155 445

27. 11.

MUDr. Handl Jindřich

Panská 24, Rychnov nad Kn., 516 01

494 531 955

03. 12.

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

U Stadionu 954, Rychnov n. Kn.

604 878 560

04. 12.

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

604 878 560

10. 12.

FSmile, s.r.o. (MDDr. Hanzík Kevin)

Tyršova 515, Opočno

777 667 353

11. 12.

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

Kvasiny 145, 517 02

771 155 445

17. 12.

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

Kvasiny 145, 517 02

771 155 445

18. 12.

MUDr. Hlavsová Lenka

Komenského 259, Kostelec n. O.

494 323 958

24. 12.

MUDr. Loukota Jan

Komenského 127, Opočno

494 621 665

25. 12.

MUDr. Majer Rostislav

U Stadionu 1166, Rychnov n. K.

608 382 500

26. 12.

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

Kvasinská 129, Solnice

602 152 873

31. 12.

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

Třebízského 799, Kostelec n. O.

737 791 333

01. 01.

MUDr. Malátková Ludmila

Jiráskova 1389, Rychnov n. Kn.

494 515 696

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

telefon
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