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Vážení občané, 

 
rok 2019 se nenápadně překlopil do druhého pololetí, nastal čas prázdnin, 
dovolených a zaslouženého odpočinku. Je to však také příležitost k malému 
ohlédnutí za tím, co první polovina roku v naší obci přinesla, co se změnilo, 
co se vybudovalo a co se ještě chystá.  A protože toho není málo, byli 
požádáni o podrobnější informace dva nejvyšší představitelé naší obce.  
Nejprve dostal slovo pan Milan Bárta, starosta:   
 
Každý, kdo na jaře zajel s komunálním odpadem na řízenou skládku                
k bývalé plovárně, si všiml úprav a změn, které tu průběžně probíhaly. O 
co se jedná a co naše občany v oblasti odpadového hospodářství čeká? 

Práce na sběrném dvoře jsou v plném proudu a dá se říci, že nyní 
vrcholí. Obě vstupní brány jsou již osazeny, plot kolem areálu se dokončuje. 
V celém objektu proběhla elektrifikace. Byla vybudována nová třífázová 
přípojka, nové rozvody, jak venkovní tak vnitřní, nové osvětlení celého areálu.  
V nejbližších dnech  dorazí dodávka objednaných osmi kusů kontejnerů, 
bude instalována buňka, která bude sloužit jako kancelář pro  obsluhu. 
Vznikne i prostor o velikosti dvougaráže jako  sklad nadměrných plastů. Celý 
projekt bude dokončen do konce měsíce července.  Náklady na úpravu 
celého objektu dosáhly částky zhruba 1,5 miliónu Kč. Realizace mohla 
proběhnout jen díky částečné dotaci. Od srpna začne tento modernizovaný 
sběrný dvůr naplno sloužit našim občanům, avšak bude to probíhat v 
poněkud jiném režimu.  Otevírací doba bude zachována, tak jak jsme zvyklí 
dosud, (středa a sobota). Nově nastupující pracovník zajišťující provoz dvora 
bude muset s pomocí počítače pečlivě evidovat množství a druh ukládaného 
odpadu a bude dbát na to, aby docházelo k důslednému třídění.   
 Chtěl bych touto cestou velice poděkovat panu Milanu Chalupníkovi, 
který zde bez jakéhokoliv zázemí a za každého počasí  obětavě sloužil 
dlouhou řádku let.  
 
Z klidové zóny ve středu obce se na jaře ozýval pracovní ruch. Mnohým 
lidem možná zatrnulo, když viděli, že je likvidováno dětské hřiště. Čas 
však ukázal, že hřiště z obce nezmizí, ale naopak vznikne nové, lepší. 
Kde na to obec sehnala finance? 
  Ano je to tak. V centru obce u zdravotního střediska na původním místě 
vyrostlo nové dětské hřiště. Staré hřiště  bylo převážně vyrobeno ze 
smrkového dřeva a dětem sloužilo zhruba 10 let. Nové hřiště s  moderními 
prvky je vyrobeno také ze dřeva, tentokrát ale z odolnějšího achátu. Stavbu 
realizovala renomovaná vybraná firma TR Antoš s.r.o., Turnov, která vzešla 
z výběrového řízení.  Jejím dílem je   např. zábavný  park MIRAKULUM u 
Milovic, který možná někteří z Vás také navštívili. Za kvalitní práci firmě 
děkujeme.            
 Velký dík patří sponzorovi, bez kterého bychom tento krásný areál 
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neměli. Je jím firma ŠKODA AUTO, která na tuto akci věnovala štědrý dar ve 
výši  900 000 Kč. U vchodu ke hřišti je umístěná tabule, která nám tento 
skutek bude připomínat. Ještě jednou za naše nejmenší automobilce moc 
děkujeme.             
 Na nás všech teď je, abychom o toto dílo pečovali a nedopustili jeho 
ničení třeba i  pouhou lhostejností k vandalskému chování některých jedinců. 
Chceme aby hřiště sloužilo jako místo her, zábavy  a rozptýlení pro naše děti 
co nejdéle.  
 
Na co se mohou občané s nadcházejícím létem těšit?  
  Po již tradičních úspěšných amatérských divadelních představeních na 
hradě a Proměnách dřeva bude pokračovat Skuhrovské kulturní léto. Každým 
rokem je červenec pro Skuhrov i časem pouti. Pouťové atrakce opět doplní 
tradiční veselice s kapelou Combi před Společenským centrem. Sportovci si 
přijdou na své při Volejbalovém turnaji Skuhrováků, kde kromě litých bojů 
dochází  i k přátelským setkáním bývalých sportovců. Z tradičních akcí však 
asi  již navždy vymizí výstava drobného zvířectva, kterou se již nedaří 
vzhledem  k věkovému složení  místních chovatelů zorganizovat. Škoda. 
    Výstavní prostory obecní budovy opět poskytnou prostor pro prezentaci 
ručních výrobků zručných mistrů s doplněním fotografií, tentokrát místního 
autora Jindřicha  Bubeníčka. Určitě si nenechte ujít tuto příležitost a přijďte se 
podívat. Koncem srpna nás čeká Rozloučení s létem, akce na ukončení 
prázdnin  a řada sportovních akcí, ať již tradičních, tak i nových, které pro nás 
připravují sportovci z klubu WikovSki Skuhrov. 
 
Zatím ve Vašich informacích převažují  pozitiva. Opravdu nemá naše 
obec žádné problémy? 
  Mrzí mě, že se do naší obce po letech vrací prvky trestné činnosti a to 
vandalismus a krádeže. Socha kata, vyřezaná motorovou pilou na akci 
Proměny dřeva 2018 a která vedle sochy Mutiny Skuhrovského vévodila 
předhradí, byla nepochopitelně poničena vandaly. Návštěvníci, pro které se 
tyto sochy stávají turistickým lákadlem,  tak nacházejí jen prázdné místo se 
zaťatým torzem sekery a šibenicí.        
 Druhým, pro mě také  nepochopitelným jevem, jsou opakující se 
krádeže sadby květin, které zkrášlují střed naší obce. Nevím  komu stojí za 
to, aby pro pár ušetřených korun zničil  práci těch, kteří se snaží vytvářet 
v obci příjemné a krásné prostředí. Dotyčný by se měl stydět. 

Na závěr bych rád popřál všem čtenářům Skuhrovského zpravodaje 
příjemné prožití léta, dovolených, krásné prázdniny, příjemné letní procházky 
(např. nově realizovanou místní naučnou stezkou č.2 „Vápenka“)  a letní 
počasí plné sluníčka. 

Na další  otázky  odpovídal místostarosta obce pan Mgr. Jaromír 
Chocholouš: 
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Od jara jsme sledovali, jak pokračuje stavba chodníku spojující Kvasiny 
se Skuhrovem.  Zvláště rubání skály ve stráni u Lerchovny bylo 
ukázkou obrovského výkonu moderní stavební techniky, která si s tím 
bez pomoci trhavin hravě poradila.  Jak akce „Chodníky“ pokračuje 
nyní? 
  Ano, je to tak. Občané opravdu nemohou přehlédnout rozpracovanost  
na akci „Chodníky“.  Připomínám, že náklady na dílo činí 15 milionů korun, 
z toho je dotace zhruba  9  milionů korun.   Nyní uzavíráme dodatek na 
vícepráce, kterými je instalace veřejného osvětlení po celé trase nových 
chodníků o nákladu 1,3 milionů korun plus DPH. Na toto osvětlení obdržíme 
dotaci 1 mil. Kč od firmy AutoŠkoda a.s. , které tímto velice děkujeme.  
Chodniky  bychom měli do konce října dohotovit. 
 
     V současné době je hotova část mezi Kvasinami a Skuhrovem n.B. až 
po naši zbojnici, nyní probíhají práce ve středu obce. Přestože jsme my          
i dodavatel vázáni smluvně dodržením termínů, po vzájemné dohodě učiníme 
maximum, aby zde v době tradiční pouti neprobíhaly práce vůbec nebo jen 
minimálně. Práce naopak budou probíhat za školou a od Společenského 
centra směrem k mostu přes řeku Bělou.  
     Souběžně probíhá ve středu obce uložení rozvodů elektrické energie 
firmou ČEZ a.s. do země. Tam, kde děláme nové chodníky, vkládá se vedení 
pod ně, jinde (např. od autobusové zastávky kolem školy po čp.5),  
zabezpečuje uložení vedení do stávajících chodníků včetně jejich uvedení do 
původního stavu firma Elektromontáže Votroubek přímo pro firmu ČEZ.  
     Další souběžné vedení pod celou trasou chodníků je uložení chráničky 
pro optický kabel firmou  DOBRUŠKA.NET, s.r.o pro budoucí možné další 
využití (internet, televizní a kamerový rozvod atd.) 
 
I naše obec má svá bolavá místa. Jedná se například o ruiny po 
bývalých objektech firmy J.Porkert. Jaký je současný stav s jejich 
sanací? 
   
   V současné době jsme obdrželi od firmy Hiragana s.r.o. zprávu o  stavu 
sanace objektů bývalé firmy J.Porkert. Vzhledem k dlouhodobému procesu 
při schvalování dalšího financování  ministerstvem pro životní prostředí  jsou 
nyní práce přerušeny.  Na naši žádost firma povolila jen  povrchovou úpravu 
betonového plotu u jejího areálu bývalé „Sejkorovny“,  jehož žlutá opadávající 
barva  kazí dojem z nově položeného chodníku. V kompetencích obce 
bohužel není, jak sanaci objektů urychlit. 
 
Občany také  zajímá stav u vstupu ke kostelu a na hřbitov. Jaké jsou 
plány obce v této oblasti? 

Souběžně s většími akcemi probíhají i některé drobnější,  jako právě 
oprava brány a branky od hřbitova. Ty bychom chtěli ještě letos vrátit na své 
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místo. Když už je řeč o této části obce, tak ještě dodám, že od Hraštice ke 
hřbitovu jsou položeny rozvody pro čtyři sloupy nového veřejného osvětlení, 
které chceme osadit též do konce letošního roku. 
 
Ke Skuhrovu nad Bělou patří i Brocná. Co je pravdy na tom, že se 
v tamní bývalé škole budou stavět byty?  
      Ano, to mohu potvrdit. Z ministerstva pro místní rozvoj jsme obdrželi 
zprávu o schválení dotace ve výši 9 milionů korun na rekonstrukci bývalé 
školy v Brocné. Podle projektu tam vzniknou  4 nové bytové jednotky. 
 
 Dík  za odpovědi a ať se všechny zamýšlené plány podaří splnit. 
                                      S představiteli obce hovořil J.Nedomlel 
     
 

Společenské a kulturní akce v obci………. 
Také v letošním roce proběhlo „DIVADELNÍ LÉTO NA HRADĚ“, kde se 

přestavily  tři divadelní soubory se svými hrami. Bohužel první představení  
DS Zdobničan Vamberk muselo  být ze zdravotních důvodů hlavního 
představitele na poslední chvíli zrušeno. Dalšími soubory, které naše pozvání 
přijaly, byly:  OČB Orlice Potštejn s komedií Hospoda U tří křížů,  Jesličky 
J.Tejkla Hradec Králové s hrou Bůh masakru a Divadelní spolek Tyl 
s pohádkou Hrátky s čertem. Účast diváků byla oproti minulým ročníkům, 
bohužel, o něco  menší. Již nyní začínáme připravovat příští ročník a budeme 
se těšit na další pěkná představení.  
 Srdečně zveme občany na skuhrovskou pouť, která se letos uskuteční 
v termínu 27.7.- 28.7.2019. V sobotu 28.7.2019 si přijďte posedět                     
i zatancovat ke Společenskému centru se skupinou COMBI.  Dále bych vás 
chtěla pozvat na výstavu fotografií pana Jindřicha Bubeníčka spojenou 
s výstavou dřevěných výrobků  pana Josefa Noska z Chábor, pana Josefa 
Štěpána z Otovic,  pana Fouska ze Svineckého Dvora a Vojty Pohla 
z Proloha, která bude probíhat   ve výstavní síni obecního úřadu. 
 Výstava bude otevřena od 26 .7. 2019  – 31. 8. 2019 v pracovní dobu 
obecního úřadu nebo informačního centra na požádání. 
 Výjimkou bude víkend o pouti: 
sobota 27.7.2019 otevřeno: od      9.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00 
neděle 28.7.2019 otevřeno: od      9.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00 
 
 Dále bych chtěla pozvat milovníky muzikálů na zájezd do Prahy, který 
se uskuteční 2 8.9.2019. Můžete se těšit na muzikál Janka Ledeckého  
Galileo v divadle Hybernia. Cena:  vstupenka  + doprava  400,- Kč. Zájemci 
se mohou hlásit na OU od 1.9.2019. 
 Krásné, slunné léto všem.  
         Kateřina Pohlová 
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OBECNÍ ÚŘAD OZNAMUJE 
 

Žádáme občany, aby plastové a papírové obaly před vhozením do kontejneru 
řádně sešlapovali!   
 

Oznamujeme občanům, že na OÚ jsou připraveny k podpisu nájemní 
smlouvy na hrobová místa. Smlouvy lze vyzvednout v úřední hodiny.  
 

Praktická lékařka MUDr.  Karolina Juránková oznamuje, že ve dnech 
19.8.2019 - 30.8.2019 bude čerpat dovolenou. 
 

Obec nabízí k odprodeji použitou zámkovou dlažbu a čtvercové dlážky 
ze starých chodníků. 
 

Sociální komise opět děkuje všem dárcům, kteří přispěli v květnu do sbírky 
pro Diakonii Broumov. Další sbírka se připravuje na měsíc září. Přesný termín 
bude vyhlášen a plakátován.  
                Za komisi Jana Kouřímová 
 
 
 

Mutina Skuhrovský 
 
-lituje, že  vinou vandalů přišel na hradě o svého 
věrného kata, který by ve své době dokázal odstrašit 
zlodějíčky a vandaly od jejich činů… 
 
-si bezmocně povzdechl, když kdosi nejenže ukradl květiny z ozdobných 
truhlíků v obci, ale když se do druhého dne ztratila i cedulka s nápisem 
„UKRADENO“, která tam byla po krádeži květin umístěna…  
 

-se podivuje nad spekulacemi, podle kterých by se měla podél aleje za 
kostelem v budoucnu realizovat výstavba rodinných domků… 
 

-děkuje všem, kdo se podíleli na 4. ročníku sympozia Proměny dřeva, který 
přilákal na hrad tři tisícovky návštěvníků. Zvláštní dík posílá touto cestou 
panu Ing. Richardu Poláčkovi, duchovnímu otci celé řezbářské akce… 
 

-děkuje za všechny občany zubní lékařce paní MUDr. Zdence Seidlové za 
její celoživotní odpovědnou práci… 
 

-srdečně zve občany na akce spojené se skuhrovskou poutí i na další letní 
události, které budou následovat… 
 

-přeje všem lidem dobré vůle krásné prožití dovolených a prázdnin a hlavně 
šťastné návraty z prázdninových cest… 
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POHLED DO MÍSTNÍ KNIHOVNY           
A TURISTICKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA  
  Léto  je uprostřed, podzimní čas dlouhých večerů je ještě daleko, přesto 
bych po delší odmlce ráda opětovně nabídla našim občanům možnost 
návštěvy naší knihovny. Půjčovní podmínky i členství zatím zůstává beze 
změn, tedy bezplatné.          
 Koncem léta budeme přecházet na nový knihovní systém TRITIUS, 
čímž se nám vylepší podmínky spolupráce s naší nadřízenou Městskou 
knihovnou v Rychnově nad Kněžnou, která již v tomto systému funguje. Měla 
by se vylepšit i elektronická podoba katalogu a možnost nahlédnout do něj 
doma. Dle našich možností se snažíme zájmy čtenářů uspokojovat a máme 
radost z každého nového příchozího. 
  Také za Turistické informační centrum můžeme informovat o stálém 
zlepšování našeho okolí a to nejen pro turisty, ale hlavně pro místní občany. 
Důkazem toho je např. opravdu vydařené nové dětské hřiště, které určitě 
bude lákadlem pro mnohé děti místní, ale i turisty a rodiny s dětmi. Nově také 
můžeme nabídnout kromě procházky Rybářskou stezkou, procházku stezkou 
„Vápenka“ (počáteční informační tabule je u Společenského centra), kde se 
můžete dočíst různé zajímavosti z historie obce. Nabídka propagačních 
materiálů nebo zakoupení upomínkových předmětů a pohledů je stále 
k dispozici v přízemí budovy OÚ. 
  Závěrem bych chtěla popřát všem našim spoluobčanům hezké léto, 
příjemné prožití dovolených a prázdnin. Poděkování si zaslouží vedení naší 
obce a všichni, kdo se na vylepšování prostředí kolem nás podílejí a volný 
čas nám tímto zpříjemňují.                                                                            M. Zounarová 
 
 
 
 
 

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou 
 
  Také letos se konala na Tři krále v naší obci již po osmnácté Tříkrálová 
sbírka.  Celkem se vybralo  31.567,- Kč. Všem dárcům patří velký dík. 
Od pátku do neděle se jí účastnilo osm tříčlenných dětských skupinek                   
s dospělým vedoucím jak ve Skuhrově nad Bělou, tak i v Brocné a Svinné. 
Malí koledníci si mimo peněz pro charitu vykoledovali i nějaké mlsoty, které si 
po ukončení koledování s radostí rozdělili. Děkujeme všem, kteří se 
koledování zúčastnili. 
  Podle vzpomínek paní učitelky Marie Roušavé se prvního koledování 
po roce 2000 zúčastnily děti z její třídy. Ve škole si povídaly o tom, jaké to 
bylo v dřívějších dobách, že tehdy chodily koledovat hlavně děti z chudých 
rodin, aby si tzv. přilepšily. To si děti chtěly také vyzkoušet, a tak za účasti 
paní učitelky obešly několik známých a kamarádů, zazpívaly koledu nebo jim 
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zahrály na flétničky.  
  První oficiální Tříkrálovou sbírku organizoval bývalý starosta                     
pan Vl. Bukovský v roce 2001 a vybralo se 10 687,10 Kč. Od roku 2002 se 
organizace sbírky ujala paní učitelka Marie Roušavá.  Až do loňského roku se 
starala o celou organizaci, zajišťovala celé skupinky koledníků, oblečení                 
i předání peněz na Charitu do Rychnova nad Kněžnou. Za celou dobu jejího 
působení se od roku 2002 až do roku 2019 vybralo mezi našimi občany 
celkem 382 572,- Kč.  
  Chceme paní učitelce Marii Roušavé touto cestou poděkovat za tuto 
záslužnou práci a popřát ji do dalších let hodně zdraví a spokojenosti. 
 
                                                                                                             Eva Preclíková 
 
                                                                                                                               

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Významného životního jubilea se ve 3.čtvrtletí roku 2019  dožívají tito 
naši spoluobčané: 
 KOVAŘÍČEK Jaroslav z Hraštice    75 let 
 PAŠTA Jiří ze Skuhrova      80 let 
 HANUŠ Karel ze Skuhrova     85 let 
 ŠMÍD Jaroslav ze Skuhrova    75 let 
 KOPSOVÁ Danka ze Skuhrova     70 let 
      Vaše životní jubileum je pro nás příležitostí, abychom Vám do dalších 
let upřímně  popřáli dobré zdraví, spokojenost a osobní pohodu. 
 
 Vítáme nové občánky naší obce 
  DOSTÁL Marek ze Skuhrova 
 MARKOVÁ Amálie ze Svinné 
 SIENCZAKOVÁ Alžběta ze Skuhrova   
Vážení rodiče, vítáme narození Vašeho děťátka a přejeme Vám i jemu, 
aby vyrůstalo   ve zdraví, lásce klidu a pohodě. 
 

 Loučíme se s našimi zemřelými spoluobčany: 
 LINHART Jan z Hraštice   (nar. 1935) 
 VONDRÁČEK Vojtěch   (nar. 1955) 
Čest jejich památce! 
      Zpracovala Soňa Vlasáková 
 

Poznámka: ve Společenské kronice jsou uvedeny pouze ty osoby, které 
podepsaly souhlas s uváděním svých údajů ve Skuhrovském zpravodaji. 
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KAM O SKUHROVSKÉ  POUTI ? 
 
PÁTEK 26.7. 
16.00 hod.  zahájení provozu pouťových atrakcí rodiny     

Dubských (prostranství u zdravotního střediska) 
 
17.00 hod.  Sousedské posezení s grilováním ve Svinné 
17.00 hod.  Otevřeno přízemí Společenského centra, možnost  
                            občerstvení 
 
 
SOBOTA 27.7. 
9.00 hod. XXXIV. ročník Pouťového volejbalového  

turnaje v areálu volejbalistů.  
Občerstvení po celý den. 

 
  9.00 – 12.00 Prohlídka expozice výroby železa 
14.00 – 16.00 (Stálá výstava v přístavbě OÚ Skuhrov n. B.) 
 
  9.00 – 12.00 Výstava fotografií J.Bubeníčka a ručních prací občanů 
14.00 – 16.00 (Stálá výstava v přístavbě OÚ Skuhrov n. B.) 
 
11.00 – 02.00 Otevřeno přízemí Společenského centra, možnost  

obědů 
 
19.00 hod.  Pouťová zábava se skupinou COMBI 
   (u Společenského centra, občerstvení zajištěno) 
 
 
 
NEDĚLE 28.7. 
10.30 hod.  Mše svatá v kostele sv. Jakuba  v 10.30 hod. 
 
  9.00 – 12.00 Prohlídka expozice výroby železa 
14.00 – 16.00 (Stálá výstava v přístavbě OÚ Skuhrov n. B.) 
 
  9.00 – 12.00 Výstava fotografií  J. Bubeníčka a ručních prací občanů 
14.00 – 16.00 (Stálá výstava v přístavbě OÚ Skuhrov n. B.) 
 
11.00 - 15.00 Otevřeno přízemí Společen. centra, možnost obědů 
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Oznámení o ukončení provozu zubní ordinace 
 MUDr. Zdenka Seidlová oznamuje, že dne 30.6.2019 ukončila 
provoz v zubní ordinaci ve Skuhrově nad Bělou, bohužel, v současné 
době bez náhrady. Zdravotní dokumentace (karty) bude během července 
předána na Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor zdravotnictví. 
V případě potřeby je možné o tuto dokumentaci na zmíněném úřadě 
požádat. 
 
 Tato informace se skuhrovských občanů citelně dotýká, protože po 
mnoha letech, kdy byla zubní péče zajišťována přímo v obci, budou muset za 
zubními lékaři dojíždět.  Ale čas nelze zastavit, paní doktorka odchází na 
zasloužený odpočinek a noví zubaři se do venkovských ordinací zrovna 
nehrnou. 
 Ukončení činnosti  je ale příležitostí připomenout si působení paní 
MUDr. Zdenky Seidlové  v naší obci, kde strávila celý svůj profesní život. 
Proto byla požádána o krátký rozhovor: 
 

Jak dlouho jste zubní péči pro skuhrovské občany i obyvatele okolních 
obcí zajišťovala? 

Do Skuhrova jsem nastoupila v listopadu 1979, kdy jsem vystřídala 
svého předchůdce, kterým byl dentista Jindřich Cvejn. Svoji praxi jsem 
zahájila ještě v ordinaci umístěné v budově tehdejšího MNV, dnešního 
obecního úřadu. Po dostavbě nového zdravotního střediska byla do něho 
zubní ordinace v roce 1985 přestěhována.  

 

Které zdravotní sestry s Vámi za dobu Vašeho působení 
spolupracovaly? 

Byla to celá řada instrumentářek: první byla paní Marie Zubrycká, 
potom Grazyna Krajčovičová, Blažena Morávková, Veronika Peterová, 
Dagmar Tomková, Martina Luxová a nakonec Lucie Palečková. Všem 
jmenovaným bych chtěla touto cestou za dobrou spolupráci poděkovat.  
 

Při  zajišťování provozu ordinace jste byla určitě v častém kontaktu         
i s dalšími osobami či institucemi. Jak vzpomínáte na tuto  součást Vaší 
práce?  
 Po celou dobu mého působení mně jak MNV, tak později obecní úřad 
ochotně vycházely ve všem vstříc. Ráda bych proto chtěla touto cestou 
poděkovat paní Drahomíře Šabatové,  panu Miloslavu Kouřímovi (především 
za pomoc při zřizování zubní laboratoře) a panu Milanu Bártovi.  

 Závěrem bych ráda popřála všem skuhrovským občanům stálé zdraví, 
štěstí a spokojenost. 

Děkuji za Vaše slova a dovoluji si Vám za všechny občany, kteří do Vaší 
zubní ordinace docházeli, za Vaši péči a odpovědnou práci velice poděkovat 
a popřát Vám pevné zdraví, životní pohodu a radost z dětí a vnoučat. 

                           Jiří Nedomlel 
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Jaro u nás v Brocné 
Začátkem března jsme pořádali retro oslavu MDŽ, na kterou přišlo 34 

důchodců. Dámy dostaly karafiát a páni panáčka vodky. Jako občerstvení se 
podával řízek s bramborovým salátem. Všichni se příjemně bavili a 
zavzpomínali na staré časy a moc se těší na další sraz brocenských  seniorů. 
  Další březnovou akcí byl maškarní ples pro dospělé. Večer se sešlo 55 
krásných masek a všichni se bavili až do ranních hodin. K občerstvení se 
podávaly výborné speciality z divočáka.  Podle ohlasů  se snad masky sejdou 
příští rok  alespoň ve stejném počtu. 
   Poslední dubnový večer jsme již tradičně pořádali pálení čarodějnic. 
Sešli jsme se na hřišti, kde se děti zabavily hrami a opékáním buřtů při čekání 
na lampionový průvod. Po setmění jsme rozdali 20 lampiónů a všechny děti 
se vydaly za svitu svíček k čarodějnicím. Oheň byl ohromný a zářil do dálky.   
  Druhý den, na prvního máje, jsme pořádaly 10. prvomájový průvod, na 
který se sjelo 15 nazdobených traktorů a 6 alegorických posunovadel. 
S alegorickými vozy jsme objeli Brocnou, Svinnecký dvůr a Vísku a na hřišti 
jsme celý průvod zakončili slavnostním obědem. Podávalo se grilované 
kuřecí stehno a bylo moc dobré. Po obědě se začalo s přípravou májky, 
kterou postavili svobodní po druhé hodině za přihlížení všech účastníků 
průvodu. Oba dva dny nám přálo krásné počasí a vše se vydařilo. 
   V půlce května jsme pořádali okrskovou soutěž v požárním útoku, při 
příležitosti 141 let od založení SDH Brocná. Na soutěž dorazilo 16 družstev 
mužů, 4 družstva žen a 3 družstva dětí. Po celý den probíhaly požární útoky 
všech družstev 16. okrsku Solnicko. Během dne si soutěžící mohli zkrátit čas 
na laserové střelnici a před finálními útoky proběhl ukázkový výcvik psů ze 
psí školy Rarášek z Kvasin. Po celý den bylo přichystáno bohaté občerstvení 
pro všechny zúčastněné. Celá soutěž a oslava výročí založení hasičů 
z Brocné se velmi podařila, hlavně díky aktivním členům sboru, kteří celou 
akci pořádali. Také musím poděkovat  všem sponzorům a hlavně obci 
Skuhrov nad Bělou. 
   První červnový víkend jsme byli požádáni organizátory Solnické solné 
stezky, abychom zajistili občerstvení. Účastníci pochodu si zde mohli dát 
studené nápoje a grilovanou klobásu. 
  Všem občanům přeji krásné prázdniny a příjemné léto. 
             Martin Šabata, velitel SDH Brocná 
 
 
 

Skuhrovští hasiči oznamují, že z důvodu stavby chodníku před 
hasičskou zbrojnicí je přátelské  posezení pro veřejnost  spojené s ukázkou 
nového hasičského vozidla přesunuto na sobotu  28.9.2019. Začátek bude 
oznámen místním rozhlasem. Občerstvení bude zajištěno po celé odpoledne. 
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Školáci a učitelé zakončili další školní rok 
 V pátek 28. 6. 2019 přicházeli žáci do školy s kyticemi v rukách a ve 
slavnostním oblečení. To byly neklamné známky toho, že právě skončil školní 
rok a nastal blažený čas prázdninového volna. Nejprve však bylo nutné 
celoroční práci žáků vyhodnotit, ocenit úspěšné, pokárat lajdáky                     
a vyzdvihnout  ty, kteří mají příkladné chování. Toto bilancování proběhlo ve 
třídách a vyvrcholilo rozdáním vysvědčení.      
 Následovalo slavnostní shromáždění všech žáků a učitelů ve školní 
tělocvičně, kde se úspěšní školáci postupně představili všem přítomným. 

Nejprve nastoupili  žáci 1. – 5. ročníku, kteří zakončili rok se samými 
jedničkami. Po nich přišla řada na žáky II. stupně, kteří byli hodnoceni 
stupněm  „prospěl s vyznamenáním“.  

Knižní odměny si potom od svých třídních učitelů převzaly děti, které 
vynikaly vzorným chováním, pílí, ochotou pomoci druhým, nebo byly úspěšné 
při reprezentaci školy či ve sběrových akcích. Rádi jejich jména touto cestou 
zveřejňujeme: 

 

I.třída: Tereza Hlavsová, Štěpán Pišl, Filip Vašátko, Vojta Bartoš a 
Amálka Šabatová 
II.třída: Klára Malá, Anita Tothová, Lucie Musilová, Antonín Jičínský 
III.třída:Natálie Košíková, František Šabata, Jakub Dubánek 
IV.třída: Tomáš Neugebauer, Jakub Pišl, Nikola Hartmanová, Sofie 
Hodermarzská 
V.třída: Eliška Hlavsová, Anna Lemfeldová, Šarlota Chudá 
VI.třída: Viktorie Fejová, Karolína Knapíková, David Lukavský, Eliška 
Pišlová a Adélka Šabatová 
VII.třída: Julie Dyntarová, Anna Škopová, Tomáš Kubů 
VIII.třída: Jan Hlavsa, Matyáš Mužík, Helena Gruškovská, Daniela 
Milichovská a Michaela Seidlová 
IX.třída: Hana Rozínková a Michal Mejstřík. 
 

  Pochvala třídního učitele byla ve druhém pololetí udělena celkem  74 
žákům. Chování některých jedinců však nebylo vždy v normě, a tak musela 
být uložena i některá kázeňská opatření. Celkem 46 žáků dostalo 
napomenutí třídního učitele, 24 žáků si odneslo důtku třídního učitele                    
a v šesti případech došlo i na  důtky  ředitele školy.  Potěšitelné však je, že 
nebyl udělen žádný II. ani III. stupeň z chování. Tady je ale třeba zdůraznit,  
že podle klasifikačního řádu  škola hodnotí pouze chování žáků ve škole a na 
akcích pořádaných školou. Nejčastějšími školními přestupky byly: 
nevypracování domácích úkolů, zapomínání sešitů a učebnic, vyrušování, 
nerespektování pokynů učitele, vyskytly se však i podvody. Stále se                       
u mnohých žáků projevuje velice slabá  až nulová domácí příprava na 
vyučování.           
 Pro úplnost je třeba ještě doplnit, že na jednoho žáka průměrně vychází 
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za pololetí 48 zameškaných hodin (omluvených)  a nebyla evidována ani 
jedna neomluvená hodina. 

Školní rok ukončili 173 žáci, z nichž  77 prospělo s vyznamenáním, 95 
žáků prospělo a v jednom případě došlo na celkové hodnocení stupněm 
nedostatečný.    

Pro každého žáka je významným motivačním prvkem porovnání 
vlastních výsledků z hlediska  zlepšení či zhoršení. Proto je v naší škole 
zavedena i prestižní  cena s názvem  „Skokan roku“. Jedná se vyhodnocení 
žáka, který dosáhl nejvýraznějšího zlepšení celkového prospěchu.  Letos  
toto  ocenění získali  Jakub Šmika z 5. ročníku a Jan Mlejnek  ze 7. ročníku. 
Oběma přejeme, aby ve svém úsilí dále pokračovali  a stali se  příkladem pro 
ostatní.   

Na závěr slavnostního shromáždění se žáci 9. ročníku tradiční 
písničkou rozloučili se svými mladšími spolužáky a se slovy díků předali 
květiny svým učitelům. 

Slavnostnímu shromáždění však předcházela celá řada zajímavých 
školních akcí, z nichž alespoň některé bychom zde rádi připomněli.  

Ve středu 26.6.2019 se ve Společenském centru 
Skuhrov nad Bělou  uskutečnilo za přítomnosti žáků, rodičů, 
starostů a dalších hostů tradiční slavnostní rozloučení se 
žáky 9. ročníku naší školy. Úvodem přivítal všechny přítomné 
ředitel školy pan Oldřich Málek a po něm třídní učitelka 9. 
třídy paní Iveta Vašátková představila třídu jako celek. 
Moderátoři Jan Holman a Dáša Kvapilová pak provázeli 
diváky programem, při kterém se postupně představili 
jednotliví žáci, byly promítány snímky ze školních akcí  a 
došlo také na humorné příběhy ze třídního života. Program vyvrcholil 
tradičním šerpováním, po  kterém žáci převzali certifikáty o obhajobě  
závěrečných prací. Svým učitelům a pozvaným hostům pak žáci předali jako 
malou pozornost a poděkování krásné modré růže. Závěrem příjemného 
odpoledne zazněla společná písnička, kterou se deváťáci s přítomnými 
definitivně rozloučili.            
 Poslední květnový den byl ve znamení exkurzí. Všechny třídy se vydaly 
do terénu, aby si některé teoretické poznatky ověřily v praxi. Tak například 
devítka se vydala do lomu v Mastech, kde se žáci seznámili s těžbou kamene 
a těžkou technikou, která zde pracuje. Skvělým průvodcem jim byl vedoucí 
lomu pan Bohumil Dostál, kterému děkujeme za vstřícnost a odborný výklad.  
Šestá třída se vydala do Lipovky, aby zhlédla výrobu oken ve firmě Matrix. 
Osmáci zavítali do největšího závodu naší oblasti, kterým je kvasinská 
automobilka. Žáci sedmé třídy se vydali do Rychnova n.Kn., kde byla jejich 
cílem firma Assa Abloy, bývalý FAB. Zde se podrobně seznámili s výrobou 
všech druhů zámků a klíčů. Smyslem všech těchto exkurzí je, aby žáci 
poznali jednotlivé provozy, seznámili se s prostředím a podmínkami a získali 
tak lepší přehled při svém rozhodování o budoucím povolání.    
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 Za krásného červnového počasí se uskutečnily i projektové dny. 
Sedmáci navštívili středisko experimentální archeologie Villa Nova 
v Uhřínově, kde si během celého dopoledne vyzkoušeli pracovat tak, jak  to 
prováděli středověcí vesničané.        
 Život a boje našich 
legionářů za I. světové 
války mohli žáci 8. ročníku 
poznat  při prohlídce 
muzea v legiovlaku, který 
při svém putování 
republikou na několik dní 
zastavil na nádraží 
v Chocni, kam směřovala 
naše další tematická 
exkurze. Projekt Škola 
v pravěku a pravěk ve 
škole už probíhá několik let 
a vždy se setkává 
s nadšeným přijetím žáků 6. třídy. Letos projektu přálo počasí, a tak si 
pravěké činnosti žáci opravdu užili. V rámci volby povolání se žáci 8. ročníku 
ke konci června vydali do Rychnova n.Kn. , kde pro ně byl připraven speciální 
program na Úřadu práce.                    

V posledním červnovém 
týdnu se všechny třídy 
postupně vydaly na místní 
hrad, kde pro ně byl 
připraven program skupiny 
Mobilní Trilopark. Žáci se 
pod odborným dohledem 
geologů prakticky sezna- 
movali s prehistorií, a tak 
odlévali stopy pravěkých 
živočichů, vykopávali koster- 
ní pozůstatky zvířat a nutno 
dodat, že je tato činnost 
zcela pohltila.  

    
Všem dětem se zamlouval i velice pestrý Den her, který se odehrával krátce 
před koncem školy. Fotodokumentaci k jednotlivým školním akcím najdete na 
internetových stránkách naší školy: www.zsskuhrov.cz. 

Po prázdninách dojde v naší škole ke dvěma personálním změnám. 
Své působení ve funkci zástupce ředitele školy ukončil Mgr.Jiří Nedomlel, 
který dosáhl penzijního věku. Ve škole však bude působit  na zkrácený 
pracovní úvazek i v příštím školním roce. Na místo zástupce nastoupí paní 
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učitelka Mgr. Eva Alexanderová z  Lukavice.  

Na vlastní žádost skončila ve funkci vedoucí školní jídelny paní 
Stanislava Popová. Na tuto pracovní pozici proběhne o prázdninách výběrové 
řízení.  

Všem občanům a příznivcům skuhrovské školy přejeme příjemné prožití 
dovolených, hodně sluníčka a aktivního odpočinku. 

        Za ZŠ Skuhrov Oldřich Málek a Jiří Nedomlel  
 
 

Spolupráce s rodiči je základem úspěchu naší práce 
  Začíná čas prázdnin a také v naší MŠ skončil další školní 
rok. S osmnácti předškoláky jsme se slavnostně rozloučili a 
dalších osmnáct nováčků nastoupí hned na konci srpna. Spolu 
s nimi uvítáme i  jejich rodiče.   A právě rodičům bych chtěla 
věnovat tento článek.  

  Mateřská škola bývá v jejich rodičovské roli první veřejnou institucí, 
se kterou se setkávají. Vyžaduje po nich nejen dodržování daných pravidel, 
ale i komunikaci, spolupráci a určitý druh respektu a tolerance. A hlavně 
důvěru, že se jim „o to nejcennější co mají“ s úctou, respektem a láskou 
postaráme.  Věřte, že není naším posláním „být prudičem“, který po vás 
neustále něco požaduje, ale naopak partnerem, pomocníkem a „profíkem“ 
v oblasti předškolního vzdělávání.  

  V naší školce se snažíme být otevření komunikaci, která by měla 
fungovat na základě partnerství při zachování  daných priorit ve vzdělávání 
dětí. Naší snahou je  otevřenost vůči rodičům a maximální využívání všech 
možností k seznamování rodičů s naší prací a s činností mateřské školy. 
Dobré klima školy je důležité pro dobrou spolupráci, z které můžeme čerpat 
nové možnosti pro vzdělávání dětí. Vzájemná komunikace  nám v neposlední 
řadě nabízí i cenný pohled zvenčí a tím umožňuje  předcházet případným 
nedorozuměním.  

  Ke spolupráci patří i pořádání dnů otevřených dveří a třídní schůzky, 
kde se mohou rodiče na cokoliv zeptat, seznámit se s provozem, filozofií a cíli 
naší školy. Snažíme se získávat zpětnou vazbu od rodičů pomocí 
anonymních dotazníků, ve kterých  mohou vyjádřit své obavy či přání.  
Dalším důležitým vstřícným krokem je umožnění adaptace dítěte na školku 
(tzv. zvykání),  které rodič může pro své dítě využít.  Pozvolna a nenásilně se 
tak dítě seznámí nejen s personálem a prostředím ale také s organizací 
školky. Nabrat pocit jistoty a bezpečí je vždy důležitou okolností nejen pro 
děti ale hlavně pro rodiče.  

  Připravujeme společné odpolední akce pro rodiče s dětmi. Neděláme 
to, abychom Vám přidělávali více starostí a ubírali váš drahocenný čas. Jen 
nabízíme možnost nahlédnout do světa vašich dětí. Jen si vezměte, že 
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většina z nich tráví 6 až 10 hodin denně v naší škole. Mají tu svůj svět, své 
kamarády, své učitelky, své oblíbené hračky i zákoutí.  Tyto akce umožňují 
maminkám a tatínkům do tohoto světa nahlédnout a stát se na chvíli jeho 
součástí.                                               
Tak např. v červnu jsme 
jako poděkování pro 
rodiče připravili akci  
„Hawaiipárty“,  která 
nás měla společně 
naladit na léto a čas 
dovolených. Pro děti i 
rodiče byl připraven 
malý vodní tobogán, 
mlhoviště, vodní hrátky, 
pláž s lehátky, mušlemi. 
Byl tu i lov ryb, dílnička 
na výrobu hawaiiských  
květinových ozdůbek, 
bubnování, masážní 
salón, studnice přání i chůze  v ploutvích. K osvěžení lákal bar, kde se 
podávala dobrá nálada, ovoce, studené drinky či ledová káva,  a to vše                
v rytmu hawajské hudby. Počasí nás nezklamalo a my jsme si mohli všichni 
společně užít bezva zábavy a prima společných her.  

  Pomoc rodičů je opravdu pestrá. Od drobných dárků, materiálů, pomoci 
při opravách, údržbě zahrady, spoluúčasti na akcích jako pomocníci               
(např.  i babička účastnící se našeho projektu „Pohádky nejen na dobrou 
noc“).  Úžasná jsou pozvání do světa dospělých, jako třeba exkurze do lomu                  
v Mastech, výlety  ke včeličkám, do truhlárny, do kadeřnictví. Skvělé bylo 
floristické dopoledne, poznávání bacilů pod mikroskopem či pozvání 
k bazénu. To všechno jsou pro děti nezapomenutelné zážitky, které je naučí 
víc, než si jen kdo z nás umí představit.  

  Velký dík patří Vám, rodičům, za podporu, pochopení a báječnou 
spolupráci  s naší - Vaší školkou.  Bez Vás by to nešlo. 

Za školku zbývá jen popřát všem mnoho krásných letních pohodových 
dnů.                               Bc. Zuzana Krassková 

 

Řezbářské sympozium se opět vydařilo 
  Přilákat diváky na jakoukoliv akci, je v současné době pro každého 
pořadatele docela velkou výzvou. Nabídka i kvalita je totiž tak veliká, že si 
lidé mohou vybírat podle svého vkusu,  zaměření i možností  ze široké palety 
lákadel. Proto je velice potěšitelné, že 4. ročník řezbářského sympozia 
„Proměny dřeva“, který se uskutečnil ve dnech 4. až 6. července 2019 
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v areálu skuhrovského hradu, se setkal se značným zájmem diváků nejen 
místních ale i ze širokého okolí. Zručnost pěti renomovaných řezbářů zhlédlo 
celkem na 3000 spokojených diváků.                   
 A kdo byli hlavní 
aktéři? Svůj um a 
fantazii zde předvedli 
opravdoví chlapi, 
neboť práce s moto- 
rovou pilou vyžaduje 
nejen představivost a  
invenci  ale také vy-
nikající fyzickou kon-
dici. Všechny tyto 
potřebné vlastnosti 
pánové  Martin Bořuta, 
Radek Smejkal, 
Robert Musil, Petr 
Krejcar a jejich 
přirozený šéf Jan 
Paďour  rozhodně mají. Pod jejich rukama  od čtvrtka do soboty vznikala díla, 
která spojovalo společné  téma „čtvero ročních období“. Řezbářů je však pět, 
a tak pátá socha je mimo dané téma a představuje  středověkou žebračku, 
která bude umístěna jako protipól  k postavě rytíře v bráně u vstupu do areálu 
hradu. Kolekce „Čtvero ročních dob“ bude po konzervaci trvale umístěna 
v aleji za skuhrovským kostelem. Diváky však vždy nejvíce láká soutěž ve 
speedcarvingu, která je do programu vložena v pátečním a sobotním 
odpoledni.  Všichni řezbáři dostali stejně velký kus dřeva a během šedesáti 
minut z něj vytvořili před zraky nadšených diváků sochy dle vlastní fantazie. 
Kdo neviděl, neuvěří, že je něco takového možné. Po uplynutí vyměřeného 
času ihned proběhla dražba vzniklých děl. Při ní se hodnota jednotlivých 
plastik vyšplhala do  docela zajímavých cenových hladin. 
 Řezbářské dění bylo přenášeno na velkoplošnou obrazovku, aby 
divákům neunikl žádný detail a měli  o průběhu soutěže dokonalý přehled. 
Heslem letošního sympozia bylo „Dřevo = užitek i krása“,  a proto se ve 
znamení dřeva nesl i doprovodný program, ve kterém dvanáct řemeslníků 
předvádělo ve svých stáncích např. obrábění dřeva na soustruhu, ruční 
dřevořezbu, betlémy, nevšední zpracování pařezu atd. Bývalá fara byla díky 
vstřícnosti majitele pana Štěpána Gottwalda otevřena a veřejnost zde mohla 
spatřit fotografie mladé fotografky Kristýny Popové a obrazy Zdeny Vařákové. 
V dětském koutku si přišli na své i nejmenší návštěvníci. 

Ke spokojené atmosféře přispělo i vynikající občerstvení se širokým 
výběrem jídel od zvěřinového guláše přes rybí speciality až po palačinky.  
  Skuhrovské řezbářské sympozium získává na významu a již přerostlo 
rámec obce, okresu a možná i kraje. O rostoucí prestiži o „Proměn dřeva“ 
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svědčí fakt, že letošní ročník navštívil senátor pan Miroslav Antl a hejtman 
Královéhradeckého kraje pan Jiří Štěpán. Oba dva neskrývali svůj obdiv 
nad výkony řezbářů a ocenili rovněž bezchybné organizační zajištění. 
Nezbývá, než poděkovat všem, kdo nějakým dílem ke zdárnému průběhu 
letošních „Proměn“ přispěli, ať už se jedná o všechny sponzory, samotné 
řezbářské mistry, pořadatele ze spolku Přátelé hradu Skuhrov i dobrovolné 
aktivisty. Zvláštní dík patří za veškerou podporu a spolupořadatelství  
představitelům Obce Skuhrov nad Bělou. Čtvrtým ročníkem skuhrovská  
řezbářská sympozia nekončí,  neboť  tým pořadatelů již nyní spřádá plány na 
příští rok. 
 

Na slovíčko s Ing. Richardem Poláčkem 
 Není žádným tajemstvím, že duchovním 
otcem řezbářských sympozií je skuhrovský občan 
pan Ing. Richard Poláček. Jako lesní inženýr má 
dřevo nejen v popisu práce ale především ve 
svém srdci.  Navíc se před několika lety seznámil 
s řezbářem Janem Paďourem.  Slovo dalo slovo a v roce 2016 se zrodila 
tradice skuhrovských řezbářských sympozií. Letos byl z jeho iniciativy 
založen spolek Přátelé hradu Skuhrov, který má za cíl nejen organizování 
Proměn dřeva, ale také dalších akcí na oživení místního  hradu. Jaké jsou 
plány Přátel hradu Skuhrov, se dozvíte z následujícího rozhovoru: 
 
Letošní ročník Proměn dřeva je historií, nové sochy čekají na své 
umístění a veřejnost zajímá, co bude dál?      
 Téma příštích Proměn bude stanoveno po konzultaci s občany 
z Brocné, kteří také mají zájem o umístění dřevěných plastik ve své obci. 
 
Pojďme nyní od sympozií k dalším záměrům spolku Přátelé hradu 
Skuhrov. Bude hrad ještě letos dějištěm něčeho zajímavého?  
 Chtěli bychom využít vybudovaného  hlediště, a proto na srpen 
chystáme novinku, kterou bude hradní kino. V plánu jsou dvě filmová 
představení. Jedno pro děti a druhé pro dospělé. Bližší informace budou na 
plakátech a v místním rozhlase. V sobotu 7. září si přijdou na své všichni 
milovníci zvířat. Bude se promítat film Sen safari, který pojednává o Josefu 
Vágnerovi. Diváci uvidí unikátní záběry z jeho cest do Afriky a budování safari 
ve Dvoře Králové. Součástí programu bude  i beseda   s tvůrci filmu a lidmi, 
kteří pana Vágnera osobně znali. V jednání je i účast jeho dcery, uvidíme.  
To zní velice zajímavě, kino ve Skuhrově již řadu let nefunguje, a tak by 
mohl hradní biograf přilákat diváky, zvlášť, když víme, že se v poslední 
době obliba letních kin pomalu navrací.  V čem by se  ještě členové 
spolku chtěli angažovat?         
 Bude nás například zajímat osud pozemků podél aleje za kostelem. 
Proslýchá se, že by v této doposud klidové zóně měl vzniknout satelit s 12 
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obytnými domy. Chceme zjistit podrobnosti a budeme se snažit  případné 
realizaci tohoto záměru čelit. Zdevastovat tento  krásný kout naší obce za 
cenu nárůstu několika desítek obyvatel je neakceptovatelné.  
Co říci závěrem?         
 Děkujeme všem, kteří pomáhali s přípravami a průběhe m letošních 
Proměn dřeva. Podařilo se vytvořit tým, kde každý věděl, co má dělat a za co 
zodpovídá. Dík také patří všem sponzorům, ale není možné zde všechny 
vyjmenovat. Snad jen s jednou výjimkou a tou je Farma Brocná a pan Josef 
Kunc. Díky jeho pochopení bylo možné operativně rozšířit parkovací plochu 
na pozemcích Farmy, neboť počet motoristů, kteří na akci přijeli, vysoce 
předčil naše očekávání.         
 Uvítáme každého, kdo by se chtěl do činnosti spolku Přátelé hradu 
Skuhrov zapojit, nebo s ním spolupracovat.      
 Všem občanům přeji krásné letní dny.    
             Děkuji za rozhovor. 
                   Jiří Nedomlel 
 
 

A sekáči jdou… 
  V době travních sekaček, traktůrků a jiné zahradní techniky už dnešní 
děti možná ani nevědí, jak se tráva kosila dříve. Ano, kosila, protože 
nástrojem, kterým se tato činnost prováděla, byla kosa. Ten, kdo s ní 
pracoval, byl sekáč (nezaměňovat  s  prodejnou použitého zboží). Příprava 
na kosení byla doslova obřadem, sekáč si musel nejprve kosu řádně 
kladívkem naklepat na speciálním želízku (babce), potom nabrousit, k čemuž 
se používal brousek „karborundum“.  Na těchto činnostech velice záleželo, 
protože od nich se odvíjelo, jak moc se sekáč potom na louce nadře.  
Samotné kosení vyžadovalo správný fortel. Ne každému se podařilo tuto 
činnost dokonale zvládnout. Když ale někdo kosit opravdu uměl, byla radost 
se na něho dívat.  To také  vedlo k tomu, že se dodnes pořádají v této 
činnosti různé soutěže. Jednu takovou s názvem „Orlický sekáč“ připravují 
každý rok v Nebeské Rybné a naše obec v ní má své zastoupení.  Pravidelně 
tam jezdí rodina Šabatových z Hraštice. Bližší informace k této aktivitě nám 
podala paní Slávka Šabatová, kterou ale bylo nutné k rozhovoru dlouho 
přemlouvat, neboť ze skromnosti nechtěla o úspěších rodinných sekáčů 
mluvit. Nakonec nám sdělila toto: 

První ročník se konal před 10 lety. Organizátor pan Jehlička netrpělivě 
očekával, zda někdo zareaguje na jeho novinovou výzvu k znovuoživení  
tohoto tradičního řemesla našich předků. Tenkrát se v Nebeské Rybné sešlo 
celkem 22 sekáčů. Postupně vznikl organizační výbor, který se vydal sbírat 
zkušenosti na různé  sekáčské akce po celé republice, zvláště do jižních 
Čech a na Moravu, kde navázal přátelství s tamními sekáči. Ti od té doby 
také jezdí kosit do Nebeské Rybné.  Soutěž probíhá tak, že muži sečou travní 
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čtverec o výměře 10 x 10 metrů, ženy 10 x 5 metrů a děti 5 x 5 metrů. 
V současné době  je soutěž již mezinárodní, účastní se jí  sekáči i ze 
Slovenska a Polska. První ročník vyhrál můj manžel Jaroslav Šabata a náš 
malý František vše sledoval z kočárku. Vznikla krásná tradice, která se letos 
konala již podesáté. Akci oživuje zpěvem lidových písní soubor Sbor z hor, 
doprovodný program zajišťují  majitelé  koní, které mají  nádherné postroje. 
Tradičně na koních přijíždějí též dámy v dobových kostýmech, rovněž většina 
sekáčů  nastupuje  v historickém oblečení. Je to opravdu nádherná podívaná. 
Časem se  ze stálých účastníků stala parta přátel a známých, kteří se vždy 
rádi setkávají a popovídají si. 
  Naše rodina se zúčastnila všech deseti ročníků. Jarda závodil téměř 
pokaždé. Pouze  v jednom ročníku ho z důvodu jeho zranění zastoupila 
babička.  Pokud Jarda nastoupil, vždy byl mezi prvními pěti  sekáči. Letos 
jsme se rozhodli, že se soutěže naše rodina zúčastní téměř celá. Nabrousili 
jsme kosy  a nastoupili tam jako představitelé  tří generací:  babička 
Drahomíra, která všechny přítomné oslnila kvalitou pokosu, Jarda a já jsme 
zastupovali střední generaci,  a naši nejmladší  generaci představoval  dnes 
již desetiletý František, který před tím velice pilně trénoval, a tak v kategorii 
dětí obsadil  3. místo (a to byl v celé soutěži nejmladším účastníkem). 

Pohled na louku vracel diváky zpět do doby, kdy se žilo daleko pomaleji, 
krajinu nebrázdila obrovská plechová monstra a tráva i obilí tiše „lehaly“ pod 
kosami sekáčů.                             

 Co dodat? Dobrý sekáč, to byl prostě machr, který něco uměl.                  
Zkrátka - sekáč.                

          Jiří Nedomlel 
 
 

 
Z činnosti místní organizace Českého rybářského svazu 

ve Skuhrově nad Bělou v roce 2019 
 
  Rok 2019 se nám přehoupl do své druhé půlky a 
naše organizace má za sebou již řadu událostí.  Letošní 
rok začal především dokončením  výpustě a úpravou hráze 
rybníku D2 v Debřecích. Když bylo vše po nemalých 
komplikacích hotovo, mohl se rybník po dvou letech opět 
konečně napustit.  V dubnu nás čekalo vypuštění rybníku D1. Část ryb se 
přemístila do opraveného a napuštěného rybníku D2 a zbytek ryb se odvezl 
do rybníku v Rybníčkách.  Při vypouštění na nás čekalo nemilé překvapení 
v podobě zanešené  výpustě, kterou bylo nutné co nejdříve vyčistit.  Zároveň 
se musel opravit sesouvající se levý břeh rybníku. Vše bylo nutné udělat v co 
nejkratší možné době, aby byl zachycen dostatečný přítok pro napuštění 
rybníku. Přes veškerou snahu se oprava a čištění protáhly, a tak se rybník 
plnil velice pomalu, čehož si občané Skuhrova  jistě všimli.  Když byl rybník 
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asi z poloviny napuštěn, byl sloven  rybník v Rybníčkách a ryby byly vráceny 
zpět do rybníku D1. Do rybníku v Rybníčkách se dala místo toho násada 
kapra a amura.   

Je teprve začátek léta a již se 
začínáme potýkat s nedostatkem 
vody. Spodní rybník je na tom 
dobře vzhledem k průsaku vody 
z horního rybníku D2, ve kterém 
nám ale již nyní chybí asi metr 
vody. Musíme doufat, že trochu 
zaprší a hladina rybníku se opět 
doplní. Jinak hrozí kyslíkové 
deficity a úhyny ryb, jako tomu 
bylo v roce minulém. 
Celoročně se snažíme udržovat 
okolí rybníků v čistotě a v pořádku, 

aby zde bylo příjemné prostředí. Dále se snažíme o to, aby byl v rybnících 
dostatek ryb a každý si při rybolovu zachytal a neseděl u vody bez záběru. 
      Dne 15.6.2019 jsme na spodním rybníku v Debřecích uspořádali 
rybářské závody dospělých. Jak se již stává zvykem, většina soutěžících 
přijíždí z cizích spolků, a to často i ze značných vzdáleností. V letošním roce 
se sešlo 45 závodníků, což je na naše poměry velmi vysoká účast. Počasí se 
vydařilo, ryby braly, a tak věříme, že byli soutěžící spokojeni.  
  V letošním roce jsme navázali na loňskou účast na akci “Proměny 
dřeva“, která se konala na skuhrovském hradě.  Jako rybáři jsme zde měli 
svůj stánek, kde jsme prodávali smažené pstruhy. Ohlasy „strávníků“ byly 
velmi pozitivní, což nás potěšilo. 
      V červenci pořádáme na rybníku v Debřecích soustředění pro mladé 
rybáře. Děti z rybářského kroužku se zde budou zdokonalovat v lovu ryb, ale i 
ve všem, co s rybolovem souvisí. 
  Ve dnech 17. a 18. srpna  nás ještě čeká tradiční čtyřiadvacetihodinový  
závod dvojic.  Přijďte se podívat, jak takový závod probíhá, a podpořit 
závodníky. Občerstvení bude zajištěno. 
  Na tomto místě bych chtěl poděkovat obecním úřadům ve Skuhrově 
nad Bělou a v Kvasinách za spolupráci a podporu našeho spolku. Pro děti 
z kroužku mládeže se díky této podpoře může pořádat více zajímavých akcí     
a začínajícím rybářům můžeme poskytnout drobnosti potřebné k tomuto 
krásnému sportu.  
  Také děkujeme všem 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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Nejkrásnější pohled na svět je ze sedla koně… 
  Nastaly prázdniny a my si užíváme krásných teplých dnů. Počasí nám 
vyšlo i na první letošní akci pro veřejnost, kterou byl Dětský den na Nové Vsi, 
konaný 25. května. Účast byla letos veliká, řekla bych možná i rekordní. Děti 
si užily skákací hrad, střelbu ze vzduchovky, z luku a malování na obličej. Jak 
bývá zvykem, soutěže probíhaly i na jízdárně, kde děti mohly v různých 
disciplínách vyhrát sladké i jiné odměny.  Proběhla také „Velká novoveská 
soutěž v jízdě zručnosti“, samozřejmě na koni. Naše děti předvedly svým 
rodičům a dalšímu publiku, co už umí a co předvedou o týden později na 
závodech v Lipovce. Snad si i rodiče užili tento den, chvíli klidu a dobrot 
z našeho kiosku. Nám, pořadatelům se Dětský den líbil moc. 

 Kromě sluníčka a téměř letní pohody si 
my všichni ze spolků Na Venkově a JK 
Nová Ves užíváme    i prvních úspěchů  
na jezdeckých soutěžích. Děti 
z kroužků, které probíhají pod záštitou 
DDM v Rychnově, a také naše děti, 
které se u Petry Pišlové učí jezdit, se 
zúčastnily Dětských her v Lipovce, které 
se konaly v sobotu 1. června. A že se 
nám dařilo! Hned v první disciplíně, 
kterou byla jízda zručnosti na koni 
s vodičem, se naše děti z 28 účastníků 
umístily hned na prvních čtyřech 
místech! Čtvrtá byla Anitka Tóthová 
s Derykem, třetí Klárka Škopová 
s Luckou, druhá Alenka Christenová 

s Derykem a první místo získala Marianka Smutná na Lucince, jejím vodičem 
byla Eliška Masaříková z Kvasin (děkujeme i Tvým rychlým nohám, Eliško).  
  I v dalších disciplínách se našim dětem dařilo.  V jízdě zručnosti bez 
vodiče, ve které už musí jezdec prokázat své schopnosti a spolehnout se 
sám na sebe, získala Naďa Málková s Derykem krásné druhé místo. Další 
disciplínou byly tzv. „křížky“ - nízké překážky, postavené ze dvou bidel do 
písmene „x“. Tyto překážky nejsou těžké, v místě, kde se mají skákat, tedy 
uprostřed, jsou tyto překážky nejnižší. Děti je měly zdolávat v klusu. Zde se 
umístila na třetím místě Káťa Nosková na Fíkovi a první byla Maruška 
Ulrichová s Derykem. Poslední disciplínou, které jsme se účastnili, byly tzv. 
„kolmáky“, které sestávají z několika bidel nad sebou a které už prověřují 
skok do výšky. I tady se zadařilo, na pátém místě se umístila Káťa Dandová 
s Derykem. Koně i děti byli  po celém dnu unavení, navíc bylo dost horko, ale 
všichni jsme odjížděli nadšení a spokojení. Pro děti z kroužků jsou tyto hry 
takovým vyvrcholením celého „školního“ roku v sedle a získaná ocenění jsou 
skvělou odměnou.  
  Dětskými hrami pro nás závodní sezóna většinou teprve začíná, 
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v průběhu letních i podzimních měsíců čekají naše jezdce parkurové hobby 
závody  i oficiální závody konané pod jezdeckou federací, v plánu jsou            
i závody v drezuře. Všichni už teď pilně trénují a těší se – a my s nimi.  
  Krom příprav na závody se už také pilně připravujeme na letní tábory, 
které se na Nové Vsi konají v červenci. Jako každý rok budou dva, jeden 
konaný pod záštitou DDM Rychnov, druhý je pak zcela v naší režii. Tábory 
jsou vždy plně obsazené a nás zájem o ně moc těší. Některé děti se k nám 
vracejí pravidelně již několik let. Vždy se snažíme vymyslet něco nového, aby 
si noví i „staří“ táborníci užili své. Jen co skončí tábory, budeme připravovat 
jezdecké soustředění a po něm Hubertovu jízdu. Zkrátka, na Nové Vsi se 
stále něco děje! 
  Přejeme všem čtenářům krásné a pohodové prázdniny a těšíme se na 
viděnou  
                                    Za tým spolků Na Venkově a JK Nová Ves  Denisa Kadeřábková 
 

*** 
 
Volejbalisté oznamují, 
že tento rok se bude tradičně konat  již 34. ročník volejbalového turnaje 
Skuhrováků. Turnaj se uskuteční jako každý rok o skuhrovské pouti na 
kurtech v areálu Pod Kvartýrem v sobotu od 8.30 hod.  Zúčastnit se může 
každé volejbalové družstvo (min. jedna žena v týmu), skuhrováci                           
i neskuhrováci, nejde o to vyhrát, ale zúčastnit se a především strávit 
příjemný den plný sportu, zábavy a dobrého jídla a pití!   Máte zájem se 
přidat?  Přihlášky týmů posílejte na email: evka.springrova@seznam.cz, nebo 
johny.st@seznam.cz .  V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na tel. čísla 
607 153 719  nebo  607 217 716. 
 

*** 
 
Okénko k sousedům: 
Jsme na cestě … 
Život je cesta. Nebo se to dá vyjádřit jinak: i cesta může být cíl. 
Příspěvek do letního zpravodaje o dění v ÚSP Kvasiny jsem se rozhodl naladit 
k tématu cesty. Důvodů je hned několik. 
Tak třeba hned ten první: naše zařízení prochází transformací, jejíž součástí je        
i změna názvu. Do budoucna budeme vystupovat jako Domovy na cestě. Toto 
slovní spojení v sobě skrývá určitou mnohoznačnost. Jednak odkazuje k historické 
obchodní stezce do Kladska, na níž se naše zařízení nachází, ale hlavně reflektuje 
několik aspektů našeho poslání: cestu k humanizaci služby a k přiblížení uživatelů 
běžnému životu. 
Jsme na cestě. Nejviditelněji se to projevuje aktuální fází transformace, v jejímž 
rámci připravujeme první tři skupiny uživatelů na velkou cestu: na stěhování do 
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společných domácností (dvě jsou v Kostelci n.O. a jedna v Týništi n.O.), k němuž 
dojde v prvním pololetí příštího roku. Bude to pro ně znamenat i přechod na nový 
typ služby: chráněné bydlení. Od června se začínají sžívat jednak spolu a jednak 
s uživatelkami z rychnovských Domečků, které s nimi budou sdílet domácnost. 
Zároveň se budou zdokonalovat v běžných denních činnostech, a to za podpory 
pracovníků, kteří s nimi pak přejdou do chráněného bydlení. Tento proces je 
organickou součástí běžného života v našem zařízení.     
 Máme za sebou jaro, které letos ukázalo chladnější a deštivější tvář než 
v minulých letech. Ani to však nezabránilo v pestré paletě činností a akcí, zejména 
výletů a společenských událostí. Dvě nejvýznamnější bych chtěl zmínit: májovou 
veselici v Lipovce (společně s děvčaty z Domečků) a hlavně pochod Solnická solná 
stezka, který proběhl 1. června. Spolu s KČT se tradičně podílíme na organizaci a 
cíl je právě v našem areálu. Jak jsem začal, tak i končím, tedy cestou. V  tomto 
případě stezkou, dokonce solnou. 
  Dřív než ukončím své krátké mapování, musím zmínit ještě jednu významnou 
událost spojenou s poděkováním. Na jaře podpořila společnost ŠKODA AUTO a.s. 
sociální služby v regionu poskytnutím automobilu. Díky tomu využívá krásnou 
novou Škodu Octavia i naše zařízení. Děkujeme! 
  Co napsat závěrem? Naše cesta klade v současné době značné nároky jak 
na uživatele tak na zaměstnance. Ale my věříme, že to je cesta dobrá, jež povede 
ke zlepšení životní situace uživatelů. A to je onen smysl, kvůli němuž tady jsme. To 
je ona cesta, co může být (a je) cílem.                                   Jiří Raichl,vedoucí úseku   
                                                                                                 sociální péče ÚSP Kvasiny 

*** 
 
Na závěr obrazová hádanka z historie obce:                    
Který objekt označuje šipka a co je na tomto místě dnes?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografii pořídil před mnoha lety skuhrovský občan Ota Driemer. 
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