Skřiboviny
Nezávislý měsíčník pro Skuhrov a Huntířov
22. leden 2019

Milí čtenáři,
třetí číslo našeho plátku vychází teď, ve druhé polovině ledna, kdy vrcholí zima.
Letos je bohatá na sníh, z čehož mají radost všichni obdivovatelé tohoto až
magického skupenství vody, které je pro mnohé zdrojem utrpení při odklízení, ale
pro jiné zase velkou radostí při zimním sportování! Po velmi suchém roce je hojnost
srážek požehnáním. Nahoře ve Skuhrově u Kříže se pravidelně prohánějí běžkaři při
trénincích T.J. Sokol Skuhrov. Navíc vrcholí plesová sezóna, která těší milovníky
tance a dobré společnosti. Ač je v zimě život na horách a podhůří poměrně náročný,
tak je stále z čeho se radovat. Tak krásný nový rok, přátelé!
Julie Macháčková

Co se stalo se za uplynulý měsíc…
Na konci prosince jsme si užili
Vánoce.
Většina obyvatel naší vesnice slaví
tyto svátky tradičně od 24. do 26.
prosince. Na Štědrý den společnou
rodinnou
večeří,
kde
nechybí
bramborový salát, ryba či řízek, rybí
polévka, vinná klobása, hubník,
cukroví… Po ní přinese Ježíšek pod
stromeček dárky. Chodí se také na
Půlnoční do Bzí.
První a druhý svátek vánoční jsou zase
často ve znamení rodinných návštěv.
Na Štěpána náš Pěvecký sbor zpívá
v Českém Dubu Rybovu mši vánoční.
Jsou však mezi námi i tací, kteří se
hlásí k odkazu prastaré kultury

pohanské a pro ně mají Vánoce či Yule
podobu dvanácti magických nocí,
začínajících Zimním slunovratem.
Pravoslavné Vánoce se zase slaví
podle Juliánského kalendáře. Letos
proběhla
vánoční
bohoslužba
v kostnici areálu železnobrodského
kostela sv. Jakuba Většího v neděli
6. ledna.
Na vánoční svátky jsme se zeptali také
našich vietnamských spoluobčanů,
kteří je tradičně neslaví, zato se těší na
oslavy Nového lunárního roku, které
letos proběhnou od 4. února. Trvají
mnoho dní a jsou to největší svátky
roku, říká se jim také Svátky setkávání
rodin.
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Vánoční stánek u Nováků

Novoroční oslavy

Pro některé z nás se již stává tradicí
společně se sejít u Vánočního stánku
na zahradě Jankovny, u Nováků, kde si
společně popřejeme hezké svátky,
svařeným vínem či medovinou, děti
moštem, si připijeme na jejich zdárný
průběh a obdarujeme se drobným
dárečkem. Pak si u ohně zazpíváme
koledy a rozejdeme se zpět do svých
domovů ke štědrovečerní večeři.

letos opět doprovázely okázalé
ohňostroje a bujará zábava až
do časných ranních hodin.
Tři králové
6. ledna tradičně po vsi chodily děti
převlečené za tři krále, letos po dvou
skupinkách
v Huntířově
i
ve
Skuhrově,

Foto Petra Nováková

Příští Vánoce bude Vánoční stánek
akcí našeho spolku S.P.O.L.U. a proto
bychom se vás rádi zeptali, na kterém
místě v obci byste rádi stánek měli?
Nápady neváhejte zasílat např. na náš
e-mail. Děkujeme!

Foto Šárka Svobodová Sionová

S.P.O.L.U. ve Skuhrově a Huntířově

Silvestrovský pochod
29. prosince se 44 dospělých a dětí
vydalo do Dřevěnky. Trasa vedla
z Huntířova kolem bzovské lípy, Bzím
na Hamrštici a odtud na Pěnčín.
Tradiční
silvestrovský
pochod
ukončili dobrým obědem (k výběru byl
guláš, vepřo knedlo zelo a řízky) a
posezením, které se v příjemné
společnosti u dobrého piva některým
mimoděk protáhlo až do večeře.

FotoVeronika Stanko Lobreisová

u domů zpívaly píseň „My tři králové
jdeme k vám“, symbolicky žehnaly
obydlím, na vchodové dveře křídou
psaly K+M+B 2019 a vykoledovaly si
peníze a sladkosti.
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5. 1. Zdobení sálu huntířovské
sokolovny
V sobotu ráno se scházejí dobrovolníci
z řad sokolů a myslivců, aby připravili
a nazdobili huntířovskou sokolovnu.
Výzdoba pochází z padesátých let
minulého století, kdy ji po několik zim
vytvářel pan Červený. Mnoho obrazů,
v péči Sokola, je ještě původních,
malovaných na papíře, poklad, který
těší už třetí generaci. Některé malby
byly digitálně přeneseny na plátno.

a degustaci.
Někteří
účastníci
zůstávají déle, jiní spěchají protančit
se až k půlnoci při hudbě skupiny
Gemini. Bujaré veselí doplňuje bohatá
tombola a výherci se upřímně radují z
pernaté i srstnaté zvěře. Na závěr se
vydraží divočák, kterého si vítěz
pořídil za 3050,- Kč. Následují další
víry tance a zábavy. Zkušení odcházejí
v tom nejlepším a poslední hosté
začínají opouštět parket kolem třetí
hodiny ranní.
Ples pořádalo Myslivecké sdružení
Malá Skála, mezi jehož členy patří
i naši myslivci. Účast byla hojná, ale
podle pořadatelů o něco menší než
v loňském roce.
Vstupné na ples stálo 150,- Kč a lístky do tomboly
20,- Kč.

19. 1. Dětský maškarní karneval

Foto Julie Macháčková

12. 1. Myslivecký ples

Foto Eva Šikolová

Foto Adam Novák

Všude kolem se rozprostírá bílé ticho,
jen Sokolovna úderem osmé hodiny
večerní ožila slavnostním nástupem
myslivců. Začíná ples. Vyhlášená
zvěřinová kuchyně pana Dohelského,
výčep i bar lákají k návštěvě

Účast dětí byla hojná, nálada veselá,
děti šikovné, tančily a účastnily se
rozličných soutěží i přehlídky masek.
Hudbu pouštěl DJ Roman Brunclík.
Akci vedla neúnavná myška Fífa.
Mlsné jazýčky si přišly na své
u zákusků
z cukrárny
Šefrovi
z Železného Brodu.
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Pavel Pavlata zveřejnil mapu
protažených běžkařských stop

Foto Rita Klein

Zatmění měsíce
21. 1. jsme mohli na obloze v ranních
hodinách pozorovat úplné zatmění
měsíce. Děkujeme Pavlu Růžičkovi ze
Skuhrova za koláž z jeho fotografií
jednotlivých fází zatmění. Fotografie
je na titulní straně.
… a co nás čeká v blízké
budoucnosti?
Šibřinky 26. 1. 2019

Skautská výprava
V sobotu 19. 1. se poprvé sešli noví
členové oddílu vodních skautů
Ledňáček ve skautské klubovně
v Železném Brodě a společně se
vypravili na srub v Haratině, kde krom
jiného stavěli iglú, bobovali a ti
odvážnější
zde
i strávili
noc.
Podrobnější
informace
o oddílu
v příštím vydání.

Masopustní průvod
– datum bude upřesněno
16. 2. Wellness ples
22. 2. Valná hromada T.J. Sokol
Huntířov
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Zadumánek
Nedávno jsme oslavili konec starého a
začátek nového roku. Někteří lidé
berou oslavy příchodu nového roku
jako příležitost k milému setkání
s přáteli, jiní mohutně oslavují, další
slaví komorněji a někteří neslaví
vůbec, ale snad každý člověk se ohlíží
za uplynulým rokem a zároveň jeho
pohled směřuje s větší či menší nadějí
k budoucnosti. Něco skončilo a něco
jiného začíná. Jaký byl právě uplynulý
rok? Bude se mi letos dařit lépe?
Novoroční oslavy jsou jakýmsi
přechodovým rituálem, stejně jako je
třeba přechod od dětství k dospělosti,
který lidé v minulosti také slavili, a
dnes se takové oslavy uchovaly již jen
v některých kulturách. Historie našich
novoročních oslav sahá patrně až do
dob starého Říma. Lidé tehdy slavili
příchod nového roku drobnými dary
bohu Janusovi, bohu dvou tváří – jedné
obrácené k minulosti, jedné do
budoucnosti. Janus, podle něhož byl
pojmenován i první měsíc v roce
Januarius,
provázel
lidi
právě
přechodovými
rituály,
včetně
přechodu z jednoho roku do druhého.
Doba kdy něco končí a něco jiného
začíná, dává prostor pro reflexi. Jsem
spokojen s tím, jak to doteď bylo?
Mohu nebo chci něco změnit? Doba,
kdy reflektujeme uplynulé události je
pro nás nesmírně důležitá, neboť nám
dává prostor uzavřít v sobě některé
kapitoly našeho života, které již
potřebují uzavření. Umožňuje nám
„vyčistit si stůl“, abychom byli
otevřeni novým příležitostem a
dobrodružstvím. Zároveň nás však
pohled do minulosti může ochránit,
abychom se nevrhali do nových
dobrodružství bezhlavě a nepálili za
sebou mosty.

Přeji vám do nového roku, abyste se
nenechali
odradit
nesplněnými
novoročními předsevzetími, a pokud
ve svém životě chcete něco změnit,
abyste si kladli si splnitelné cíle, které
vám přinesou pocit uspokojení.
Klára Hewitt

Spolkové okénko
Břidlička
Leden si v Břidličce užíváme na
sněhu. Děti každý den sáňkují, stavějí
sněhuláky a jiné sněhové stavby, brodí
se v hlubokém sněhu a poslední dobou
i klouzají na ledu.

Foto Šárka Svobodová Sionová

V prvním lednovém týdnu jsme
vyrazili do Železného Brodu na
divadelní vystoupení Včelí medvídci.
Pohádka byla velmi vtipná, plná
známých písniček a všichni jsme si ji
užili. 18. ledna jsme navštívili
železnobrodskou knihovnu, kde jsme
se zúčastnili akce Bookstart na téma
Vyplouváme. Děti dostaly prázdnou
knížku, kterou si mohly vyzdobit
vlastními kresbami a za odměnu
dolepit
samolepky
námořníků,
mořských panen, pirátů a pokladů.
Z březového špalíčku si vyrobily
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malého námořníka a posadily ho do
papírové loďky. A jako zlatý hřeb
programu se staly součástí malého
divadelního vystoupení o velrybě.
Šárka Svobodová Sionová

Představení redakce Skřibovin
V minulém čísle jsme vám slíbili
představit redakční radu. Jmenovitě se
shoduje s naší spolkovou radou, jejíž
členy jsou: Klára Hewitt, Karel Stanko
a Šárka Svobodová Sionová. Malé
medailonky vás čekají v dalších
číslech. Nyní se vám představím sama.
Jmenuji
se
Julie
Macháčková a do
zdejšího kraje jsem se
přivdala v roce 2011.
Narodila jsem se v Praze, kde jsem žila
až do svých osmadvaceti let.
Vystudovala jsem ČVUT v Praze a
během studia rok pobývala ve Francii.
Poté, co jsem se několik let věnovala
kariéře v oblasti dopravních projektů a
veřejných zakázek, jsem se začala
hlouběji zajímat o různé alternativní
přístupy k péči o lidské zdraví a také
o permakulturu, tedy udržitelný život
v souladu s přírodou.
V roce 2007 jsem se, již jako
překladatelka na volné noze, rozhodla
odejít z města. Nejprve jsem nějaký
čas žila na Havaji a pak jsem se
řízením osudu ocitla v Huntířově, kde
jsme spolu s Petrem založili rodinu a
rozhodli se hospodařit na pozemcích
na kraji vesnice, které jsou z větší části
rodinným dědictvím. V současné době
jsem se vedle péče o rodinu (máme tři
úžasné děti) a hospodaření (což, jak se
ukázalo, je stále spíše doménou Petra)
znovu
začala
věnovat
práci
v dopravním poradenství. Mou velkou
zálibou je psaní, které jsem kromě

práce překladatelky (knihy Pro
příštích sedm generací, Svět bez
hranic, Aby porod nebolel, Fascinující
mysl novorozeného dítěte) zúročila při
tvorbě obecní kroniky v letech 2014 až
2018.
V loňském roce jsem spolu s dalšími
dvanácti obyvateli naší obce stála u
zrodu spolku S.P.O.L.U. ve Skuhrově
a Huntířově, jehož cílem je obohatit
život v naší vesnici o nové aktivity a
přístupy k věcem kolem nás a také
péče o to, abychom tento prostor
jednou s čistým svědomím a bez
zbytečné zátěže předali dalším
generacím.
V Huntířově jsem mimo to byla
spoluzakladatelkou lesního klubu
Břidlička a v letech 2013 až 2016
vedla lekce jógy v rámci T.J. Sokol
Huntířov.

Distribuce Skřibovin
Zdarma e-mailem
Ke stažení na www.spolu.pro
Tištěné do schránky: Černobílý výtisk
se k Vám dostane zdarma, za barevný
zaplatíte 20Kč.
Pro pravidelný odběr nás prosím
kontaktujte.
Kontakt:
skriboviny@spolu.pro
Tel: 607 971 816
Facebook.com/skuhrovhuntirov
Na stejné kontakty se obracejte
s podněty, nápady, příspěvky, tipy na
zajímavé akce. Průběžně hledáme
redaktory. Hlaste se, dávejte tipy, rádi
vás oslovíme.
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