Skřiboviny
Nezávislý plátek pro Skuhrov a Huntířov
21. březen 2019
Milí čtenáři,
Dnes, na první jarní den, máte před sebou čtvrté číslo novin, které pro Vás
s radostí připravuje spolek S.P.O.L.U. ve Skuhrově a Huntířově. Naše ambice na
měsíčník je stále ve hře, ale únorové číslo jsme z důvodu velké zaneprázdněnosti
museli vynechat. Omlouváme se. Momentálně tak trochu zvažujeme, že se staneme
občasníkem. Proto znovu připomínám, že stále hledáme redaktory do našeho týmu,
abychom posílili řady a vzájemně se motivovali k aktivní práci. Uvítáme jakoukoli
pomoc. Velmi by nás také potěšilo, kdyby se našimi přispěvateli stali také
pamětníci obce a pomohli nám oživit naši minulost, kterou bychom rozhodně měli
znát a umět se z ní poučit.
Přeji všem krásné dny, dostatek sil a dobrou náladu jako medicínu na jarní únavu.
Za redakci Skřibovin Julie Macháčková

Novinky, aneb Co se stalo
nedávno…
Šibřinky
Letošní téma bylo „Divoký západ“.
Sokolovna v Huntířově se hemžila
Indiány, Indiánkami, šerify a kovboji.
V reji masek se objevil i totem a dva
Limonádoví Joeové. Taneční hudba
nenechala maškary ani chvíli v klidu,
bezchybně fungoval výčep a v kuchyni
se o účastníky večírku také pečlivě
staral sehraný tým.

kapela Gemini, a půlnoční vystoupení
se nebývale vydařilo. Sokolové
v tradici wellness plesů a tanečních
zábav hodlají pokračovat. Pojďme si
příště taky zatančit.
Účast na valné hromadě T. J. Sokol
Huntířov byla hojná. K obměně
osobností výboru nedošlo, na výzvu
kandidovat
se
údajně
nikdo
nepřihlásil.
Lyžařské závody ve Skuhrově

10. února proběhly sáňkařské závody
na
louce
nad
huntířovskou
sokolovnou, které si jejich hojní
účastníci užili ke své velké
spokojenosti.
Malá účast na Wellness plese (16. 2.)
byla trochu zklamáním. Ti, co přišli, si
ale nenechali pokazit náladu, výborně
se bavili v rytmech, které udávala

Foto archiv T.J. Sokol Skuhrov
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V sobotu 23. února si dali ve Skuhrově
dostaveníčko lyžaři v bílé stopě, od
benjamínků až po veterány, aby si
zazávodili na přeboru Župy jizerské.
Sníh i počasí jim přály a závod byl na
vysoké
úrovni
z hlediska
pořadatelského i účastnického. Oddíl
pana Huška se stává místní legendou a
akce pod jeho záštitou jsou
výjimečnou vizitkou jak pro něj, tak
pro celý jeho tým.
Čtvrtý ročník našeho obnoveného
masopustního průvodu, konaný letos
2. března, se opět vydařil a zdá se, že
jeho věhlas stoupá. Za zmínku jistě
stojí uveřejnění několika desítek
fotografií v internetových novinách
Naše Jablonecko.

Foto Václav Novotný

15. března se konala valná hromada
T.J. Sokol Skuhrov. Došlo k výměně
některých členů výboru.
Starostou zůstává pan Vladimír Hušek.
Místostarostou je Milan Vavruška,
jednatelkou Soňa Štrynclová a
hospodářkou Veronika Vavrušková.
Na rozdíl od posledních několika let
byla
valná
hromada
okamžitě
usnášeníschopná (sešlo se více než
třicet osob, tedy nadpoloviční většina),
což potvrzuje, že T.J. Sokol Skuhrov
získává na síle.

Obecní úřad vydal svůj tradiční
Zpravodaj, důvěrně označovaný jako
„Obšťastníček“, který kromě obecního
rozpočtu, investičních akcí, zpráv
výborů, a mnoha zajímavostí tradičně
velmi podrobně zpracovává tématiku
odpadového hospodářství. Jistě se vám
již dostal do schránky.

… a co nás čeká v blízké
budoucnosti?
Pátek 5. dubna „Poslední mazání“
ukončení lyžařské sezóny, pořádá T. J.
Sokol Skuhrov.
Spolek S.P.O.L.U. ve Skuhrově a
Huntířově společně se Skauty Splzov
pořádá v rámci kampaně Ukliďme
Česko Sběr odpadků z okolí potoka i
jiných míst ve vsi (např. kolem
skuhrovského hřiště). Sraz v neděli 7.
dubna v 9 hodin na dvou stanovištích,
a to na zastávce U nástrojárny a ve
Skuhrově u Kříže.
V průběhu dubna plánuje T. J. Sokol
Huntířov uspořádat
Velikonoční
dílničky s bazárkem. Více informací
se dozvíte na vývěskách v obci.
22. dubna Velikonoční turistický
pochod, pořádá T. J. Sokol Huntířov
30. dubna Čarodějnice na Skřibu,
pořádá SDH Huntířov
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Zadumánek

„Huntířovský potok v plné síle“ Foto Julie Macháčková

Blíží se jaro. V některých částech
Čech je již v plném proudu, zahradníci
začínají pilně sázet, ale my u nás víme,
že je moc brzy, a že se zima v březnu
(a někdy i v dubnu) ještě dokáže
přihlásit o slovo. Ale nakonec přeci jen
jaro dorazí i k nám. Postupně a pomalu
se začne země ohřívat, nalijí se pupeny
a vylezou první lístky a květy.
Nebo snad ne?
Vzpomínáte na loňský rok, kdy zima
téměř plynule přešla v léto? Prudce se
zvýšila teplota, všechno jako o závod
vykvetlo najednou a alergici i včelaři
měli oči pro pláč. Loňský rok byl nejen
horký, ale i chudý na srážky. Krátce
střižené trávníky se proměnily
v suchopár.
Kropení
bylo
jen
plýtváním vodou, neboť byla tráva
spálená sluncem. Uschly i mladé
stromky s mělkými kořeny. Mnozí
z nás měli problém s nedostatkem
vody ve studních. Farmáři v zoufalství
sháněli seno na zimu a museli
zmenšovat svá stáda. Podle odhadů
dlouhodobých trendů se zdá, že
budeme svědky stále větších extrémů a
výkyvů počasí. Co s tím?
Vypadá to, že si budeme muset
zvyknout a přizpůsobit se. Je potřeba
si všímat přírody: jak to dělá, že i
v největším horku a suchu jsou některá
místa krásně zelená? Dnešní kulturní

krajinu stvořil člověk a také jen on
může přispět k tomu, aby se naše
krajina zase změnila. Nemyslím, že
bychom měli vysazovat více lesů. Ve
srovnání s okolními zeměmi, nebo
s dobou u nás před sto lety, máme lesů
hodně. Problémem ovšem je jeho
skladba. Z původních smíšených
porostů plných keřů, bobulovin a
mýtinek jsou dnes smrkové lesy
vysazené jak podle pravítka. Z malých
políček se staly nekonečné lány, na
lukách uvidíte kvést už jen pampelišky
a sem tam kopretinu. Všude kolem nás
se zvětšují zastavěné plochy, ze
kterých se nemůže vsakovat do země
voda. Česko, jako střecha Evropy,
odkud veškerá voda odtéká, poslední
dobou přichází o své podzemní zásoby
vody. Co s tím vším může udělat
každý z nás? A co s tím můžeme
udělat společně, jako obec?
Mnoho obcí se již do hledání
společného
řešení
pustilo.
Vypracovávají se projekty, které si
kladou za cíl u tekoucích toků udržet
vodu co nejdéle v krajině – pomocí
systémů tůní a rybníčků. Jiné projekty
pak řeší vodu, která na území obce
spadne v podobě srážek – opět je třeba,
aby se dokázala vsáknout a neutekla
pryč. Ve spojení s promyšlenou
skladbou okolních porostů se mnohým
obcím daří s problémem vypořádat. A
co u nás? Jak se s tímto tématem
vypořádáme ve Skuhrově a Huntířově?
Klára Hewitt

Spolkové okénko
Co je nového u
rybářů,
myslivců,
včelařů a hasičů…?
Velice rádi zveřejníme
Váš příspěvek, fotku,
informace o činnosti, pozvánku na
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zajímavou akci a podobně. Máte-li
inspiraci přihlašte se 😊
Břidlička

Foto Šárka Svobodová Sionová

Tyto dva měsíce jsme strávili hlavně
na bobech. Mírný kopeček u teepee byl
pro všechny zdrojem zábavy. Větší
děti ukazovaly až akrobatické kousky
a ti nejmladší se přestaly bát rychlosti
a staly se rovnocennými parťáky.
Velké mrazy jsme využili k výrobě
barevných ledů, ledových obrázků a
malování potravinářskými barvami na
sníh. Pozorovali jsme stopy zvířat a
přestože jsme se přes sněhovou
nadílku ke krmelci nedostali, krmili
jsme lesní zvířátka alespoň u lesních
cest. Zašli jsme také za myslivcem,
který nám ukázal vydělanou kůži
divočáka a povyprávěl nám o zimním
životě v lese, párkrát jsme zašli do
kravína, kde nás překvapilo malé
jehňátko. Také jsme tvořili, například
na srdíčkový den jsme si vybarvili
mandaly a vyrobili srdíčka pro
maminky, vyrobili jsme si karnevalové
škrabošky na březnový Rej masek atd.
Teplé dny v březnu jsme se slunili a
stavěli domečky, váleli sudy, a těšili se
na jaro.
Šárka Svobodová Sionová

Podle
Českého
svazu
včelařů,
Základní
organizace Huntířov nad Jizerou
s panem
předsedou
Milanem
Daníčkem v loňském roce v naší obci
působilo 18 včelařů celkově se 137
včelstvy. Vytočili dohromady téměř
tunu a půl medu, což při 590
obyvatelích naší obce činí téměř 1,5
kilogramu medu na osobu.
Mimochodem, věděli jste, že u nás ve
vesnici máme také člena České
astronomické společnosti, která
v loňském roce oslavila sto let od
svého založení? Podle něj začátek
letošního roku pohledům na nebe příliš
nepřál, jasných nocí neosvětlených
měsíčním svitem vhodných pro
pozorování oblohy bylo poměrně
málo. Zato únorový úplněk stál za to.
Posuďte sami.

Foto Pavel Růžička

Sčítání ptactva
Česká společnost ornitologická (o
jejíchž členech v naší obci zatím
nemáme informace) pořádala v
historicky první
veřejné,
celorepublikové sčítání ptáků na
krmítkách.
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A jak toto sčítání probíhalo? Vybralo
se vhodné místo k pozorování –
nejlépe krmítko s pestrou nabídkou
potravy. Sčítat se mohlo např. v
zahradě, na balkoně, v parku či na
krmítku na okně, anebo bez krmítka, a
to kdykoliv v průběhu 4.– 6.ledna
2019 po dobu jedné hodiny. U
každého druhu se zapsal vždy nejvyšší
počet jedinců spatřených najednou.
Výsledky se měly poslat na
www.krmitka.birdlife.cz do 15.ledna.
A proč se sčítalo? Byla to zábava a
dobrodružství, ale hlavně služba pro
Českou společnost ornitologickou,
která potřebuje informace o chování
zimujících ptáků, o tom, kteří ptáci
ubývají a kteří přibývají, a jaké
prostředí nejraději využívají.
V okrese Jablonec nad Nisou se
zúčastnilo 152 pozorovatelů, sečetlo
se 2.342 ptáků. V první desítce se
objevili:
1. Sýkora koňadra
2. Sýkora modřinka
3. Kos černý
4. Zvonek zelený
5. Čížek lesní
6. Pěnkava obecná
7. Straka obecná
8. Hýl obecný
9. Vrabec polní
10. Stehlík obecný
Co myslíte? Přidáme se napřesrok? Do
té doby se všichni naučme alespoň
ptáky poznávat (třeba spolu s dětmi
z Břidličky), a to nejen podle vzhledu,
ale třeba i podle zpěvu. Je to opravdu
velká zábava a krásné spojení
s probouzející se přírodou.
Šárka Svobodová Sionová, Julie Macháčková

Na fotografiích pěnkava obecná a zvonek zelený

… a ještě něco málo ze sousedství,
konkrétně ze Splzova…
Skautský oddíl Ledňáček
V lednu se podařilo zaregistrovat 12
dětí a 4 dospěláky jako další skautský
oddíl při středisku Údolí v Železném
Brodě. Středisko se tím zhruba o
třetinu rozrostlo.
Pravidelné
schůzky
máme
od
2.pololetí 2019 každý čtvrtek ve
skautské klubovně v Železném Brodě.
Děti postupně seznamujeme se
skautskou
myšlenkou,
šiframi,
Stínadly…
Ve čtvrtek 14.2. jsme si připíchli žluté
špendlíky a vydali se do Stínadel
(Trávníků) hledat ježka v kleci.
Další akcí byl masopust v Železném
Brodě, na kterém mělo naše skautské
středisko
jeden
ze
stánků
s občerstvením. Náš oddíl pomohl
napečením sladkostí a útratou za
nápoje a halušky. Přišly hlavně menší
děti, kterým se akce líbila. Pochod
v maskách skrz Trávníky jsme si užili.
Cílem
únorové
výpravy
byl
jablonecký bazén. Sešlo se nás celkem
15.
Na jaro plánujeme aprílové spaní
v klubovně v Železném Brodě, úklid
okolí splzovského jezu v rámci akce
„Ukliďme Česko“ a zúčastníme se také
střediskové akce spojené se zapálením
slavnostního ohně na svátek Sv.Jiří –
patrona skautů.
Hanka Kleinová

5

Představení redakce Skřibovin
(členů spolku S.P.O.L.U. ve
Skuhrově a Huntířově)

Jmenuji se Karel Stanko a ve Skuhrově
jsem teprve od roku 2008, ale má
rodná vesnička Klokočí je odtud coby
kamenem dohodil. Mám zdejší kraj
rád, a proto jsem se sem vrátil poté, co
jsem postupně pobýval v různých
koutech naší vlasti. Vystudoval jsem
pedagogickou
fakultu,
obor
matematika – informatika a hned po
škole začal pracovat jako učitel a
správce sítě na střední škole v Mladé
Boleslavi. Počítače mě zaujaly jako
malého kluka, ale odjakživa jsem to
vyrovnával
pobytem
v přírodě.
Později se mi splnily dětské sny a
pořídil jsem si koně, což mě ještě více
odpoutalo od počítačů a díky velké
náhodě jsem ve 20 letech začal hrát
divadlo a zpívat a už spoustu let díky
tomu zpívám na svatebních obřadech
v okolí Turnova. Díky lásce ke koním
i mému koni, který je už se mnou 20
let, jsem hledal pozemek pro stavbu
domu, na který by se koně vešli, a tak
jsme tu :)
Nyní tu žijeme s báječnou ženou
Veronikou a hromadou dětí a jen co
povyroste naše nejmenší holčička,

máme v plánu pořídit si dva nové
koně, aby tu Blesk měl společníky a
bylo mu v zaslouženém důchodu
veseleji.
A jak už psala přede mnou Julie, na
konci loňského roku jsme tu založili
spolek S.P.O.L.U. ve Skuhrově a
Huntířově, já krom jiného proto,
abychom se společně setkávali, bavili,
tvořili,
abychom
se
navzájem
respektovali,
podporovali
a
obohacovali
o
nové
znalosti,
zkušenosti, přístupy nebo třeba jen
abychom se vůbec navzájem znali a
věděli, že tu spolu žijeme… Není mi
jedno, jak žiju, jak se chovám
k přírodě a je už opravdu načase
spoustu věcí změnit. Každý má začít u
sebe, a to jsem udělal a stále na tom
pracuji a někdy to opravdu není
jednoduché. A protože tady žiju
s vámi, přál bych si, abychom tu
společně dokázali ještě víc a snažili se
k přírodě chovat ohleduplně a začali
třeba i napravovat škody, které už
jsme napáchali.
Karel Stanko

Distribuce Skřibovin
Zdarma e-mailem
Ke stažení na www.spolu.pro
Tištěné: Pro pravidelný odběr do schránky
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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