Skřiboviny
Nezávislý plátek pro Skuhrov a Huntířov
24. květen 2019
Milí čtenáři,
šesté číslo našich novin pokrývá přibližně období od Čarodějnic, tedy, dobu květnovou,
kdy po „zmrzlých“ konečně přišlo jaro. Těšíme se z přírody plné života a z májových
deštíků, které jsou tak blahodárné… Skřiboviny Vám dnes přinášejí informace o
uplynulých i nadcházejících událostech, zamýšlíme se v duchu Dne dětí a nabízíme vám
několik možností, jak si užít volný čas předprázdninový. Krásné čtení Vám za redakci
přeje Julie Macháčková

Novinky, aneb Co se stalo
nedávno…
Čarodějnice na Skřibu, na
Karštejně i jinde
Ohně. Původně, v době pohanské,
Beltain, svátek začátku světlé
poloviny roku. Někde se vztyčují
májky jako symbol spojení mužského
a ženského principu.
Čarodějnice, 31. duben, předvečer
prvního máje, je oblíbenou příležitostí
potkat se se sousedy, vyjít ven
k jednomu z prvních setkání pod
širým nebem po dlouhé zimě. Zvyk,
kdy se symbolicky pálí všechno staré
a nepotřebné, aby byl prostor pro to
nové… Hlavní a největší vatra
plápolá tradičně na Skřibu a záštitu
nad touto akcí mají naši dobrovolní
hasiči, kteří kromě prodeje nápojů a
grilování masa a klobás, bez nichž se
akce neobejde, dohlížejí na to, aby
byl oheň „pod kontrolou“.

Foto Michael Macháček

Na Karštejně pořádal LK Břidlička
společně s Vodními skauty Ledňáček
Splzov komornější oslavu Čarodějnic.

Foto Karel Stanko
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Sešli jsme se v 18 hodin u týpí na
Karštejně v Huntířově a po krátkém
přivítání zapálil Jarda Kočvara alias
Mýval (vedoucí vodních skautů)
beltainovou obřadní vatru. Jakmile
oheň zeslábl, přišla na řadu večeře –
opékání buřtíků a chleba. S plnými
bříšky nám Hanka ze skautů rozdala
papírky a každý si mohl napsat své
tajné přání. Někdo si přál být
princeznou, někdo chtěl jahodový
dort, někdo si přál zdraví a štěstí...
Lístečky jsme obřadně vhodili do
plamenů, aby nám oheň přání
požehnal a ta se jistě vyplní. Hned
poté si děti rozsvítily lampiony a
lucerny a vydali jsme se společně na
lampionový průvod ke studánce. Tam
jsme chvíli počkali na soumrak a pak
už se děti samy vydávaly na stezku
odvahy. Nejprve šly nejmenší
holčičky společně po třech a postupně
šli i větší kluci jednotlivě. Na konci
stezky dostal každý za odvahu malou
odměnu. Jakmile jsme za dětmi došli i
my dospělí, spustil na protějším
Skřibu ohňostroj, který děti sledovaly
s nadšením a zároveň byl pěknou
tečkou za letošními Čarodějnicemi.

Domácí perníčky pro děti i babičky
Foto Karel Stanko

8. května jsme si v den státního
svátku připomněli sedmdesáté čtvrté
výročí konce druhé světové války.
V parčíku u hřbitova ve Skuhrově
stojí pomník této události. Dnes žije
již třetí poválečná generace. Moudří
tvrdí, že rány války se zahojí až za pět
generací… Tak ať mír dál zůstává
s touto krajinou i do dalších let, to ze
srdce přejeme sobě i svým
potomkům.

… a co nás čeká v blízké
budoucnosti?

Veronika Stanko Lobreisová

1. květen, Májový pochod na
Krásnou
Mnozí Skuhrovští i Huntířovští
každoročně vyrážejí na pouť na
Krásné v Kittelově areálu, kde se
scházejí prodejci, řemeslníci i umělci
ze široka daleka, aby se s ostatními
podělili o svůj um ať již při
vystoupení (pravidelně zde zpívá náš
smíšený pěvecký sbor T. J. Sokol
Huntířov) či prodejem svého zboží.
Zvláštní oblibě se vždy těší také
stánky s občerstvením.
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25. května Horním Pojizeřím,
soutěž historických vozidel, v 16.00
v areálu huntířovské Sokolovny
31. května Pohádkový les

Neděle 2. června Sousedská snídaně
V minulém čísle jsme avizovali naši
spolkovou akci „Sousedskou snídani“,
která se bohužel kvůli špatnému
počasí nekonala. Proto Vás chceme na
tuto akci pozvat znovu, a to 2. června,
kdy i položíme základy naší společné
komunitní pece na chléb, pizzu,
koláče...Přijďte si zpříjemnit nedělní
ráno kávičkou, či dobrým čajem a
něco dobrého ochutnat, popovídat si
se svými přáteli, či poznat nové
sousedy na hřiště ve Skuhrově.
Budeme rádi, když něco dobrého
přinesete, ale není to podmínka.
K dobré snídani Vám s radostí
předáme informace ohledně
komunitní pece, která se postaví o
dva týdny později. Touto cestou
bychom chtěli všechny občany
oslovit, zda byste nevěděli o dodávce
půl kubíku jílu, který je potřebný na
stavbu pece. Pokud byste o někom
věděli, prosíme, neváhejte nás
kontaktovat, buď přímo na
„Sousedské snídani“, nebo tel: 605
535353 či e-mail: Předem děkujeme
za zájem a pomoc.
Těšíme se, že s.p.o.l.u. posnídáme…

Stavba komunitní pece na chléb,
pizzy, koláče, buchty...
Kdy: 14. 6. odpoledne - 16.6.
Kde: hřiště Skuhrov

Pec bude vybudovaná pro využití
všemi obyvateli Skuhrova
a Huntířova.
Chcete přidat pomocnou ruku k dílu?
Máte možnost sehnat jíl, písek,
slámu?
Dejte nám, prosím, vědět na tel:
605 535353.
Anebo se přijďte jenom podívat, jak
se taková pec staví!
Těšíme se na vás!
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Den dětí
Podle Wikipedie dal první podnět slavit
den dětí Mustafa Kemal během turecké
války za nezávislost v roce 1920. Bylo to
23. dubna a v Turecku se v tento den
slaví dodnes.
1. června 1925 byla myšlenka
zopakována na Světové konferenci pro
blaho dětí v San Franciscu a ve stejný
den na Festivalu Dračích lodí tamtéž
čínský generální konzul shromáždil
mnoho čínských sirotků, aby poukázal na
to, že by se společnost měla více zabývat
blahem dětí. Z té doby pochází datum
oslav Dne dětí, jehož důležitost podtrhly
válečné hrůzy páchané na ženách a
dětech v Lidicích v roce 1942 a
Ouradouru v roce 1944. Vyhlášen byl
v roce 1949 Mezinárodní demokratickou
federací žen.
Den dětí slavíme dodnes. Připravujeme
různé společenské a sportovní akce.
TJ Sokol Huntířov každý rok pořádá
Cestu pohádkovým lesem, letos již 21.
ročník. Tato akce je velmi populární a
každoročně se jí zúčastní okolo dvou
stovek dětí z obce a okolí. Několik let ji
pořádala místní základní a mateřská
škola pod vedením Mirky Kopecké.
Nejvíce se mi vždy líbilo, že větší děti
připravovaly spolu s učiteli a rodiči
úkoly pro své mladší kamarády. Mám
velkou radost, že se tento koncept
zachoval i pod vedením Sokola a na
většině stanovišť připravují úkoly starší
děti pro mladší. Těší mě, že nezištně
(pravda za pivo a klobásu) se zapojují
nejen sokolové, ale i ostatní rodiče.

tělocvičně a můžou se zapojovat do
aktivit místních Hasičů. To, co mi ale
chybí, je místo pro setkávání
dospívajících. Bike plácek Skuhrov
vnímám jako první vlaštovku. Jak
vytvořit příjemné klima v obci než tím,
že se sousedé, již od raného věku, mají
kde scházet a mít společné zážitky?
To, že mají mít jen organizované
aktivity, je argument, s kterým tak úplně
nesouzním.
V této souvislosti bych ráda zmínila
lesní klub, který jsme u nás založili
v roce 2015. Opírá se o lesní pedagogiku
a byl založen pod mottem „klub pro děti
a rodiče, které nevyvede žádné počasí
z míry“. Děti od 3 do 7 let zde mají
možnost zkoumat svět venku, v přírodě.
Dětem se ve venkovním prostředí oproti
těm, které tráví většinu času v budovách,
lépe vyvíjí hrubá motorika a kreativita.
Nepodléhají striktně času a užívají si
přítomnost. Mnohdy se denní program
změní dle potřeb dětí, či dle situace která
se vyskytne v ten daný čas... Není to
právě to, co děti hlavně v tomto věku
potřebují?
Přála bych si, aby všechny mohly prožít
takové dětství, jaké si zaslouží. A
abychom my, rodiče, pro ně měli dost
času, trpělivosti a lásky.
Šárka Svobodová Sionová

A jak se žije dětem v naší obci? Řekla
bych, že dobře. Žijeme v bezpečné,
přátelské vsi. Děti mohou využívat
několik hřišť, nový bike park ve
Skuhrově, malý a velký bazén
v Huntířově a další ve Skuhrově, mají
k dispozici bohatý výběr sportovního
vyžití v obou Sokolech i ve školní
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Bylinky
naši všudypřítomní spoluobyvatelé

chlebu, v pomazánkách, v zeleném
smoothie. Pokud máte doma drůbež
nebo exotické ptactvo, je pro ně
výborným zeleným krmivem.
Petra Nováková

Spolkové okénko
Květen v Břidličce

Minule jsem vám představila bylinku
řeřišnici luční a dnes vám zde ve
Skřibovinách představím další úžasný
zdroj jarního vitamínu C a zároveň
bylinku, kterou milují i děti pro její
sladkou chuť, rostlinka, která vám
možná bují přímo na zahradě. Od
března do listopadu najdete kvést
droboučkými bílými pětičetnými
kvítky Ptačinec prostřední (Stellaria
media). Spatříte ho u záhonu, v
zákoutích zahrad a na polích,
uspořádaný do kobercových porostů.
Ptačinec – žabinec, hvězdnice, zdravý
plevel, slepičník, zobanina,
kuřistřevíc, tak se lidově ještě říká
této zdravé bylince, kterou potkávám
snad všude. V České republice patří k
nejrozšířenějším plevelům. Je to
ovšem velmi užitečný plevel – svým
plošným růstem pomáhá udržovat
půdu vlhkou a celý rok ji tak chrání
před erozí. Ptačinec je křehká, sytě
zelená rostlina s poléhavou, větvenou
lodyhou, která je pokrytá chlupy
seřazenými v jedné řadě.
Lahodná celoroční přísada do salátů,
chutná jako sladká kukuřice, proto je
oblíbená i u dětí. Je vynikající na

V květnu se nám ochladilo a začalo
pršet. Což jsme v Břidličce přivítali,
ale hlavně se raduje příroda. Vše se
zazelenalo a vykvetlo. S dětmi se teď
častěji pohybujeme v lese, kde jsme
přece jenom trochu chráněni před
kapkami deště. Horší jsou větrné dny,
kdy do lesa nechodíme, kvůli
polámaným stromům.
Tento měsíc byly dva státní svátky, tak
nám vždy týden rychle uběhl.
Připravovali jsme dárky pro maminky
k Svátku matek. Trénujeme písničky
na závěrečnou besídku, poznáváme
vykvetlé rostlinky na loukách,
užíváme si postaveného týpí. Bohužel
nás postihla infekční nemoc, tak jsme
jeden týden museli Břidličku, v zájmu
zdraví ostatních, uzavřít.
Jak se nám na jaře oteplilo, začali nás
navštěvovat nový zájemci o lesní klub.
Tráví s námi dopoledne a rozhodují se,
zda se k nám od září připojí. Stále
máme volnou kapacitu. Tak kdo by se
rád připojil, má týpí otevřené.
Připomínáme, že letní provoz klubu
jede v rytmu přívesnického tábora.
Letos máme tyto termíny: 8. – 12. 7,
15.-19.7. a 5. – 9. 8. Bližší info na
emailu:bridlicka@email.cz
Šárka Svobodová Sionová
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Představení redakce Skřibovin
(členů spolku S.P.O.L.U. ve
Skuhrově a Huntířově)
Klára Hewitt

Představení Kláry Hewitt, je trošku
netradiční, zvolily jsme formu
rozhovoru. Kláru není snadné jen tak
někde zastihnout. Vyznačuje se totiž
tím, že má pořád nabitý program.
Pracuje jako učitelka v Montessori
škole, studuje Pedagogickou fakultu
liberecké univerzity, je manželka,
maminka dvou kluků, překladatelka…
Já jsem ji dnes zastihla jako
zpěvačku, členku pěveckého sboru,
který tradičně vystupuje v kostelíčku
Na Poušti v Železném Brodě. Položila
jsem jí dvě otázky:
Kláro, nezapomněla jsem v úvodu na
některou ze Tvých důležitých
životních rolí?
Životní role se v průběhu života dost
mění. Záleží na tom, z jak velké
perspektivy se člověk na svůj život
dívá. Takže těch rolí bylo samozřejmě
v minulosti víc. V současnosti však
mi na další věci vzhledem k
pracovnímu vytížení už čas moc
nezbývá. Snažím se alespoň si

zachovat čas na svou vášeň – sborový
zpěv. Kromě Kostelíčkového sboru v
Železném Brodě, který nacvičuje jen
sezónně před květnovou mší a před
Vánocemi, zpívám ještě v komorním
jabloneckém sboru MyJenNěkdy. 24.
května nás můžete například slyšet od
18 hodin v Rychnově na akci Noc
kostelů. Kromě hudby miluji také
literaturu, takže když si chci
odpočinout, tak s knihou v ruce.
Proč ses rozhodla přispívat do
Skřibovin a účastnit se veřejného
života v naší obci?
Když se člověk podívá na stav
dnešního světa, od životního
prostředí, mezilidských vztahů, až po
stav politické kultury, mohl by
propadat zoufalství. Jediné
východisko pro mě je v tom, začít
něco dělat, začít u sebe a kolem sebe.
Děkuji za rozhovor a přeji Ti, ať se Ti
daří.
Julie Macháčková

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
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