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Malé ohlédnutí  
 

Blížíme se ke konci dalšího roku. Jako 
pravidelní čtenáři Zpravodaje dobře víte, že 
v článku, který máte před sebou, bývá rekapitulace 
uplynulého  roku a na závěr přání do roku nového.   
Letos to učiním obráceně: 

 

 Vážení a milí spoluobčané i další čtenáři 
Zpravodaje obce Skuhrov nad Bělou, jsem rád, 
že Vás všechny mohu oslovit s přáním krásně 
prožitých Vánoc, všeho dobrého, klidu a 

radosti v roce 2010.  
 
Ale, jak jsem avizoval, zpět k letošnímu roku. Samozřejmě, 

že financování rozpočtu obce je podobné jako v domácnostech. 
Děláme, na co máme. Při přípravě rozpočtu obce na rok 2009 
jsme vycházeli z předpokladů avizovaných státem – nicméně, 
skutečnost u nás byla nižší o cca 13 %, což matematicky 
znamená, že příjmová daňová část ovlivněná státem nebyla 6.2 
mil.Kč, ale činila jen 5,4 mil.Kč. Na první pohled se to nezdá jako 
„bomba“ v rozpočtu, ale vzhledem k tomu, co jsme předpokládali, 
jsme museli udělat určitá opatření, která by nedostatek peněz 
korigovala. Relativně by se zdálo, že zajímavým příjmem by mohla 
být říjnová sněhová kalamita, ale to je pouze první dojem, 
zdevastovaný porost byl vesměs použitelný pouze jako palivo a 
těžba byla zadávána jen za úklid a zpracování. Tady chci moc a 
moc poděkovat hasičům, kteří v neskutečně krátké době zajistili 
průjezdnost silnice k horám.  

 
Stejně jak v roce minulém byly investice prakticky nulové. 

Podobně jako v roce 2008 jsme letos investovali zejména do 
údržby majetku obce. Byl rekonstruován byt v čp.5 (po zemřelé 
paní Pohlové) nákladem téměř 200 tis.Kč. Dále došlo k opravě 
místních komunikací dosypem materiálu. Nelze opominout 
aktivity hasičů ve Svinné, kde za přispění obce zvelebili zázemí, 
které slouží k setkávání občanů. Rovněž v Brocné upravili místní 
hasiči a dobrovolníci zázemí na hřišti. V současné době je 
zpracováván nový - digitální územní plán obce, který mj. stanoví 
nové regulativy a uspořádání územních aktivit obce. O tom 
v příštím čísle. 
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Negativem tohoto roku je ukončení působení firmy 
Karavela, která slibovala oživení průmyslu v obci. Tovární objekty 
však utichly. Na jednu stranu tím bylo sice vyhověno aktivitám 
některých našich spoluobčanů na řešení ekologických problémů 
v obci, které však  zmíněná firma přislíbila řešit (dokonce byl 
připraven harmonogram řešení problémů týkající se jak slévárny, 
tak Sejkorovny), na druhou stranu zmizel značný počet 
pracovních míst v obci.  Vyřešení problému Lerchovny, která je 
ale na území Kvasin, je  dokončeno, a to velice pozitivně, 
rekonstrukcí objektu a jeho provozováním firmou PORT. 

 
Z programu LEADER se nám podařilo získat téměř 400 

tis.Kč na opravu místní komunikace v  Beranci a na opravu a 
doplnění chodníků před zdravotním střediskem a u obecního 
úřadu. Tady chci požádat občany, aby při návštěvách pošty 
neparkovali na dvoře obecního úřadu. Problém s parkováním není 
jen u obecního úřadu, ale i na dalších místech, která jsou 
vyhrazena pouze pro nájemníky určité nemovitosti. Bohužel, 
mnozí majitelé aut na upozornění zatím nereagují.  

V oblasti kultury a sportu bylo v obci opět pořádáno mnoho 
akcí, které by si zasloužily samostatné komentáře. O detailech 
velice pozitivně hodnocené adventní akce i dalších událostech 
budou informovat jiné části Zpravodaje. Lyžařské a běžecké 
závody již byly zhodnoceny v minulých Zpravodajích. Poděkování 
určitě patří skautům, kteří pomohli při opravě autobusových 
čekáren. Každému bych přál být účastníkem 24 hodinového 
zápolení rybářů v Debřecích či na akcích v Brocné a Svinné. A 
aktivitu chovatelů, kteří s poměrně malým počtem členů a 
vysokým věkovým průměrem členské základny zajišťují pouťovou 
výstavu drobného zvířectva,  lze pouze obdivovat. Omlouvám se 
všem dalším složkám, jejichž aktivity jsem tady neuvedl. I u nás 
platí, že  obec žije funkčností spolků. Rovněž kulturní a 
společenské akce v Centru jsou na velice solidním standardu a 
věříme, že tomu tak bude i dále. 

Samozřejmě, že některá zjištění a skutečnosti nejsou 
příjemné. Určitě to je ukončení praxe dětské lékařky v naší obci. 
Náhradou snad bude pokračování této praxe v Solnici. 

 
A na závěr ještě jednou přání všeho pozitivního do roku 

2010 a těším se na tradiční setkání občanů 1.ledna 2010 před 
zdravotním střediskem při novoročním ohňostroji. 
 
 

       Vladimír Bukovský, 
       starosta  
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Sociální komise opět děkuje všem dobrým dárcům, kterým není 

lhostejná pomoc potřebným lidem, pro něţ Diakonie Broumov sbírky pořádá. Ta 

rovněţ tyto věci třídí a předává. Tak ještě jednou všem velký dík. Další sbírka se 

uskuteční v dubnu 2010. 

 Dále bychom chtěli oznámit, ţe Pečovatelská sluţba Kvasiny poskytuje 

své sluţby i pro Skuhrov nad Bělou a další obce.  

 Rozsah sluţeb: 

- pomoc při běţných úkonech osobní hygieny 

- pomoc s celkovou hygienou v bytě klienta 

- dovoz, donáška teplého jídla, příprava a pomoc při podávání jídla 

- pomoc při zajišťování chodu domácnosti, běţný úklid 

- nákupy, pochůzky 

- zprostředkování a pomoc při kontaktech s úřady 

- odvoz k lékaři, doprovod 

Provozní doba terénní pečovatelské sluţby: 

pondělí – pátek  6.30 – 15.00 hod. 

Ţádost o tyto sluţby se podává u vedoucí paní Rýdlové, bliţší informace 

na  

tel. 494 596 510. 
 

Přejeme pokojné a krásné proţití vánočních svátků a vše dobré do nového 

roku 2010.                                                                                                                Za komisi Jana Kouřímová 

 

Společenské centrum i formuje   
     Podzim rychle uběhl a kvapem se blíţí konec roku. Jsme rádi, ţe i v tom 

spěchu jste si našli čas a přišli posedět ať jiţ na „Posvícenské posezení“, 

„Ochutnávku rychnovského piva“ či jiné menší akce. S velkým úspěchem 

proběhla beseda o Indonézii, oblibu těchto setkání dokládá velmi vysoká 

návštěvnost. Děkujeme panu Jiřímu Preclíkovi za pěkný večer. Hojná 

návštěvnost a kladné ohlasy jsou také odměnou všem, kteří se podíleli na 

přípravě letošního Adventu. Počasí nám přálo, a tak věříme, ţe jste s námi 

proţili hezké odpoledne.  

     I v příštím roce bude naší snahou připravit pro vás  něco zajímavého a občas 

zlepšit náladu nějakou dobrotou. Kromě pravidelně plánovaných akcí nabízíme 

začátkem roku účast v kurzech pro šikovné ruce: 

výrobky z pedigu         -      5.2.2010  (pro velký zájem probíhá opakovaně) 

výrobky z keramiky     -      termín bude upřesněn  

malování na hedvábí     -      březen, duben, cca 300,- Kč za osobu, potřebný 

                                                materiál v ceně kurzu, 2 výrobky                        

     Zájemci o některou z těchto činností se mohou předběţně přihlásit v 

kanceláři OÚ nebo telefonicky na č. 494598144, 724594648. 

 

     Závěrem jménem všech spolupracujících přejeme hezké, klidné Vánoce      

a hodně zdraví v novém roce. 
                                                                                                    Marcela Zounarová 
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Mutina Skuhrovský 
 

prosí  občany, aby  sešlapávali plastové lahve, pak se  

 vejdou  do kontejnerů a nebudou se válet okolo popelnic… 
 

zve      všechny občany na Nový rok ke zdravotnímu středisku, kde se od 

18.00  hodin uskuteční tradiční  ohňostroj, půlhodiny předtím se 

začne podávat sponzorský  novoroční svařák a grog… 
 

doporučuje těm občanům, u kterých se začaly projevovat první příznaky 

chřipky, aby raději zůstali doma a nešířili nákazu dál, trocha 

  ohleduplnosti ke svému okolí by někdy neškodila… 
 

přeje  všem občanům pohodové Vánoce, dětem bohatého Jeţíška,  

a celé zemi  pokud  moţno bezproblémový nový  rok 2010…  

 

 

Katastrofy  se  ke konci roku nevyhnuly ani naší obci 
 

Sněhová kalamita v polovině října 

Problémy s počasím v poslední době vyplňují stále častěji stránky našich 

novin i mediálních zpráv. Po červnových a červencových záplavách, srpnovém a 

zářijovém suchu přišel další vrtoch matky přírody. Poměrně příjemné říjnové 

počasí bylo ve středu 14.10.2009 vystřídáno prudkým ochlazením, které bylo 

doprovázeno vytrvalým sněţením. Listnaté stromy ještě nestačily shodit listí a to 

se stalo příčinou neobvyklé kalamity. Velká vrstva těţkého vlhkého sněhu 

zatíţila koruny listnáčů. Pod touto tíhou se začaly lámat větve, některé stromy 

byly vyvráceny z kořenů. Silnice ze Skuhrova do Deštného v O.h. byla pokryta 

nesčetnými vývraty a spadlými větvemi. Od ranních hodin čtvrtka 15.10.2009 

byla naprosto neprůjezdná. Tím byla odříznuta od světa osada Klečkov. 

Vzhledem k závějím na silnici přes Pičberk byl izolován od civilizace i Uhřínov 

pod Deštnou. Silnice Skuhrov – Deštné byla neprůjezdná aţ do pondělí 

19.10.2009, kdy se obětavou prací hasičů jak místních tak z okolních obcí 

podařilo popadané větve odstranit a provoz na silnici obnovit.  
 

Dva zásahy hasičů  

 Podzimní měsíce přinesly i další nepříjemné události v naší obci. Jednalo 

se o dva poţáry, ke kterým přijeli profesionální hasiči z Rychnova nad Kněţnou,  

i místní SDH společně se  sbory z okolních obcí. V obou případech sehrál 

Lékaři oznamují: 
MUDr.V.Kocábek nebude ordinovat ve dnech 28. a 29.12.2009, dovolená. 
 

MUDr.M.Hejnová nebude ve dnech 17.12. aţ 23.12.2009 z důvodů dovolené 

ordinovat. Zástup na poliklinice v Rychnově – MUDr.Fajstauerová. 
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významnou roli při vzniku poţáru televizní přijímač. Odborníci  varují i 

před dalšími elektrickými spotřebiči, zvláště varnými konvicemi. Nebezpečí 

poţáru se v době vánočních svátků a oslav konce roku zvyšuje, neboť hrozí další 

rizika (svíčkami a prskavkami počínaje a nejrůznějšími petardami konče). 

Opatrnosti proto není nikdy dost. 
 

Benzínka v centru zájmu zlodějů 

 Dalším příspěvkem do „obecní černé kroniky“ se stalo v listopadu 

opakované vloupání do benzínové čerpací stanice. 
 

*** 
 

Co nového v obecní knihovně v roce 2009    
 V letošním roce navštěvuje zdejší knihovnu 60 stálých čtenářů. Zvýšil se i 

počet čtenářů do 15 let. Čtenáři si aţ doposud vypůjčili přes dva tisíce knih 

(beletrii i naučnou literaturu). 

 Nadále jsou dováţeny knihy z Městské knihovny v Rychnově nad 

Kněţnou dle poţadavků čtenářů. Kniţní fond je pravidelně doplňován 

výměnnými soubory knih. Děje tak vţdy po ztrátě zájmu čtenářů o knihu 

z předcházejícího souboru.  

Obecní knihovna díky částkám přiděleným z obecního rozpočtu nakupuje nové 

knihy. Beletrie byla nakoupena tak, aby odpovídala poţadavkům a vkusu 

zdejších čtenářů, naučná literatura se svým obsahem vztahuje ke Skuhrovu 

(Velká turistická encyklopedie, Ze starých kronik). 

 Ráda bych do knihovny pozvala další nové čtenáře a všem v závěru roku 

popřála hodně pevného zdraví, spokojenosti a štěstí v roce 2010.  
      J.Kaplanová  

 

Turistické informační centrum,  
které ve Skuhrově působí od roku 2006 zaznamenalo v roce 2009 pokles zájmu 

zahraničních turistů. Zatím co v minulých letech jsme uvítali německé, anglické 

i holandské turisty, v letošním roce  nezavítal ţádný. Novinkou byli turisté 

z Polska. U tuzemských turistů byl zaznamenán nárůst. Podobné poznatky mají 

všechna informační centra v Královéhradeckém kraji. 

 Informační centrum spolupracuje s okolními IC, dochází k vzájemnému 

setkávání a výměně poznatků i propagačních materiálů. Svými příspěvky se 

podílíme na tvorbě Kačenčiných i Rampušákových listů. Získáváme poznatky 

z Královéhradeckého kraje – oddělení cestovního ruchu, plníme příkazy 

Destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko. 

Turistické informační centrum ve Skuhrově je podřízeno České centrále 

cestovního ruchu Czech Tourism, která nám po splnění zadaných úkolů 

kaţdoročně přiděluje  Certifikát opravňující k poskytování informací z oblasti 

cestovního ruchu. 

Provoz Turistického informačního centra je částečně podporován formou 

dotací z prostředků Královéhradeckého kraje (nákup nábytku, multifunkčního 

zařízení, příspěvek na mzdu). 
              J.Kaplanová 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 
 

Významného ţivotního jubilea se  v  prvním  čtvrtletí  roku  2010  doţívají tito 

naši spoluobčané :   
 

     ŠRITTROVÁ   Stanislava    ze Skuhrova                     80  let 

     LOPATÁŘOVÁ   Emílie   z  Debřec                            80  let 

     MATYÁŠ  Jaroslav  ze  Skuhrova                                  70 let 

     RADIL  František   z Debřec                                          70 let 

     KLABENEŠ  Ladislav   z Debřec                                   70 let 

     DANÍČEK  František  z Debřec                                     75 let 

     DERNEROVÁ  Marie  ze  Skuhrova                             80 let 

     STEJSKAL  Josef    ze  Skuhrova                                   80 let 

     ŠINTÁK  Josef    ze Skuhrova                                        70 let 

     ŠABATA  Jaroslav  z Hraštice                                        70 let 

     KRULICHOVÁ  Růţena     ze Skuhrova                       95 let 
 

    Vaše ţivotní jubileum je pro nás příleţitostí, abychom Vám do dalších let 

upřímně popřáli dobré zdraví, spokojenost a osobní pohodu. 

 

 

Vítáme nové občánky naší obce: 
      

     ŠABATA  František   z Hraštice                          nar. 22. 10. 2009 

    STEJSKAL   Matěj   z Nové Vsi                         nar. 16. 11. 2009 
 

    Váţení rodiče, vítáme narození Vašeho děťátka a přejeme Vám i jemu , aby 

vyrůstalo ve zdraví, lásce a klidu. 

 

 

Sňatek uzavřeli tito naši spoluobčané : 
 

    EHLOVÁ Andrea  z Hraštice  a   KRÁL  Josef  z  Hraštice 
 

   Novomanţelům přejeme na společné cestě ţivotem hodně lásky, vzájemného 

porozumění a důvěry. 

 

 

Loučíme se s naším zemřelým spoluobčanem : 
 

     PRECLÍK  Miroslav z Brocné           (nar. 1955) 
 

     Čest  jeho  památce ! 

                                                                     

  

Ludmila Popová  
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Dobře se připravit … 
 

Rok uplynul jako voda a my  znovu končíme adventní dobu, kterou v Evropě 

slavíme jiţ od 12. století, a stojíme na prahu Vánoc, kdy si připomínáme 

Jeţíšovo narození. Slovo "advent" znamená příchod, a proto je obdobím 

přípravy na příchod vánočních svátků. Zatímco děti netrpělivě počítají, kdy 

skončí škola, a ty menší se ptají, kolikrát se ještě vyspí, neţ přijde Jeţíšek, 

říkají mnozí dospělí: "Uţ aby bylo po svátcích - to zas bude blázinec."  

Ano, Vánoce je potřeba připravit. A to nejen zařizováním, uklízením, 

nakupováním, pečením, protoţe jejich proţití je úměrné kvalitě našich 

všedních dnů. Advent je pro nás novou šancí připravit "štědrovečerní 

rodinnou pohodu" i pohodou všedních dní. Kaţdý z nás má moţnost být více s 

našimi blízkými, udělat si čas, který nám někdy schází, zajímat se, podat 

pomocnou ruku, nechtít mít vše doma dokonalé. Přeji nám všem, abychom 

dokázali být více spolu, více jeden pro druhého nejen na Štědrý večer, neboť 

kdyţ máme v srdci více lásky, slavíme Vánoce kaţdý den.  

 

Přeji vám radostné Vánoce! 

      

P. Jaroslav Axler, administrátor farnosti 

 

 

 

 

        Vánoční bohoslužby ve farnosti Solnice 

kostel 
Narození Páně Sv. Štěpán Sv. rodina 

Závěr 

roku 

24.12. 25.12. 26.12. 27.12. 31.12. 

Solnice 22.00 8.15 8.15 8.15 16.30 

Skuhrov n.Bělou 16.00 10.00 10.00 10.00 15.00 

Uhřínov - 16.00 - - - 
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Od posledního pohledu do dění v naší škole uplynuly dva měsíce a za tuto 

dobu se v rámci výuky i mimoškolní činnosti uskutečnila celá řada poměrně 

zajímavých aktivit, se kterými bychom chtěli skuhrovské občany seznámit. 

 Projekt „Začít spolu“ pokračoval návštěvami předškoláků z místní 

mateřské školy ve vyučovacích  hodinách. Tentokrát pro ně společně se svými 

ţáky připravily paní učitelky Mgr.Marie Roušavá a Michaela Grundová hodiny 

pracovních činností a hudební výchovy. Tyto návštěvy jsou přínosné pro obě 

strany. Děti z MŠ poznávají nové prostředí a způsoby školní práce, ţáci školy se 

zase učí pomáhat mladším kamarádům zvládnout jednotlivé úkoly. Děti 

pracovaly s chutí a byly šikovné. Paní učitelky z MŠ i ZŠ se shodly na tom, ţe 

při tomto projektu není důleţité to, jak hezké výrobky si děti odnesou, ale 

spolupráce, vzájemná pomoc a hezká atmosféra. Proto také další setkání  budou 

pokračovat i v roce 2010. 

       Sběr starého papíru, který proběhl 27.10.2009, byl přes všechny 

problémy spojené především s  jeho výkupem opět úspěšnou akcí. Sebralo se 

celkem 8 800 kg papíru a do pokladny SRPŠ přibylo 3 520,-Kč. Na četné dotazy 

občanů bychom chtěli sdělit, ţe naše škola bude sběr i nadále pořádat tak, jako 

tomu bylo doposud. To znamená, ţe jarní sběr se bude konat někdy kolem 

22.dubna jako součást Dne Země a podzimní sběr  ve druhé polovině října. Za 

poskytnutý papír všem obyvatelům naší obce děkujeme. 

 Exkurze do Hradce Králové. Společně se ţáky ZŠ Kvasiny navštívili 

naši čtvrťáci a páťáci Hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové. Tato exkurze 

byla letos spojena s návštěvou hradeckého Eurocentra, kde se ţáci poutavou 

formou prostřednictvím soutěţí a videoprojekcí seznámili s Evropskou unií, 

jejím významem i jednotlivými institucemi. Podrobnější informace naleznete 

v závěru tohoto textu, kde jsou uvedeny postřehy dětí, které se výpravy do 

Hradce Králové zúčastnily. 

Začátkem listopadu shlédli ţáci 5. aţ 9. ročníku v rychnovském kině další 

ze seriálu cestopisných videoprogramů společnosti MEDIAPRO. Tentokrát 

byl na řadě pořad s názvem „Indie – královna Orientu“. Nejen, ţe se ţákům líbil, 

ale hlavně jim zprostředkoval informace a záběry, které by jinde těţko hledali. 

Chlapci ze 7. – 9. ročníku se pod vedením pana učitele Mgr.Daniela 

Vacka zúčastnili okresního kola ve florbale, které se konalo v Kostelci n.Orl. 

Všichni si zaslouţí pochvalu za  bojovné výkony, ale na postup ze základní 

skupiny to tentokrát nestačilo. Hlavní příčinou je ve srovnání s ostatními 

školami poměrně úzký hráčský kádr.  

 V polovině října se ve škole  také konaly posvícenské hody. I kdyţ to na 

první pohled nevypadá, jednalo se o sportovní soutěţ, jejíţ plný název zní 

Posvícenské hody (na koš). Ţáci měli příleţitost dokázat, ţe trefit se do 

basketbalového koše není pro ně ţádný problém. Kuchařky školní jídelny 

napekly pro vítěze pravé posvícenské koláče, takţe motivace nikomu nechyběla. 

Zvítězili: Jakub Nosek ze 3. tř., Nikola Vacková z 5. tř., Pavlína Novotná ze 

Základní škola informuje 
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6.tř., Jan Pop ze 7. tř., Dita Nosková a Jakub Beneš, oba z  9. tř. Soutěţ 

zorganizovali naši tělocvikáři Mgr.Jana Dusilová, Mgr.Vlastimil Dohnálek a 

Petra Holásková. 

 Besedy s odborníky jsou vítaným zpestřením výuky. Proto na závěr učiva 

o jaderné energii připravily  Mgr.Hana Wenzelová a Mgr.Hana Brandejsová pro 

ţáky 9. ročníku besedu na toto téma s vysokoškolskými odborníky a pracovníky  

výzkumného ústavu z Prahy. Podle četných dotazů a aktivity, kterou ţáci při 

besedě projevovali, se dá soudit, ţe je toto téma mimořádně zaujalo.  

Sedmáci se v rámci předmětu „výchova ke zdraví“ zúčastnili besedy 

s lékařkou z dětské léčebny v Poděbradech na téma „Zdravá výţiva“, která byla 

zaměřena především na boj proti obezitě. I tato beseda měla ţivý ohlas. 

 Ve dnech 25. 11. – 26. 11. 2009 absolvovali ţáci  II. stupně ZŠ přednášky 

s panem Mgr. Martinem Vlasákem. Pan Vlasák je odborný lektor a vedoucí 

zařízení Centrum 5KA. Se ţáky 6. třídy si povídal o šikaně, se sedmáky o 

alkoholu a kouření, 8. třída měla na programu problematiku drog a deváťáci se 

dozvěděli zajímavé informace o sektách a křesťanství. Svým otevřeným 

přístupem a přátelským vystupováním si pan Vlasák okamţitě získal přízeň 

ţáků, ti uvítali zařazení vtipných videí  a nebáli se klást různé doplňující otázky. 

V příštím pololetí bude cyklus přednášek pokračovat. Problematiku prevence  

odpovědně zajišťuje  Mgr.Zuzana Klapalová. 

 Volba povolání. V 8. ročníku začíná ţákům rozhodování, kam po 

základce. Abychom jim toto rozhodování usnadnili a pomohli jim v orientaci na 

této první velké ţivotní křiţovatce, pořádáme  pro ně kaţdoročně exkurzi na 

Úřad práce v Rychnově nad Kněţnou, kde jim odborní pracovníci poskytnou 

kompletní informace o dalším studiu a moţnostech  vzdělávání. Zároveň si zde 

ţáci mohou nezávazně vyplnit  test zájmů a profesionální orientace. Kromě toho 

ţáci vykonali test struktury inteligence a prostorové představivosti, který rovněţ 

můţe mnohé napovědět o předpokladech ţáků k dalšímu studiu.  Tento test jim 

zadávala ředitelka Pedagogicko psychologické poradny v Rychnově n.Kn. paní 

Dr.Nora Martincová, která  se ţáky a jejich rodiči  výsledky testu pak rozebírala.  

 V rámci výchovy k volbě povolání navštívili naši ţáci rovněţ rychnovský 

závod FAB. Otázky volby povolání jsou kromě mnoha jiných oblastí náplní 

práce výchovného poradce, kterým je na naší škole pan Mgr.Oldřich Málek. 

 Projektové vyučování je jedním 

z moderních vyučovacích postupů, při 

němţ se propojuje hned několik 

vyučovacích předmětů dohromady a 

ţáci se při činnostním učení seznamují 

s daným tématem z různých úhlů a 

hlavně prakticky. A tak se na závěr 

dějepisného tématu pravěk ţáci 6. 

ročníku vydali na celé jedno dopoledne 

do doby kamenné, aby si na vlastní kůţi 

vyzkoušeli, jak se lidem v této zdánlivě 

romantické době ţilo. Na tento den se 

všichni dlouho a poctivě připravovali, sháněli kůţe, kameny, klacky, hlínu a 
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další předměty, bez kterých by se v pravěku neobešli. Vyzkoušeli si mletí 

mouky mezi dvěma kameny, zhotovení luku a šípů, vyráběli keramiku, malovali 

pravěká zvířata, pokoušeli se zhotovit pěstní klín i sekeromlat. Nechyběl ani 

taneční rituál pravěkých lovců při lovu zvěře. V průběhu dopoledne bylo občas 

ve třídě docela veselo, zvláště při modelování sošek pravěkých ţen. Aby prý 

Venuším nebylo samotným smutno, stvořili k nim ţáci také Věstonického 

Venouše... Na závěr sepsali své dojmy z plnění úkolů do pracovních listů, které 

byly také klasifikovány jako v pravěku - nejlepší práce získaly mamuta, ostatní 

buď obrázek koně nebo zajíce. V tomto projektu se podařilo propojit dějepisné 

učivo s výtvarnou a hudební výchovou, praktickými činnostmi i tělocvikem. Na 

projektu „Škola v pravěku a pravěk ve škole“ se podíleli Mgr.Jiří Nedomlel, 

Mgr.Iveta Vašátková a Michaela Grundová. 

 Zájezdy ţáků 8. a 9. ročníku na divadelní představení do Klicperova 

divadla v Hradci Králové, mají jiţ dlouhou tradici. Na podzim ţáci shlédli 

Shakespearovu hru Perikles. Zájezdy organizuje pan učitel Mgr.Miloš Černý. 

 Talentovaní ţáci mají moţnost dokázat své znalosti v soutěţích, které pro 

ně kaţdoročně vypisuje ministerstvo školství ve formě olympiád v jednotlivých 

předmětech. Naše škola těchto moţností pravidelně vyuţívá. Letos byla jednou 

z prvních uskutečněných soutěţí Dějepisná olympiáda. Do školního kola 

letošního 39. ročníku nastoupilo dne 7.12.2009 celkem 7 ţáků z 8. a 9. ročníku.  

Tématické zaměření znělo „Od pěstního klínu ke Zlaté bule sicilské“. 

Zvítězil Václav Kozák z 8. ročníku, druhá skončila Nicole Tobišková z 9. 

ročníku a 3. místo vybojoval Aleš Kopecký z devítky. Za zmínku stojí příjemná 

skutečnost, ţe všichni zúčastnění ţáci dosáhli alespoň 38 bodů ze 64 moţných  a 

stali se tak úspěšnými řešiteli. První dva postupují do okresního kola. 

V neděli 29.10. se konal jiţ tradiční den otevřených dveří s názvem 

Advent ve škole. V prostorách školy se představilo celkem 26 vystavovatelů, 

kteří svými výrobky a část z nich i ukázkami své činností navodili příjemnou 

vánoční atmosféru. Ta byla umocněna zpěvem vánočních písní v podání dvou 

ţákovských sborů  vedených Michaelou Grundovou. Návštěvníci si mohli 

rovněţ prohlédnout vystavené ţákovské práce a seznámit se s funkcí nové 

interaktivní tabule, kterou předváděli ţáci s paní učitelkou Mgr.Ivetou 

Vašátkovou. Přínosem byly tvořivé dílny, kde si děti samy mohly vyzkoušet 

nejrůznější činnosti spojené s přípravou Vánoc. Školní jídelna se stala na toto 

odpoledne kavárnou, kde kuchařky ŠJ připravily a prodávaly chlebíčky, 

zákusky, coţ rovněţ přispělo k příjemně proţitému dni. Z celé akce byl pořízen 

profesionální videozáznam v délce 30 min, který je moţné si objednat 

v ředitelně školy. Zdařilou akci shlédlo kolem 700 návštěvníků. 

V pátek 4.12.2009 se prošla 

naší školou mikulášská trojice. 

Některé děti z I. stupně si nebyly 

úplně jisté svým bezúhonným 

chováním, a tak došlo i na 

slibování nápravy... Čert byl však 

mírumilovný, a tak se ţádné 

slzičky neobjevily. Naopak, 



 11 

kaţdý ţák,  který  se  stravuje  v  ŠJ,  

s radostí přijal od Mikuláše malou pozornost. A kdo byl v hlavních rolích? 

Tohoto úkolu se velmi pěkně zhostila děvčata z 9. ročníku: Věrka Poláčková 

(Mikuláš), Nicole Tobišková (anděl) a Dita Nosková (čert). 

O tom, ţe výchovné koncerty nemusí být nudnou záleţitostí, se ţáci I. i 

II. stupně naší školy mohli přesvědčit 8.prosince, kdy do naší školy zavítal RDS 

Carmina s komponovaným pásmem Vánoce. Přes velkou nemocnost členů sboru 

se koncert vydařil a ţáci odměnili zpěváky bouřlivým potleskem. Se sborem se 

setkáme ještě jednou a to na Vánočním koncertu pro veřejnost ve středu 

16.prosince. 

 

Upozornění na připravované akce školy: 

 

26.1.2010  se uskuteční v MŠ Sluníčko schůzka rodičů budoucích  

      prvňáčků s učitelkami základní školy. Zde budou 

  rodičům poskytnuty informace k zápisu do 1. třídy. 

3.2. 2010 se bude od 13.00 hodin v učebně 1. ročníku ZŠ konat  

zápis ţáků do 1. třídy 

12.2.2010 se koná  ve Společenském centru  PLES ZŠ A SRPŠ. 

Začátek ve 20.00, hudba P.Vonka, ţákovské předtančení. 

Místenky budou v předprodeji  od 20. ledna 2010 v ZŠ. 

 

 Podrobnosti ze ţivota naší školy včetně bohaté fotogalerie z jednotlivých 

akcí naleznete na internetových stránkách www.zsskuhrov.cz, které spravují 

p.Rudolf Novák a  Mgr.Oldřich Málek. 

  
                 Mgr.Hana Brandejsová, Mgr.Jiří Nedomlel 

 

 

Ze ţákovských prací: 
 

Výlet do Hradce Králové 
V úterý 24.listopadu jsme se vydali ze Skuhrova na exkurzi do Hradce. Nejdříve 

jsme jeli do Eurocentra. Tam nám řekli něco o Evropské unii. Pustili nám dvě 

poučná videa. Dostali jsme otázky a kdyţ jsme dobře odpověděli, dostali jsme 

odměnu. Seznámili jsme se také s bankovkami a mincemi - eury. Dostali jsme 

balíček a v něm byl diář, nálepky, pohled a časopisy o Evropské unii. Potom 

jsme jeli do hvězdárny. Nejdříve jsme byli v kinosále, kde nám pustili film o 

vesmíru. Pak jsme šli do planetária na pozorování hvězd a do místnosti, kde byl 

model Slunce, Země a Měsíce a ukazovali nám zatmění Slunce a Měsíce. Také 

jsme viděli souhvězdí na noční obloze. Nakonec jsme byli u dalekohledu. U 

dalekohledu nám vysvětlili, proč je nezdravé do něj koukat na Slunce. Cestou k 

dalekohledu jsme viděli dlouhé kyvadlo. Vrátili jsme se zpátky do Skuhrova a šli 

jsme domů. Nejvíc se nám líbilo planetárium. 

 
        Napsali  Míra Preclík a Klára Špringrová, 4.třída 

 

http://www.zsskuhrov.cz/
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Déšť 
Spadla kapka do kaluţe, veselo to mlasklo, 

za ní druhá, třetí, čtvrtá, ţe by mračno prasklo? 

Jak se kapky rozutekly, obloha zas zmodrala, 

jenom u nás na chodníku velká louţe zůstala… 
 

(Toto vtipné dílko napsaly společnými silami Káťa Frydrychová, Míša Hamerská, 

Míša Lukařská, Klárka Špringrová a Markétka Seidlová ze 4. třídy) 

 

Ţáci, učitelé a zaměstnanci ZŠ Skuhrov nad Bělou přejí všem 

občanům pěkné Vánoce a hodně zdraví a úspěchů v roce 2010. 

 

*** 

 
 
 

 

V úterý 1. září  2009 byl v naší mateřské škole slavnostně zahájen nový 

školní rok. Tentokrát jako dárek na uvítanou děti dostaly překvapení – přijelo 

maňáskové divadlo s pohádkou „O kohoutkovi a slepičce.“ Divadlo zaujalo jak 

děti, které uţ MŠ navštěvovaly, tak i děti, které zde byly poprvé.  

Pro letošní školní rok 2009 – 2010 bylo zapsáno celkem  50 dětí, z toho  

30 dětí je předškolních. Také letos vycházíme při své práci z rámcově 

vzdělávacího programu, který je základem pro náš školní vzdělávací program 

„Jen si děti všimněte, co je krásy na světě.“ 

Program „Začít spolu“ buduje základy pro postoje, znalosti a dovednosti 

ţivotně důleţité pro člověka, který se bude vyrovnávat s nároky a problémy 21. 

století. Důraz je kladen na úctu k dítěti, respekt a důvěru, orientaci na jeho 

vnitřní aktivitu, tvořivé síly, vlastní proţitky a zkušenosti. To, jak se dítě v MŠ 

cítí a co proţívá, má z hlediska úspěšnosti klíčový význam. Musí se cítit 

spokojené, v bezpečí a teprve pak se můţe zdravě rozvíjet a efektivně učit. 

Pokud není uznáváno, cítí se poníţené a s těmito pocity je potom ovlivňováno i 

jeho veškeré vnímání ve skupině a jeho další rozvoj. Pracujeme s dětmi, které ve 

třídách nejsou rozděleny podle věku, třídy jsou smíšené, starší děti pomáhají 

mladším, spolupracují spolu. 

Pro zpestření v tomto roce zařazujeme různé akce, výlety za poznáním. 

Děti se na ně moc těší, nemohou se dočkat, počítají dny. V září se nám podařilo 

vyuţít krásného počasí a s našimi dětmi 2 x navštívit lanový park v Deštném 

v Orlických horách,  na konci října přijelo opět maňáskové divadlo, tentokrát 

s pohádkou „Tři prasátka.“ 

Na pondělí 2.11. si děti z mateřské školy připravily překvapení pro rodiče, 

příbuzné, kamarády a známé. V MŠ vyrobily různá strašidýlka, která paní 

učitelky navečer dětem rozsvítily a rozmístily po celé zahradě. Děti s rodiči a 

ostatními návštěvníky se přišly „bát do MŠ“ a na cestu si svítily lampiónky. 

Zahrada plná strašidelných světýlek byla hezkou podívanou pro všechny 

zúčastněné. Další zdařilou listopadovou akcí byl výlet autobusem firmy BASPO 

Z   MATEŘSKÉ ŠKOLY „ SLUNÍČKO“ 
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do Hradce Králové na Hvězdárnu a do Obřího akvária. Dětem se líbilo jak na 

hvězdárně, tak i v akváriu. V dnešní době, kdy v kaţdé rodině je několik aut, je 

pro děti záţitek i to, ţe jedou někam na výlet s kamarády autobusem. Dne 10. 

11. navštívily starší děti rychnovské „DÉČKO“, kde pro ně byl připraven 

program na téma „Příběhy ptačího krmítka“   

Ve středu 18. 11. přijel do skuhrovského Společenského centra kouzelník. 

Děti pana kouzelníka uţ znají, vţdy se na jeho kouzla těší, proto ho zveme 

pravidelně. Také divadlo k nám jezdí velmi často. Přijelo opět 23. 11. 

s pohádkou „O řepě.“  V maňáskovém divadle hrály vţdy jen loutky, tentokrát 

byla změna  - zapojily se i děti. Dne 25.11.2009 děti z mateřské školy 

absolvovaly další výlet. Tentokrát cestovaly autobusem do Třebechovic pod 

Orebem, prohlédnout si známý  Třebechovický   Proboštův  betlém  a výstavu  

betlémů. Zpět se pak vracely naladěny na přicházející advent a jiţ se těšily  na 

Jeţíška. V následujícím týdnu zavítala do mateřské školy hned dvě divadla. 

Jedno se hrou „Zlatovláska“, druhé s dramatizacemi pohádek z kníţky 

„Devatero pohádek“ od Karla Čapka. 

V současné době připravujeme s dětmi Vánoce. Do školky chodívá 

Jeţíšek dříve, a tak máme plné ruce práce. Vyrábíme vánoční 

výzdobu, pečeme cukroví, nacvičujeme besídku, vymýšlíme  

přáníčka…Štědrý den s nadílkou byl v mateřské škole jiţ ve čtvrtek  

10.12.2009, připravena byla  slavnostní tabule a menu. Před 

vánočními prázdninami  proběhne v MŠ vánoční besídka a „dílny“ 

pro rodiče. 

Pokud z důvodu chřipky nedojde k velkému poklesu přihlášených dětí, 

bude provoz mateřské školy ukončen dne 23.12.2009 a zahájen 4.1.2010. 

DĚTI A ZAMĚSTNANCI MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO PŘEJÍ 

VŠEM OBČANÚM PĚKNÉ, KLIDNÉ VÁNOCE A PEVNÉ ZDRAVÍ 

V ROCE 2010.  DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ S NÁMI  SPOLUPRACUJÍ 

A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SPOLUPRÁCI . 

                                               
                                                                                  Za MŠ Sluníčko  Jitka Sienczaková 
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Skuhrovský klub seniorů hlásí… 
 

 Váţení občané, vyuţíváme nabízené moţnosti napsat do zpravodaje o naší 

činnosti v roce 2009 a pozvat Vás k účasti na našich akcích a setkáních. 

 Scházíme se pravidelně kaţdou první středu v měsíci v klubovně 

Společenského centra. Jedenkrát v měsíci se setkáváme na společném obědě. 

Pravidelně kaţdou středu od 18.00 do 19.30 hod. od října do června mnozí z nás 

cvičí jógu pro seniory pod vedením paní učitelky Libušky Nedomlelové 

v tělocvičně místní školy. Toto potřebné procvičení dechu, svalů a kloubů je 

vynikající pro naše zdraví a zveme i další zájemce k účasti na něm. 

 Při našich schůzkách v klubovně se vţdy snaţíme zajistit krátký program 

nejen zábavného ale i poučného charakteru. Po něm si vţdycky při malém 

občerstvení „ mezi námi děvčaty“  ještě rády popovídáme. 

 V lednu mezi nás přišla paní Eva Preclíková na besedu  s promítáním 

snímků z cesty po Izraeli. V únoru přijal naše pozvání pan Groh, zahradník 

z Teplic nad Metují. Přednášel nám o zelenině, hnojení, kompostování i ochraně 

rostlin. Vše bylo doplněno velkoplošnou projekcí. Dobrá byla i moţnost 

nakoupit si zde semena i přípravky na ochranu rostlin apod. Na březnovém 

setkání nám pan ing.Jiří Homolka z Rychnova nad Kněţnou promítl film o 

sklářství v Orlických horách, o huti Karolínka v Deštném, její historii i o 

majitelích. Druhé březnové setkání bylo spojeno s oslavou MDŢ a kaţdá 

účastnice si jako pozornost odnesla domů karafiát. Duben byl ve znamení 

plánování výletů a rovněţ jsme si četly zajímavosti z časopisu PHOENIX. Dne 

22.4.2009 se uskutečnil zájezd na trţnici do Polska. V květnu nás zástupce firmy 

Akuna pan Fr. Fiedler seznámil s výrobky pro zlepšení zdraví a rovněţ s námi 

pohovořil o prevenci. V červnu jsme si promítly DVD z termálních lázní. To 

jsme se jakoby vrátily do dubna, do rozkvetlého Hevízu v Maďarsku. Kvetlo 

všechno najednou – jabloně, šeříky, vistárie, tulipány, macešky, lekníny. Také 

výlet dne 10.6. po rozhlednách se nám vydařil, i kdyţ na poslední zastávce nás 

dohonil déšť. Projely jsme krásnou krajinou od Suchého vrchu kolem rozhledny 

na Lázku, přes Moravskou Třebovou na Andrlův vrch. Další setkání v klubovně 

se uskutečnilo aţ v září, kdy jsme rozebraly zdařilý výlet do Polska, uskutečněný 

9.9.2009. Tehdy jsme putovaly po trase Orlické Záhoří-Zielenec-Kudova Zdroj-

Stolové hory-Karlov-Radkov-Wambeřice.  Zde jsme se na hodinku zastavily, 

prohlédly si kostel a okolí. Potom jsme pokračovaly do Polanice Zdroj, kde jsme 

si prohlédly lázně. Přes Kudovu Zdroj a Náchod jsme dojely do Jiráskovy chaty 

na Dobrošově, kde jsme si daly pozdní oběd. V říjnu jsme znovu zhodnotily výlet 

do polského příhraničí, upozornily na moţnost shlédnout výstavu Zahrada 

východ. Čech v Častolovicích a podzimní zájezd na polskou trţnici. Společně 

jsme si prohlédly výstavu výkresů ţáků místní školy a obrazů pana učitele Josefa 

Martince. Tyto výstavy v sále Společenského centra  se nám velmi líbí, nesmíme 

zapomenout na fotografie pana Vlastimila Dohnálka, Miloše Vogla i tématické 

výstavy k Velikonocům a Vánocům. V listopadu jsme shlédly videoprogram paní 

Kubrtové o Kubě. Hlavním bodem tohoto setkání byla beseda s představiteli 

obce. Navštívili nás pan starosta Vladimír Bukovský, místostarosta pan Milan 
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Bárta a člen rady pan Jiří Nedomlel. Seznámili přítomné s ekonomickou 

situací obce,  s návrhy na různé akce, kde by se mohl náš klub podílet. Hovořilo 

se o moţnostech divadelních představení, hudebních pořadech, přednáškách, 

videoprojekcích, spolupráci s Polskem. Naše členky byly seznámeny 

s připravovanými kulturně společenskými akcemi obce do konce roku 2009. 

Přítomné ţeny vyjádřily zástupcům obce poděkování za veškerou podporu, 

kterou obec Klubu seniorů věnuje. 

 Prosincové setkání bylo velice slavnostní. Ţákyně místní školy pod 

vedením paní učitelky Michaely Grundové nám zahrály a zazpívaly několik 

vánočních písní. Bylo to velmi pěkné odpoledne, všem přítomným se milé 

vystoupení velice líbilo. Bylo to hezké ukončení našich setkání v roce 2009. 
 

                 Za Klub seniorů L.Seidlová, B.Hradecká a D.Šabatová 

 
 

 

Dr. Vinay Goyal, specialista v oboru, říká: Jedinými místy vstupu (viru do 

organizmu) jsou nosní dírky a ústa či krk. Při takovéto globální epidemii je 

téměř nemoţné vyhnout se styku s virem H1N1 navzdory veškeré obezřetnosti. 

Kontakt s virem není takovým problémem, jako je jeho šíření. Dokud jste ještě 

zdraví a neprojevují se symptomy infekce virem H1N1, abyste zabránili jeho 

šíření, zhoršení symptomů a rozvinutí sekundární infekce, existují jednoduché 

kroky, které můţete provádět, a které nejsou dostatečně v oficiální komunikaci 

vyzdviţeny (namísto soustředění se na zásobení vakcínami): 
 

1.   Časté mytí rukou (zásada, která snad nepotřebuje komentář). 

2. "Ruce pryč z obličeje". Odolejte pokušení dotýkat se jakékoli části obličeje 

(pokud nechcete jíst, mýt se, atd..) 

3. Kloktejte 2x denně teplou slanou vodou (pouţívejte Listerin, pokud 

nedůvěřujete slané vodě). Viru H1N1 to trvá přibliţně 2-3 dny po první infekci v 

krku nebo nosních dutinách, aby se šířil a ukázaly se charakteristické symptomy. 

Jednoduché kloktání zabraňuje šíření viru. Svým způsobem má kloktání slanou 

vodou stejný efekt na zdravého jedince, jako má vakcína na infikovaného. 

Nepodceňte tento jednoduchý, levný a mocný preventivní způsob. 

4. Tak jako v bodu 3, čistěte si nosní dírky teplou slanou vodou alespoň 1x 

denně. Ne kaţdý umí tyto velice vhodné praktiky převzaté z jógy - čistit si nosní 

dutiny, ale pořádně se 1x za den vysmrkat a vyčistit nosní dírky tampónky 

namočenými v teplé slané vodě,  by neměl být zas aţ takový problém. 

5. Posilujte imunitu potravinami bohatými na vitamín C. Pokud je musíte 

nahradit tabletami, ujistěte se, ţe obsahují zinek, který napomáhá vstřebávání 

vitamínu C. 

6. Pijte tolik teplých nápojů, kolik jen můţete - čaj, kávu, atd. Pití teplých 

nápojů má stejný účinek jako kloktání, ale v opačném směru. Vymývají šířící se 

virus z krku do ţaludku, kde nemůţe virus přeţít, šířit se, ani nijak škodit. 

*** 

Prevence chřipky aneb dobré rady převzaté z internetu 

 

http://marieblankytna.blog.cz/0911/prevence-chripky
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Procházka starým Skuhrovem  
(pokračování podle vzpomínek paní Berty Ehlové) 
 

 Vraťme se zpět z uličky za školou na hlavní cestu. Po levé straně proti 

kamennému mostu býval koloniální obchod a pekařství „U Javůrků“. Paní 

Javůrková byla  energická paní, zdatná obchodnice. Později prodávala i textilní 

zboţí. Pan Javůrek však méně zdatný pekař. Často se stávalo, ţe paní hodila koš 

s rohlíky na hlavu pana Javůrka s křikem: „Myslíš si, ţe lidi budou ty tvoje 

šišmáky kupovat?“ 

 Na pouť a posvícení si dávaly některé hospodyně péci koláče do jeho 

pekárny. Nosily je sem vyrovnané na plechu a pan Javůrek  koláče pekl. Paní 

Javůrková také řídila auto, jezdila do Hradce Králové pro zboţí, aţ do té doby, 

co měla nehodu. Šťastně to přeţila, bez úrazu, ale potom uţ autem nejezdila. 

Pamatuji se, ţe před jejich obchodem stálo i benzinové čerpadlo. Přes uličku zde 

byl další obchod s koloniálním zboţím – konzum. Prodávala zde paní Rolečková, 

později zde bylo ţelezářství. O pár metrů dále stávala stará, jednopatrová 

budova paní Radnicové. V přízemí měl obchod pan Vimer. Prodával zeleninu a 

ovoce. To byl vzor poctivého obchodníka. Bydlel v Rybníčkách, jezdil na 

motorce se „sajdkárou“. Paní Radnicová byla taková malá osůbka.  Se svou 

společnicí Mařenkou bydlely rovněţ v přízemí. V patře měla kdysi dávno 

pletárnu punčoch. Po zrušení této dílny tam zřídila byty pro nájemníky. Nutno 

podotknout, ţe paní Radnicová patřila k  tehdejší skuhrovské  „smetánce“. 

Přátelila se s úřednickými dámami. Byla to šikovná paní, velmi společenská. 

Bohuţel, zahynula za války v Terezíně, kam byla transportována pro svůj 

ţidovský původ. 

 Za domem Radnicových byla postavena budova obecního úřadu, v níţ 

byla rovněţ pošta, v I. poschodí ordinace lékaře a později i zubaře. Prvním 

lékařem ve Skuhrově (dříve se muselo k doktorovi do Solnice nebo do Dobrého) 

byl pan MUDr. Mikuláš Sarakula. Byl to ruský emigrant, poměrně ještě mladý, 

poněkud svérázný. Při chůzi kladl špičky bot daleko od sebe. Povídalo se, ţe 

kdyţ se učil lyţovat, svázal si špičky lyţí kapesníkem, aby se mu lyţe vzadu 

nekříţily. Jak mi maminka vyprávěla, kdyţ mi byly dva roky, vyléčil mě 

z oboustranného zápalu plic. Tento pan doktor v naší obci dlouho nepobyl. 

Nahradil ho MUDr. Jiří Polkovnikov, také Rus. Měl velmi atraktivní manţelku, 

ale děti neměli. Pan doktor byl veliký dobrák, vysoké postavy, ohnutá záda, 

pomalý, špatně mluvil česky. Pouštěl se i do zubařiny, ale to  mu moc nešlo. 

Paní mu říkala Jiří, chodili po Skuhrově do sebe zavěšení a ukláněli se 

s úsměvem, kdyţ děkovali za pozdrav. Po návštěvách u pacientů ho vozil pan 

Kops na motorce s postranním vozíkem, v němţ seděl pan doktor zahalený 

přikrývkami. Tenkrát pohotovostní sluţby neexistovaly, a tak měl pohotovost i 

v noci, o nedělích i svátcích. Později přišel do naší obce pan dentista Krbal. Byl 

to velký fešák, hrával milovníky v ochotnickém divadle, které později také 

reţíroval. Vedle zubní ordinace byla dílnička, kde zhotovovali se Slávou 

Knapem korunky a zubní protézy takřka na koleně. Pan Krbal, jakoţ i později 
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jeho nástupce pan Cvejn, pracovali velmi kvalitně. V zubech mám plomby 

jiţ šedesát let a stále drţí. 

 Za budovou obecního úřadu se táhla struha, která přiváděla vodu 

z Rybníčského potoka do Sejkorovny. Za tímto vodním dílem bydleli Jegrovi. 

Pan Jegr jezdil do práce k firmě Jirát (dnes Alfa Solnice) na zvláštním těţkém 

motocyklu. Právě tento značně hlučný stroj byl příčinou, proč se panu Jegrovi  

přezdívalo Perpetum mobile. 

 Vedle pošty stával malý úhledný domek porostlý psím vínem, který koupil 

a později přestavěl pan Pišl, místní řezník. Dále ke křiţovatce přestavěl dřívější 

dům paní Kuličkové pan Kouba, obchodník. Slovo k paní Kuličkové. Ta zde měla 

obchůdek s potravinami, spíše takové lahůdkářství. Pamatuji si ji jako starší, 

bělovlasou, stále usměvavou paní. Ţila zde se svou příbuznou Pavlou. 

Prodávala různé druhy vín, koňaků a likérů. Náš děda tady kupoval babičce 

koňak, aby měla dobrou náladu… Lahve balila paní Kuličková do krásných 

barevných papírů. Děda si je schovával a na podzim z nich nám dětem dělával 

draka s krásným barevným ocasem. Kdyţ paní Kuličková s Pavlou zemřely, 

převzal obchod pan Kouba, který  prodával textilní zboţí. 

 Za rohem cestou ke kostelu stával jednopatrový dům pana Kouříma. Neţ 

byl postaven obecní úřad, byla v jeho přízemí  umístěna pošta. Naproti měli 

Kouřímovi hostinec, dnes uzavřený. Dole bylo řeznictví a uzenářství, nahoře 

lokál, taneční sál a jeviště. Cvičili zde členové Dělnické tělocvičné jednoty a 

hrálo se zde ochotnické divadlo. 

*** 
 

Figurky… 
 

 Pohled do  minulosti Skuhrova nás vede ke srovnávání se současností. 

Pamatujeme mnoho původních chalup a domů, jednoduchých, ale svým 

způsobem zajímavých. K nim samozřejmě patřili konkrétní obyvatelé. A o nich 

platilo totéţ – byli to svérázní zemití lidé. Pro takové typy se vţil pojem 

„figurky“. V dobrém smyslu slova, protoţe byli specifickými postavičkami a 

oţivením místního ţivota. Svým počínáním, vyprávěním a charakteristickými 

často se opakujícími výroky se výrazně odlišovali od ostatních. Tito lidé dovedli 

pobavit i zaujmout třeba při posezení v místních hospodách i pří běţném setkání 

na cestě či v obchodě. 

 Mnozí z nich si vyslouţili přezdívky, dle nichţ kaţdý hned věděl, o koho se 

jedná. Ve Skuhrově ţilo hned několik poměrně početných rodů (a dosud tomu 

tak je), a tak se zde vyskytoval větší počet osob  stejného příjmení – Kouřímovi, 

Daníčkovi, Kopsovi, Palečkovi, Ehlovi atd. Přezdívky tedy usnadňovaly 

identifikaci.  Původem některých přezdívek bývala často i některá z místních 

částí Skuhrova, kde tito lidé bydleli – Březina, Slavěnka. 

 Venkovský ţivot bez televize a auta, to bylo prostředí pro častou a přímou 

komunikaci mezi lidmi. Pamatuji se, jak před domem mého dědy, vedle 

Jirgesovy hospody (dnes autobusová zastávka směr Solnice), bývala lavička,  
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která jen zřídkakdy nebyla obsazena. Téměř vţdy se tu setkávali lidé a ţivě 

diskutovali. To byl běţný obrázek Skuhrova před půl stoletím. 

 S  ubíhajícím časem se výrazně změnilo i vyjadřování. Tenkrát se lidi 

chodili „toulat“, nebo přišli „pobejt“. Dnes chodíme na návštěvu. A to byl 

právě prostor pro debaty a vyprávění. Pamatuji si několik znamenitých místních 

vypravěčů příběhů z dávných let. Jedním z nich byl třeba pan Karel Krulich, 

řečený Školník (jeho otec kdysi bydlel ve staré škole). Bydlel v Poříčí v domku u 

Cejnhamru. V obydlí se čtyřmi místnostmi spolu s dalšími třemi rodinami – 

celkem čtrnáct dětí… Pracoval jako pomocný dělník ve slévárně. Poutavě 

vyprávěl třeba o cestách svého otce – kočího u firmy Porkert do Hradce Králové 

s povozem plně naloţeným pianovými rámy pro hradeckou firmu Petrof. Šlo 

vţdy o celodenní cestu. Na trase, která tehdy vedla přes některé vesnice jako 

Libel a Petrovice, míval většinou dvě zastávky při kterých nakrmil a nechal 

odpočinout koně. Největší úskalí ho  vţdy čekalo  v kopci u Častolovic, kde 

musel, jak říkal, „podkládat“. Těţký vůz s nákladem litiny totiţ nebyli koně 

schopni do kopce vyvézt na jeden zátah. Proto tento úsek zdolával tak, ţe koně 

na jeho povel zabrali (cuknuli). V té chvíli kočí rychle podloţil či, lépe řečeno, 

zaloţil zadní kola vozu dřevěným hranolem, aby vůz nesjel dolů. Koně si chvilku 

odpočali a po chvilce znovu zabrali. Toto se muselo opakovat tolikrát, neţ se tak 

říkajíc „po cukách“ dostali na vrchol kopce. Cesta bývala kamenitá, takţe často 

bylo nutné větší kameny odházet, aby koně kopec snadněji zdolali. Jindy kočí 

láteřil, ţe některé vesnice nemají nebo včas nepřemisťují „odsazníky“, čímţ se 

vyjíţděly hluboké koleje. Odsazníky byly velké kameny kladené střídavě vpravo a 

vlevo u kraje cesty. Měly se pravidelně přemisťovat, aby se cesta rovnoměrně 

ujíţděla. Ve Skuhrově se na to prý velmi dbalo. 

 Pan Krulich také vzpomínal, jak ho jednou, kdyţ byl ve školním věku, vzal 

do Hradce otec s sebou. Byl to pro něj velký záţitek. Překvapily ho vysoké domy, 

široké ulice a mnoţství lidí. Při jízdě po Hradci mu prý otec  svěřil opratě, aby 

sám koně vedl. V jednom místě se ale málo vyhnul metaři a přejel mu koště. 

Rozlícený chlapík se po něm začal zbytkem násady ohánět. Duchapřítomný otec 

byl ale rychlejší a metaře ztrestal bičem. Z jeho nadšeného stylu vyprávění jsem 

ještě po létech poznal patřičnou hrdost vypravěče nad tehdejším otcovým 

počínáním. Při vyprávění své nadšení zdůrazňoval opakovaným „…jóţišmarjá“ 

podpořeným hlasitým smíchem. 

                                Miloš Kops 

         

Poznámka redakce: 
 Velmi rádi uveřejňujeme podobné vzpomínky na doby více či méně minulé. 

Naši předkové si dokázali svůj těţký ţivot plný dřiny zpříjemňovat drobnými denními 

radostmi, mezi které určitě patřilo vypravování, vzpomínání a rozjímaní. Nechyběl při 

tom humor, který vznikal na základě vlastních proţitků, proto byl někdy i drsnější. 

Dnes existují všemoţné technické vymoţenosti, lidé mají spoustu volného času, ale 

vlastní záţitky se nějak vytrácejí. Lidová moudrost,  „vzpomínky nikde nekoupíš“, 

však platí pořád. Proto patří dík  paní Bertě Ehlové, která naší redakci svěřila 

k otiskování své paměti, i panu Miloši Kopsovi, který sepisuje povídání o 

skuhrovských figurkách. 
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Ve Svinné se hraje loutkové divadlo 
 

„Nazdárek, nazdárek, zdraví vás Kašpárek“, moţná, ţe jste se 

s tímto pozdravem ve Skuhrově  a jeho okolí uţ setkali. Takto  

vás přivítá jménem amatérského loutkového divadélka Dráček  

ze Svinné jedna z loutek – samotný ředitel Kašpárek.   Místní 

kultura nemá v současnosti zrovna na růţích ustláno.  A to  třeba  ochot- 

nické divadlo mělo kdysi v naší obci slavnou tradici. Proto  jsme zbystřili 

pozornost a zeptali se fiktivního ředitele na pár otázek.  
 

1.Jak a kdy vzniklo divadélko Dráček? 

Naše divadélko vzniklo docela nedávno – na jaře letošního roku. Původně jsme  

se chtěli jmenovat Divadlo na půdě, protoţe první zkoušky a představení 

probíhaly v domě pana Jiřího Licka, který má divadélko postaveno na půdě ve 

Svinné. Vystavěl ho jiţ jeho otec a hrál svým dětem i dětem ze sousedství. 

První představení Perníková chaloupka se hrálo letos na 1.máje právě tam. 

Zájem dětí i dospělých byl značný, ale na půdu se vejde maximálně 10 dětí. 

Protoţe nás hraní „chytlo“, rozhodly moudré hlavy, ţe uděláme divadlo 

přenosné, které dojede kamkoliv. 
 

2. Proč název Dráček? 

Vybíralo se z mnoha návrhů i mezinárodně znějících, ale nakonec dostal nejvíce 

hlasů Dráček, a tak vyhrál. 
 

3. Kde zkoušíte? 

Nejdříve probíhaly zkoušky u pana Licka v buňce na zahradě. Matka příroda si 

letos ale pěkně zařádila, teplo se střídalo se zimou a my se začali poohlíţet po 

nějakém vhodnějším umístění divadla, kde by mohly probíhat zkoušky v teple. 

Azyl nakonec divadélku poskytl pan Rygr ze Svinné, za coţ mu nastotisíckrát 

děkujeme. 
 

4. Kolik uţ divadélko odehrálo představení? 

Tak moment, to musím spočítat… Poprvé to bylo onoho 1.máje, pak se hrálo na 

svátek Jana Husa v Brocné, o pouti ve Svinné. S divadélkem jsme zajeli o 

prázdninách na skautský tábor do Benátek. Teď na podzim jsme hráli ve 

Společenském centru ve Skuhrově a v hasičské zbrojnici v Deštném. Bohuţel, 

přišlo málo dětí. 
 

5. Co hrajete? 

Všechno moţné, ale hlavně pohádky pro malé i velké diváky. Které – to 

prozrazovat nebudu, přijďte se podívat. 
 

Tak alespoň něco naznač, Kašpárku. Na co se mohou děti i dospělí těšit? 

Tak dobrá, dobrá. Perníková chaloupka uţ tady byla zmíněna. Máme variantu 

pro malé děti i variantu pro větší děti i dospěláky. Na pohádky o Smutné 

princezně, O vznešené čarodějnici, Jak se Honzík učil latinsky nebo na Pohádku 

na ruby se ale musíte přijít podívat. Všichni členové divadélka i s loutkami se na 

vás velice těší. 

 

  Děkujeme za rozhovor a přejeme dřevěným i ţivým hercům, aby na 

jejich představeních bylo vţdycky plné hlediště. 
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Co čeká SKI Skuhrov v nadcházející sezóně? 
 

V současné době lyţaři SKI Skuhrov marně čekají na sněhové vločky, aby 

mohli začít řádně trénovat na sněhu. Plánované soustředění na Masarykově chatě bylo 

jiţ třikrát odloţeno. Snad poslední termín – od 12.12. 2009 jiţ konečně dopadne. Letní 

i podzimní příprava byla kvalitní, a tak jen aby jiţ nasněţilo… 

Během léta absolvovali lyţaři soustředění na vodě. Letos sjíţděli Vltavu, pak 

zavítali na kolách do Polska, v polovině prázdnin proţili krásný týden na Pastvinách a 

na závěr prázdnin dorostenci  a starší ţáci absolvovali týdenní soustředění stejně jako 

vloni  na Boţím Daru v Krušných horách. Drobotina trénovala ve stejném termínu na 

Luisině Údolí. Kromě soustředění se scházeli pravidelně  v pondělí, středu a pátek na 

tréninku ve Skuhrově. 

Během podzimu se mladí lyţaři účastnili přespolních běhů – např. ve Vysokém 

nad Jizerou, Studenci, Jílemnici, Trutnově. Mezi nejlepší podzimní běţce patří mladší 

ţák Ondra Martinec,  Kristýna Holíková, Karel Píč, z nejmladších běţců velmi dobře 

běhala děvčata  Jana Dohnálková, Kateřina Frydrychová a Kristýna Kulhánková. 

Samozřejmě, ţe uznání a gratulace náleţí všem běţcům. 

Nadcházející zimní sezóna bude náročná jak pro závodníky, tak i pro ostatní 

členy oddílu a rodiče dětí. Oddíl pravidelně pořádá několik závodů a to: Orlický pohár 

– 3.1.2010, závody ve Skuhrově 20.1.2010, organizačně velmi náročný letos jiţ 26. 

ročník Orlického maratónu 6.-7.2.2010 a kritérium posledního sněhu 28.3.2010. Letos 

k těmto jiţ pravidelně se konajícím závodům přibude pořádání Mistrovství České  

republiky  ţactva, které se bude konat v termínu 13.2-14.2.2010 v areálu na Deštném. 

Pořadatelství mistrovských závodů je pro oddíl velká čest, ale zároveň obrovské 

mnoţství práce a starostí. 

Pro tak malý klub jako je SKI Skuhrov, je velký úspěch pořádat mistrovské závody jiţ 

podruhé. Jsme celorepubliková rarita. Průběh minulého mistrovství bylo komisí 

hodnoceno velmi kladně, a to podpořilo i naši ţádost o pořádání letošních 

mistrovských závodů. Připomenu, ţe oddíl byl pořadatelem MČR. staršího ţactva 

v roce 2007 a tehdy se nejen zhostil na výbornou organizace závodů, ale i dosaţené 

výsledky jiţ ani lepší být nemohly. Poprvé v historii zvítězila domácí štafeta chlapců 

(Remeš, Píč, Šabata). Josef Šabata se stal  mistrem ČR, děvčata vybojovala bronzovou 

a stříbrnou medaili. Věřme, ţe  i naše letošní ţelízka v ohni – Dáša Hamerská a 

Kristýna Holíková budou úspěšné. Samozřejmě, ţe pořádání takovýchto závodů se 

neobejde bez spolupráce rodičů a dalších pomocníků a samozřejmě sponzorů. 

Pořadatelé uvítají kaţdou pomocnou ruku. Jiţ předem všem velmi děkujeme. Srdečně 

zveme všechny příznivce lyţování  13. a 14.února do Deštného. Atmosféra na 

takovýchto závodech je opravdu úţasná a hlavně: přijďte  podpořit závodníky ve 

skuhrovských barvách. 

 Upozorňujeme rodiče malých dětí, ţe jiţ od první třídy se mohou  s nimi mezi 

nás podívat a zasportovat si. Hledáme zvláště děti ročník narození 1998. V této 

kategorii  máme pouze jednoho závodníka. 

Přejeme všem  šťastné a veselé Vánoce a našim závodníkům bohatou sněhovou 

nadílku a ať se skuhrovským barvám daří. 

 

                                                                                                     Za SKI M. Šabatová   
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         společenských, kulturních a sportovních 

událostí v naší obci v roce 2010 
  

Leden  Ohňostroj  k uvítání nového roku od 18.00 hod. 

   1.1.2010 sraz občanů v 17.30 hod. u zdravotního                       

                           střediska 

    

   Turnaj v kuželkách dvojic – Kuželna Solnice 
   pořádá obec Skuhrov, termín bude upřesněn 

    

   Orlický pohár v běhu na lyţích, 48.ročník 

   pořádá SKI Skuhrov 3.1.2010 v Deštném 

 

Lyžařské kritérium ve Skuhrově nad Bělou 

pořádá 20.1.2010 SKI Skuhrov  

 

Cestopisná přednáška „Bolívie“ 

pořádá 21.1.2010 Společenské centrum  
  

Únor Orlický maratón, 26. ročník  

pořádá SKI Skuhrov 6.2. – 7.2. 2010 v Deštném 

v O.h. 

                              Ples SRPŠ při ZŠ Skuhrov n.B. 
   pořádá ZŠ a výbor SRPŠ ve Společenském centru  

12.2.2010 od 20.00 hod. 
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Mistrovství republiky ţactva v běhu na lyţích  

pořádá SKI Skuhrov 13.2 – 14.2.2010 v Deštném 

     

   Maškarní karneval pro děti s rodiči 

   pořádá ve Spol.centru MŠ Sluníčko, termín bude  

                           upřesněn 
 

 

 

Maškarní bál ve Svinné 

   pořádá SDH Svinná, termín bude upřesněn 

 

   Vepřové hody 

   26.2.2010 ve Společenském centru 
  

Březen              Okresní přebory v běhu na lyžích 
   pořádá 3.3.2010 SKI Skuhrov v Deštném 

 

                                Výroční členská schůze ČRS s taneční zábavou 

                                pořádají 6.3.2010 rybáři ve Společenském                             

                               centru 
 

 

Kriterium posledního sněhu  

pořádá SKI Skuhrov  28.3.2010 v Deštném v O.h. 

 

Velikonoční jarmark  

pořádá 28.3.2010 Společenské centrum  

 
   Oslava MDŢ 

   pořádá ve Společenském centru Klub seniorů, 

   termín bude upřesněn 
 

Duben  Projekt  Den Země se sběrem starého papíru 

pořádá ZŠ Skuhrov n.B., termín bude upřesněn 
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   Zájezd do Polska  

   pořádá Klub seniorů, termín bude upřesněn 

 

                               Pálení čarodějnic 
30.4.2010 pořádá SDH Skuhrov v areálu volejbalistů 

 

Pálení čarodějnic na hřišti v Brocné 

pořádají 30.4.2010 SDH Brocná 

    
   Čarodějnické posezení ve Svinné 

   pořádá SDH Svinná 30.4.2010  

 

Květen  1. máj na hřišti v Brocné 
   pořádá 1.5.2010 SDH  Brocná 

 

    

 

                           Okrsková soutěţ v poţárním sportu 

   8.5.2010 pořádá SDH Brocná 

 

   Den otevřených dveří v MŠ Sluníčko 

   termín bude upřesněn 

 

Koncert dětí ke Dni matek 
   pořádá ZŠ Skuhrov n.B.ve Spol.centru, termín bude  

                           upřesněn 

 

   Oslava Dne matek a otců ve Spol.centru  

   pořádá MŠ Sluníčko, termín bude upřesněn 
     

Červen  Oslavy Dne dětí ve školním areálu  
   pořádá ZŠ Skuhrov n.B., termín bude upřesněn 
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                          Oslavy Dne dětí 

   pořádá MŠ Sluníčko, termín bude upřesněn 

 

   Běh Skuhrovem  

   pořádá SKI Skuhrov, termín bude upřesněn  

  

   Rybářské závody pro dospělé 

   pořádá ČRS 5.6.2010 na rybníku v Debřecích 

 

                              Rybářské závody pro děti 
   pořádá ČRS 6.6.2010 na rybníku v Debřecích 
       

BASPO rallye, X. roč. orientační automobilové  

soutěţe 

   pořádá firma BASPO 26.6.2010 

 

Slavnostní rozloučení se ţáky 9. ročníku 

   za účasti rodičů a starostů obcí 

   pořádá ZŠ ve Společenském centru 

 

   Slavnostní zakončení školního roku 

   pořádá ZŠ Skuhrov n.B.  

 

   Výlet za poznáním 

   pořádá Klub seniorů, termín bude upřesněn 

       

Červenec  Vítání prázdnin – dětský den na hřišti v Brocné 

   pořádá SDH Brocná 3.7.2010  

 

Pouť:         Výstava drobného zvířectva  

   pořádá ČSCH  24.7. a 25.7. 2010 v areálu chovatelů 

   Přátelské letní pouťové posezení s hudbou 

   pořádá ČSCH  24.7.2010 v areálu chovatelů 

   Pouťový turnaj v odbíjené 

   pořádají místní volejbalisté  24.7.2010 
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                               (Ne)tradiční pouť v Rybníčkách 
   pořádá SPOR ve svém areálu 24.7.2010 

   Pouťová výstava  

   pořádá 24.7. a 25.7.2010  Společenské centrum 

    

   Pouťové posezení s hudbou ve Svinné 

   pořádá SDH Svinná v místním sále, termín bude   

                           upřesněn 

 

Srpen             Letní Mutinovy slavnosti  

   pořádá Obec Skuhrov n.B., termín bude upřesněn 

    

Skuhrovský kanár  České spořitelny– tenisový  

turnaj  

termín bude upřesněn 

 

   Rybářské závody „Čtyřiadvacetihodinovka“ 

   pořádá ČRS 13.8. – 14.8.2010 v Debřecích 

 

Běh údolím řeky Bělé 

   14.8.2010 pořádá  SKI Skuhrov 

Běh do vrchu Skuhrov-Velká Deštná 

pořádá  SKI Skuhrov 15.8.2010 

 

   Sousedské posezení v Brocné 

   pořádá SDH Brocná 21.8.2010 na hřišti 

      

Září   Slavnostní zahájení školního roku 
   1.9.2010 pořádá ZŠ Skuhrov n.B. 

 

Slavnostní zahájení školního roku v MŠ 

 

Výlet za poznáním 

pořádá Klub seniorů, termín bude upřesněn 

    

Okrskový nohejbalový turnaj členů SDH 

pořádají hasiči Skuhrov 4.9.2010 ve volejbal. areálu  
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Zakončení prázdnin 

pořádá SDH Brocná 4.9.2010 na hřišti 

 

Říjen  Zájezd do Polska 
   pořádá Klub seniorů, termín bude upřesněn 

 

Tradiční skuhrovské posvícení 
   16.10.2010, program bude upřesněn a včas oznámen 

    

   Sběr starého papíru 

   pořádá ZŠ, termín bude upřesněn 

   

   Posvícenská taneční zábava ve Svinné 

   pořádá 23.10.2010 SDH Svinná  

    

Listopad  Den otevřených dveří „Advent ve škole“ 
   pořádá  28.11.2010 ZŠ Skuhrov n.B. 

    

Kurzy ručních prací 

   pořádá Společenské centrum, termíny budou  

                           upřesněny 

    

Loučení s podzimem a vítání zimy 

pořádá MŠ Sluníčko na zahradě MŠ  

 

Zpívání koled při rozsvícení vánočního stromu 

   pořádá ZŠ a Společenské centrum 28.11.2010 

    

Prosinec  Vánoční koncert  RDS Carmina 
   pořádá ZŠ Skuhrov n.B., termín bude upřesněn 

 

   Vánoční posezení dětí s rodiči 

   pořádá MŠ Skuhrov n.B., termín bude upřesněn 

          

Předsilvestr     

pořádají 29.12.2010 členové MS  Brocná na   

myslivecké chatě 
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Václav Brandejs, 517 02  Kvasiny 318, IČO: 632 12 463  DIČ: CZ520918029 

Tel. 603 835 830  vaclav.brandejs@iol.cz www.preklizky.hradecko.com 
 

OTEVŘENÍ  NOVÉ  PRODEJNY A SKLADU 
„HOBLINKA“ VZORKOVÁ PRODEJNA, ul. Úzká 99, Rychnov n.K. 

        prodejní doba: Po – PÁ 13:30 – 16:30 

„PRODEJNÍ SKLAD“,   Na Jamách 1710, Rychnov nad Kněţnou 

        prodejní doba: dle potřeby  tel.: 603835830 

 

NABÍZÍ:  - DŘEVĚNÉ HRAČKY, 

   -  DŘEVĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY 

- ZAHRADNÍ NÁBYTEK 

- OSMO  - NÁTĚRY NA DŘEVO  

- PŘEKLIŢKY, OSB, DTD, ŘEZIVO,  

- LETECKÉ A MODELÁŘSKÉ PŘEKLIŢKY  

- SPÁROVKY 

- PODLAHOVINY, TERASOVÁ PRKNA 

- FASÁDNÍ OBKLADY, PALUBKY 

- ŘEZIVO 
 

SLUŢBY:  - GRAVÍROVÁNÍ  NA RŮZNÉ MATERIÁLY 

   - VIZITKY, NOVOROČENKY z překliţky 

   - FORMÁTOVÁNÍ dřevařských polotovarů 

- MALÍŘSKÉ ŠABLONY 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masážní salón  je pro vás otevřen od 19. října 2009 ve 

Zdravotním středisku  Skuhrov nad Bělou. 
 

Nabízím masérské rekondiční a regenerační služby.  
Masáž  -  klasickou rekondiční  
            -  podtlakovou – baňkování 
            -  horkými lávovými kameny 
 

Lenka Povalačová,  tel. 731 925 068  
 

Malý oznamovatel: inzerce  - anonce  -  komerční sdělení 

http://www.preklizky.hradecko.com/
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