
Léto, je léto… 
 

Předpokládám, že dříve narození řeknou: „Jo, to za nás bylo léto!“ 

Možná to říkají oprávněně. Sám si pamatuji na krásné prázdninové 
chvíle s počasím, které je už jen ve vzpomínkách (možná nostalgie 
mládí). 

 

Ale je rok 2010 s počasím, které si asi zasloužíme. Střídání veder 
s lijáky bereme jako samozřejmé a střídání 10°C nebo 30°C jako 
normální. Normální, až do doby dramatického zvyšování hladiny Bělé. 
Ale to je už dvanáctiletá historie. Ale co naše současnost a nedávná 
minulost? 

 

Musím na stránkách tohoto Zpravodaje pochválit organizátory 
okrskové hasičské soutěže v Brocné. Dokáži si představit, kolik starostí a 
hodin přípravy taková akce obnáší. Účast na soutěži byla výborná a 
počasí se taky umoudřilo. Díky za zapojení všech brocenských hasičů i 
dalších místních občanů. Nemám sice bližší informace z „Prvomájových 
oslav“ v Brocné, ale i tato aktivita je úžasná. Díky všem pořadatelům. 

 

Nadcházející letní měsíce budou pro naši obec, co se akcí týká, 
poměrně bohaté. Nevím sice, jak budou někteří občané nadšeni 
z automobilové soutěže. Podorlická RALLY projede přes Rybníčky na 
skuhrovskou pouť v sobotu 24.července  a to dvoukolově. Plná dopravní 
uzávěra bude v Rybníčkách trvat od 7.00 hod. do  15.00 hodin.  Pouťové 
akce by tak neměly být výrazněji narušeny, neboť většina z nich se bude 
konat později. Naopak, příznivci motorismu si přijdou na své. Myslím, že  
bude zajímavý pohled na jezdce, kteří ze svých strojů budou chtít dostat 
na rychlostních zkouškách své maximum. 

 

Letní Mutinovy slavnosti budou tentokrát přesunuty do prostor 
Společenského centra, v jehož blízkosti se uskuteční v sobotu  21. 
srpna. Obsahem budou jarmareční ukázky řemeslné výroby, pečení 
bramboráků a neobvyklé soutěže pro dětí i dospělé. Soutěžit se bude 
v různých „blbostech“, aby se mohli všichni dostatečně pobavit. O dobré 
jídlo a pití bude také postaráno. Pamatujeme samozřejmě i na 
tancechtivé občany. Pro ně bude od 19 hodin připravena taneční 
zábava. Celý program se opět uskuteční za přispění dotace, tentokrát z 
Fondu mikroprojektů, česko – polské spolupráce. Proto zde přivítáme i  
přátele z Polska. 

 

V rámci česko – polské spolupráce se zúčastníme i dožínek Gminy 
Klodzko (tj. něco jako náš okres), které se uskuteční v neděli 29.srpna 
2010 v naší partnerské obci Jaszkowa Dolna (3 km za Klodzkem). 
Předpokládáme, že ze Skuhrova pojede na tyto dožínky autobus 
účastníků. 



 

Vzhledem k obecním financím a naplňování rozpočtu se snažíme 
uskutečňovat hlavně takové akce, kde je možnost získat dotační 
prostředky. Pokusem bylo i pokračování v dostavbě objektu na návsi 
v Brocné (obchod), kde jsme podali žádost o dotaci z programu 
LEADER. Záměrem bylo vybudovat zde hasičskou zbrojnici, ale s naším 
projektem jsme, bohužel,  neuspěli. 
 

Trvalým zájmem obce je dostavba přízemí Společenského centra. 
Protože se zdá, že dostavbu této části nebude možné uskutečnit 
najednou, rozhodla Rada obce řešit dostavbu v rámci tří částí a některé 
z nich, za předpokladu dostavby, nabídnout k nájmu jinému subjektu. 
Souhlasím s ohlasy, které nastanou, ale se znalostí o dotačních 
možnostech do roku 2013 osobně jinou cestu nevidím.  

 

Musím se zde také zmínit o Svinné. Mám radost z aktivit tamních 
obyvatel při opravě Obecního kulturního domu. Místní hasiči zajistí 
otlučení omítky před její výměnou a pomohou při zajištění likvidace 
odpadu. Oprava zatrubení potoka je také chvályhodná záležitost. 

 

U odpadů ještě zůstanu. Chci všechny občany požádat, aby do 
velkoobjemového kontejneru ve Skuhrově i dalších kontejnerů na 
komunální odpad  v Brocné a Svinné ukládali pouze odpad tříděný. 
Kovy, papír, plasty a sklo do těchto kontejnerů NEPATŘÍ. 

 

Uvědomuji si, že přeskakuji do různých témat.  Takže nyní chci 
upozornit, že na OÚ ve Skuhrově n.B. již existuje CZECH-POINT. Svůj 
názor na tuto skutečnost zde raději nebudu vyjadřovat, ale záměrem je  
přiblížit služby a informace občanům.  

 

Máme za sebou volby do Poslanecké sněmovny, které některé 
z nás uspokojily, pro někoho skončily negativně. V každém případě 
z nich pro tuto zemi vyplývá „utahování opasků“. Ale zůstaňme v klidu, i 
když, nutno říci, že negativa státního rozpočtu se dotknou  nás na 
komunální úrovni taky. 

 

A u komunální úrovně zůstanu. Buďme i nadále pravými 
Skuhrováky, kteří chtějí pozitivně ovlivňovat život v této krásné obci! 

 
       

Vladimír Bukovský, starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     společně s Obcí Skuhrov  
               nad Bělou 

                          Vás srdečně zvou na  

v sobotu 24.července 2010 od 14.00 hodin 

u Společenského centra ve Skuhrově n.B.  

s hudbou COMBI (od 19.00 hodin) 

jídlo a pití zajištěno v dostatečné míře 

(((pppááárrrtttyyy   jjjeee   bbbeeezzz   vvvssstttuuupppnnnéééhhhooo)))  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Volby do PSP PČR květen 2010 obec Skuhrov nad Bělou 

 

Okrsek  Voliči - počet Volilo - počet % volilo 

Skuhrov n.B. 709 462 65,44 

Brocná 150 105 67,33 

Celkem 859 565 65,77 

Č. 

strany 

Název  vol. strany  Skuhrov n.B. - 

hlasy 

Brocná 

hlasy 

Hlasy 

celkem 

% celkem  

1 Občané.CZ 1 1 2 0.35 

4 Věci veřejné 57 16 73 12,92 

5 Konzervativní strana 1  1 0,18 

6 KSČM 67 10 77 13,63 

9 ČSSD 86 22 108 19,12 

13 SPO Zemanovci 17 5 22 3,89 

15 TOP 09 73 14 87 15,40 

17 KDU - ČSL 24 10 34 6,02 

18 Pravý blok …….. 5  5 0,88 

20 Strana zelených 5  5 0,88 

21 Suverenita 10 6 16 2,83 

23 Česká pirátská strana 2  2 0,35 

24 Děl.strana soc.spraved. 3  3 0,53 

25 Strana svob.občanů 1  1 0,18 

26 ODS 110 21 135 23,89 

 Celkem  462 105 565  

 

 Letošní rok bývá nazýván rokem supervolebním. K volebním urnám 

půjdeme znovu  na podzim, kdy se uskuteční  volby komunální. Bude to  

v pátek 15. 10. a  v sobotu 16.10. 2010. 



 

                       
 

 
 

 

 

 

Významného životního jubilea se  ve třetím  čtvrtletí  roku  2010  dožívají tito 

naši spoluobčané:   
 

 

DOHNÁLKOVÁ Ludmila z Debřec   80 let 

HLAVÁČEK Josef ze Skuhrov   70 let 

KUNCOVÁ Marie z Brocné    75 let 

LUKAVSKÁ Božena z Hraštice   80 let 

LINHART Jan z Hraštice    75 let 

DIBELKA František ze Skuhrov   92 let 

  

Vaše životní jubileum je pro nás příležitostí, abychom Vám do dalších let 

upřímně popřáli dobré zdraví, spokojenost a osobní pohodu. 

 

 
Vítáme nové občánky naší obce: 

 

Gabriško  Jan ze Skuhrova 

Piskorová  Monika z Debřec 

Lockerová  Anna  z Hraštice 
      

 

 

 

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

vyrůstalo ve zdraví, lásce, klidu a porozumění. 

 

 
Loučíme se s našim zemřelými spoluobčany : 
 

 

KOVÁŘOVÁ Miloslava (nar. 1925) 

ŠULHA Radoslav  (nar. 1977) 

Ing.KOUŘÍM Bohumil  (nar. 1929)  

 

Čest  jejich  památce ! 
                                                                          Ludmila Popová  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Jaro ve Společenském centru 
     
  S příchodem jara proběhly ve Společenském centru akce k tomuto 
období již patřící. Oslavu „Svátku matek“ zajistily škola a školka vystoupením 
dětí pro maminky a babičky. V prostorách našeho sálu se MŠ rozloučila s dětmi, 
které opouští dobu her a nastupují do 1. třídy ZŠ. Velmi pěkné a sváteční bylo i 
rozloučení žáků a žákyň 9. ročníku s naší základní školou.  
          Za úspěšnou akci můžeme označit i „Diskotéku pro naše nejmenší“. Děti, 
které přišly, si to opravdu pod odborným vedením DJ Dohnálka užily. 
          Nová přístavba s grilem je úspěšně využívána při akcích, pořádaných pro 
příjemné sousedské posezení a popovídání při trošce dobrého jídla a pití. Již se 
zde uskutečnilo „První letní grilování“ a  „Sváteční posezení“.  
          Největší návštěvnost a úspěch u publika určitě zaznamenal „Večer 
s Martinem Zounarem“.  Kladné ohlasy na tuto akci zaznamenáváme průběžně i 
nyní, což nás velmi těší.  Jsem ráda, že se večer líbil všem přítomným. Rovněž  i 
Martin  byl kladnými ohlasy potěšen. Vždy rád zavítá do našeho kraje, kde 
prožíval své dětství a často na to vzpomíná. 
          Závěrem bych chtěla jménem všech spolupracovníků popřát našim 
spoluobčanům pěkné, příjemné léto a čas dovolených a výletů.       
                                                                                            

           Marcela Zounarová 

Za panem Ing.Bohumilem Kouřímem 

 

Ve věku 80 let opustil v červnu tohoto roku naše řady pan 

Ing.Bohumil Kouřím. Patřil k lidem, kteří na své okolí působí velmi klidně 

až nenápadně, ničím na sebe neupozorňují, ale přece po sobě zanechávají 

nezapomenutelné stopy. Poctivý a pečlivý přístup ke každé práci byl pro 

něho naprostou samozřejmostí, jinak on pracovat neuměl. Tyto jeho cenné 

vlastnosti se mimo jiné prokázaly při jeho dlouholeté odborné práci pro 

obec. Zvláště obdivuhodný byl jeho přehled, profesionalita a důkladnost 

při zpracovávání výsledků voleb, neboť byl pravidelným a 

nepostradatelným členem volebních komisí v naší obci.  Do posledních 

chvil svého života se zajímal o dění v rodném Skuhrově.  

Odešel poctivý člověk, čest jeho památce.  

       

     Členové rady Obce Skuhrov n.B. 



         MutinaSkuhrovský 

 

upozorňuje - že v sobotu 24.7.2010 – o  skuhrovské pouti - budou obcí  
projíždět soutěžní  automobily, které se budou účastnit 
MATRIX M.V.RALLY Kostelec nad Orlicí 

 

připomíná - občanům, kteří ještě nezaplatili poplatky za psy, že je tak 
   nutno co nejdříve učinit 
 

žasne  - že se stále ještě najdou občané, kteří dluží za svoz odpadu 
 

nabádá - místní motorkáře, aby si uvědomili, že nejsou v obci sami a 
   neobtěžovali rámusem ostatní občany;  a také aby si tito 
   „závodníci“ zopakovali dopravní předpisy, především  

paragraf  týkající se rychlosti v obci… 
 

odsuzuje - vandaly, kteří zase  projevili své vysoké IQ, když vyvrátili 
   dopravní značku u zdravotního střediska a zdevastovali 
   dětem záhonky na školním pozemku; boží mlýny však stále 
   fungují… 
 

obává se - zarostlých břehů řeky Bělé; od povodně letos uplyne 12 let 
   a zdá se, že bdělost správců  povodí již zase polevila… 
 

nechápe - že na místním hřbitově stále dochází ke krádežím květin a 
   také se ztrácejí nové popelnice u zdravotního střediska… 
 

zve   - občany na akce, které jsou pro ně připraveny na skuhrovskou 
pouť i na Letní Mutinovy  slavnosti, které se letos uskuteční 
21. srpna u Společenského centra 

 

přeje  - všem občanům hezké prožití dovolených, dostatek sluníčka 
   a řádné odpočinutí od všedních problémů… 
 
 

 
  
 
Další sbírka šatstva pro Diakonii se uskuteční ve dnech 14.,16. a 18. září 2010. 
Občané mohou věci do sbírky průběžně odkládat u Společenského centra a tuto 
skutečnost oznámit pracovníkům OÚ Skuhrov n.Běl., kteří zajistí uložení.  
 

V sobotu 24.7.2010 budou naší obcí projíždět soutěžní automobily při MATRIX 
M.V.RALLY KOSTELEC n.O. Dopravní uzávěra silnice Skuhrov n.B.-Proloh bude 
trvat od 7.00 hod. do 15.00 hod. Start první RZ je v 9.00 hod., start druhé RZ je 
ve 12.00 hodin.  

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO NAŠE OBČANY 



Oznámení 
 

 
 
            
            
            
             

Ordinační doby lékařů v místním zdravotním středisku 
 

Zubní ordinace MUDr.Zdenka Seidlová 
 

Po  7.00 - 14.00 
Út  7.00 - 14.00 
St  ---------------------- 
Čt  7.00 - 14.00 
Pá  7.00 - 13.00 
 
 
Praktický lékař MUDr. Vítězslav Kocábek 
 

Po-Pá             7.00 - 12.00 
Út  7.00 - 12.00  14.00 - 18.00 
 
 
Gynekologie MUDr. Helena Stránská 
 

St  7.00 - 15.00 
 
 
Gynekologie MUDr. Emanuela Dragounová 
 

Čt  8.00 - 12.00 
Pá  8.00 - 12.00 
 
MUDr.Vítězslav Kocábek oznamuje, že od 2.8. do 14.8.2010 bude ordinace 
uzavřena z důvodu čerpání dovolené. 
 
 
 
 
 

Prodám novostavbu rodinného domu 6+1(po kolaudaci) ve Skuhrově nad 

Bělou (Březina). Cena k jednání: 2,8 mil. Kč. Kontakt: 723 270 083. 

 

 

 

 

 

 

Prodám hrob na hřbitově ve Skuhrově nad Bělou. Další informace na 

Obecním úřadě Skuhrov n.B. 

Zájemcům o sport je k dispozici obecní tenisový kurt. Pronájem činí 24,-Kč za 

osobu na 1 hod. Klíče jsou u správce, kterým je Jiří Nedomlel, Skuhrov nad 

Běl. 102 (areál školy). Kurt je možno si objednat na tel. 776 140 163. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kam o pouti ? 
 

pátek 23.7.2010 - Zahájení provozu pouťových atrakcí 
    společnosti Dubský 
 

Sousedské posezení s grilováním ve Svinné 
začátek  v 17.00 hod. 
 

sobota 24.7.2010 - Prohlídka Muzea železářské výroby 
    v přístavbě OÚ Skuhrov n.B. 
    otevřeno 14.00 – 18.00 hod. 

Výstava drobného zvířectva   
    Areál chovatelů 9.00-18.00, občerstvení 
             po celý den 
                                            Pouťová párty u Společenského centra 
    Začátek ve 14.00 hod. 
    Od 19.00 hod. zábava s kapelou COMBI 
    Nulové vst upné, občerstvení zajištěno 
     

XXV. ročník Pouťového turnaje 
   Skuhrováků ve volejbale 

    -sraz v 8.30 hod. v areálu Pod Kvartýrem 
    -občerstvení po celý den 

                                            -podmínky účasti stejné jako v minulosti 

                                             Posezení s hudbou v areálu chovatelů   

                                             Začátek  v 19.00 hod. 

                                             Pouťové posezení s hudbou v Rybníčkách 

                                             Začátek v 16.00 hodin 

neděle 25.7.2010 - Mše svatá v kostele sv. Jakuba 

                                             Začátek v 10.30 hod. 

                                                                              Prohlídka Muzea železářské výroby 

                                              otevřeno 14.00 – 18.00 hod., další dny po 

    domluvě s pracovníky OÚ Skuhrov n.B. 

                                                                              Koncert skupiny GEMMA v kostele sv.Jakuba 

    Začátek v 15.00 hod. 

 

 

 

Výstava drobného zvířectva 



 
 

 

Obec Skuhrov nad Bělou 

Vás srdečně zve na 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

v rámci projektu  
 
 

„HRAJEME SI V KAŽDÉM VĚKU“ - CZ.3.22/3.3.02/10.01860 
 

Akce se uskuteční  
v areálu Společenského centra  

ve Skuhrově nad Bělou  

v sobotu 21.8.2010 
 

 
Program: 
10.00         zahájení letních slavností, proslov Mutiny 
10.30 – 14.00 soutěž ve smažení bramboráků – bramborákové hody  
14.00 – 14.30 ukázky cvičení dětí na trampolíně 

14.30 – 17.00 ukázky řemesel, staročeský jarmark 
17.00 – 18.30 herní soutěže družstev dospělých i dětí 
17.00 – 22.00 společenský večer s hudbou 

 

Občerstvení po dobu trvání akce je zajištěno. 
 

 
 

 

 

 
Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím 

Euroregionu Glacensis 

 
 



A rozhostilo se zvláštní ticho… 
 
 

 V minulosti býval ve Skuhrově prázdninový čas kromě jiného spojen 
s obdobím nezvyklého klidu, který obyčejně trval čtrnáct dní. To vládla totiž 
v místním podniku celozávodní dovolená a všechny stroje a zařízení se na tuto 
dobu zastavily k pochopitelné radosti všech občanů bydlících v sousedství 
továrních objektů. Byla to pro ně  úleva, protože po celý zbývající rok vydávala 
fabrika ve dne v noci své charakteristické zvuky – ať to byla bubnárna 
v Sejkorovně nebo slévárna na druhém konci obce.  Na těch čtrnáct dní rovněž 
ustal únik emisí, které byly při výrobě produkovány. 
 
 Dnes zde panuje ticho po celý rok, protože provoz v továrních objektech 
před časem definitivně skončil. Podnik, kde bývalo zaměstnáno až k pěti 
stovkám pracovníků, je uzavřen. Proto má  současné ticho v sobě  punc něčeho 
tísnivého. Smutný je pohled na slepá okna Sejkorovny, která kdysi dlouho do 
noci svítila, neboť tam běžela druhá, někdy i třetí směna. Objekty budou pomalu 
ale jistě chátrat, slévárna je již dokonce v likvidaci. Obě kuplovny byly s velkým 
rachotem strženy, kolem budovy se kupí hromady technologického železa, které 
bude nepochybně pověřenou firmou zpeněženo za cenu šrotu. Slavná Růženina 
huť založená roku 1817 zůstane brzy jen na fotografiích a ve vzpomínkách 
pamětníků, neboť budova má být srovnána se zemí. Díky zájmu obce se snad 
podaří zachránit dvě památné desky dokládající vznik huti. Možná je to trochu 
málo, vezmeme-li v úvahu  její téměř dvousetletou historii… O to víc je nutné 
ocenit další iniciativu obce, která před časem odkoupila exponáty bývalého 
muzea firmy Porkert. A tak vzácné doklady v podobě historických dokumentů, 
fotografií a hlavně výrobků budou pro příští generace uchovány v Muzeu 
železářské výroby, které je umístěno v přístavbě  Obecního úřadu. 
 
 Skuhrov nad Bělou se nejvíce odlišoval od okolních obcí právě svým 
průmyslovým charakterem. Celé generace jeho obyvatel i lidí z  poměrně 
širokého okolí zde nacházely pracovní příležitosti. Tato éra tedy nenávratně 
skončila. Ale jaké období je před námi? Těžko říci, tuto otázku by nezodpověděli 
ani renomovaní prognostikové. Jisté je, že současný stav se už začíná tvrdě 
promítat jak do běžného života obce, tak do obecních financí. A další dopady asi  
ještě přijdou. Letmý pohled do historie Skuhrova však dává určitou naději. 
Ukazuje totiž, že i dříve se tu vyskytovaly doby úpadku, které pak byly vystřídány 
novým rozvojem průmyslu a následně i rozkvětem obce. A příklad nově 
upravené a prosperující Lerchovny potvrzuje, že i v současné době je něco 
podobného možné. Objekt Sejkorovny by si lepší osud také zasloužil. Určitě by se  
k nějaké výrobě využít dal. Jde asi jen o ten správný nápad a podnikatelský 
záměr. Přijde? 

     Jiří Nedomlel                    



 
 
 

 
 
 

V pondělí 28.6.2010 se ve Společenském centru sešli žáci 9. ročníku, jejich rodiče, 
učitelé a starostové obcí, odkud do naší školy žáci přicházejí. Konalo se zde totiž již tradiční 
rozloučení s absolventy školy. Jednotliví žáci a žákyně byli nejprve publiku představeni a 
třídní učitel pan Mgr.Miloš Černý seznámil přítomné s dalšími plány žáků, kterým popřála 
hodně úspěchů v dalším životě i ředitelka školy paní Mgr.Hana Brandejsová. V průběhu 
odpoledne žáci vtipným komentářem ocenili své učitele a za jejich péči jim poděkovali. Každý 
absolvent letos obdržel v upomínku na školní docházku od starosty své obce knihu. Milou 
pozorností byla  květina pro každého žáka  a desky s pamětním listem a třídní fotografií. 
Mgr.Miloš Černý pak žáky ošerpoval stuhou s nápisem „Absolvent ZŠ Skuhrov n.B. 2010“. Na 
závěr si žáci připravili  prezentaci snímků ze  života třídy a společnou píseň, ve které se 
v refrénu příznačně zpívá: „…můj příběh nekončí, já jedu dál…“    
 
Slavnostní zakončení školního roku se konalo ve středu 30.6.2010 při společném 
shromáždění všech žáků a učitelů ve školní tělocvičně. Zde se ostatním postupně představili 
všichni žáci, kteří buď dosáhli vynikajícího prospěchu, nebo se  vzorně chovali, či zaznamenali 
úspěchy v nejrůznějších soutěžích. 
 
S vyznamenáním letos prospělo: 
na I. stupni 67 žáků, na II. stupni 29 žáků, celkem na škole  96 žáků ze 192,   
z toho na I.stupni má 35 žáků samé jedničky,  na II. stupni má 6 žáků samé jedničky. 
 
Knižní odměny 
Za vzorné chování, kamarádské jednání, práci pro třídní kolektiv, za ochotu a pomoc druhým, 
za účast ve sběrových  akcích a také za vzornou reprezentaci školy v naukových soutěžích, 
kterých nebylo málo – Olympiáda v dějepise, ČJ, AJ, M, Pythagoriádě, v řadě přírodovědných 
soutěžích, navrhli třídní učitelé žákům  pochvaly ve formě  knižních odměn:  
 
1.třída:  Zuzana Kerhatová a Jana Dohnálková   
2.třída:  Anna Marie Hanušová  
3.třída:  Josef Hlaváček a Jakub Nosek 
4.třída:  Kateřina Frydrychová  a Denis Blažek 
5.třída:  Nikola Vacková, Petra Smažíková a Věra Bartošová 
6.třída: Tereza Šlitrová, Pavlína Novotná  a Pavlína Dusilová  
7.A    Jan Málek  
7.B   Karolína Liebichová  a Jan Pop 
8.třída:  Kristýna Holíková, Monika Novotná a Radek Dusil 
9.třída:  Nicole Tobišková a Petr Fišer 
 
Čestný titul „Skokan roku“ pro žáka, který dosáhne na konci roku nejvýraznějšího zlepšení 
prospěchu v porovnání s pololetím, získala na I. stupni Kristýna Bártová z 5. třídy, která se 
v celkovém průměru dokázala zlepšit o 0,34 stupně (!) Na II.stupni tento titul získala Adéla 
Richterová z 8. ročníku, která se zlepšila o 0,30 stupně. 
Čestné uznání za vzornou školní docházku  získali žáci Kristýna Bártová z 5. ročníku a Jakub 
Beneš z 9. ročníku. Oba nezameškali během celého školního roku ani jednu vyučovací 
hodinu. 

Ohlédnutí za školním rokem 2009/2010 v naší škole 



Prestižní ocenění získala Nikola Vacková z 5. třídy, která dosáhla nejlepšího výsledku v testu 
SCIO v matematice v Královéhradeckém kraji.   
Za vzornou reprezentaci školy ve sportovních soutěžích  převzal věcnou odměnu  Ondřej 
Martinec z 5. třídy.   
Za 1. místo v celoroční  žákovské fotosoutěži s přírodovědnou tématikou převzala ocenění 
Karolína Liebichová  ze 7.ročníku. 
Za celoroční školní soutěž „Recyklohraní“ byli oceněni žáci Jakub Krejčík  a Tomáš Kopecký, 
kteří se nejvíce zasloužili o plnění ekologických úkolů. Součástí „Recyklohraní“ byl např. sběr 
starých baterií a  vyřazených elektrospotřebičů. 
     Celkem bylo ve druhém pololetí uděleno 42 různých pochval. 
 

V závěrečné bilanci však nezazněla jen samá pozitiva.  U některých jedinců bylo třeba 
při hodnocení chování sáhnout k různým stupňům kázeňských opatření. Po projednání 
v pedagogické radě bylo uděleno: 
 

  18  žákům  písemné napomenutí 
              7  žákům  důtka  třídního učitele 

  10  žákům  důtka ředitelky školy 
    7  žákům  2. stupeň z chování           

 
Je zajímavé, že bilance pochval a kázeňských opatření je letos naprosto vyrovnaná. 

Kázeňská opatření byla udělena celkem 42 žákům. 
 
Jeden žák bude opakovat ročník, prázdniny nad učebnicemi budou trávit dva žáci, 

kteří budou muset na konci srpna vykonat opravné zkoušky. 
Děkujeme rodičům za spolupráci při omlouvání absence žáků. Všechny zameškané 

hodiny žáků byly rodiči včas a řádně omluvené. Díky tomu ve 2. pololetí školního roku 
nevykazujeme žádné neomluvené hodiny.  
           
          Závěr slavnostního shromáždění patřil tradičně žákům deváté třídy, kteří se rozloučili se 
školou, kamarády, učiteli i dalšími zaměstnanci školy krátkým proslovem a společnou 
písničkou. 
 
Úspěchy našich žáků v naukových soutěžích a testech. 
          Již tradičně se na jaře konají soutěže s přírodovědným zaměřením a v nich bývají naši 
žáci velmi úspěšní. Stejně tomu bylo i letos. V okresním kole soutěže Mladý zahrádkář 
zvítězila Nicole Tobišková,  2. místo vybojovala Monika Novotná, obě se tak nominovaly do 
celorepublikové soutěže v Kroměříži. Tam však odjela  pouze Nicola a vybojovala skvělé 2. 
místo.  
           V okresním kole Soutěže v poznávání rostlin a živočichů zvítězila Nicole Tobišková,  2. 
místo vybojovala Monika Novotná a obě postoupily do krajského kola,  ve kterém vzorně 
reprezentovaly naší školu. 
           K těmto úspěchům dovedla své svěřence učitelka přírodopisu a chemie Petra 
Holásková, která úspěšně navázala na dlouholetou poctivou práci paní učitelky ing.Aleny 
Náglové. 
            
Společný projekt ZŠ a MŠ Sluníčko s názvem „Začít spolu“ pokračoval pravidelnými 
návštěvami předškoláků ve škole jednou za měsíc již od října. Díky těmto aktivitám se 
předškoláci  seznámili s prostředím školy, budoucími staršími kamarády i činnostmi, které je 
– už jako školáky - budou od září čekat. Zakončením vzájemné spolupráce v letošním školním 



roce byla pomoc 16 děvčat z výtvarného kroužku a paní učitelky Mgr. Ivety Vašátkové při 
organizaci Dne dětí v MŠ. Spolupráce s MŠ Sluníčko se velmi osvědčuje a lze ji hodnotit jako 
vysoce přínosnou.   
 
Sběr starého papíru pořádá naše škola již tradičně dvakrát za rok. Tentokrát došlo ke změně 
firmy, která od naší školy starý papír vykoupila za výhodnějších podmínek. Na jaře se  
podařilo dětem sebrat rekordní množství sběru 13.883 kg a do pokladny SRPŠ přibylo 
22.212,-Kč. Díky tomuto výsledku byl zvýšen příspěvek na školní výlet z 30,- Kč na 50,- Kč na 
žáka. Dále  budou tyto finanční prostředky použity na příspěvky na dopravu při organizaci 
soutěží, exkurzí, zájezdů do divadel, na žákovské odměny apod. 
 
            Také letos se Společenské centrum zcela zaplnilo při oslavách Dne matek.  Žákovská 
vystoupení byla letos laděna převážně hudebně, protože celá řada dětí navštěvuje kroužek 
sborového zpěvu či hraje na hudební nástroj. Všichni účinkující se snažili podat co nejlepší 
výkony, za což byli po zásluze odměňováni potleskem spokojeného publika. Všem 
vyučujícím, kteří se na nácviku programu podíleli, patří velký dík. 
            Den dětí bylo nutné vinou nepříznivého počasí přesunout z 1. na 24. června. Žáci I. 
stupně plnili za slunečného počasí ve školním areálu nejrůznější disciplíny, které prověřovaly 
jejich šikovnost, obratnost či důvtip. Za splněné úkoly byly děti odměňovány razítkem do 
kartičky. V krámku si potom mohly za splněná razítka vybrat buď nějaký pamlsek či drobnou 
hračku. Vítanou atrakcí se pro ně stala trampolína, kterou pro tuto příležitost  zapůjčila naší 
škole obec. 
           Žáci 5. – 8. ročníku se vydali na pochod po trase škola – Březina – Nová Ves – Proloh – 
Beranec – Svinná – škola. Cestou plnili řadu úkolů, z nichž nejlákavější je čekal na Prolohu u 
rybníka. Zde si pro ně hasiči z Osečnice připravili dvě ruční stříkačky. Úkolem žáků bylo 
proudem vody sestřelit cíl v podobě plastových lahví. Že se to neobešlo bez  všeobecného 
veselí a kropení, je asi jasné všem. Za spolupráci děkujeme panu Hejzlarovi z Osečnice, který 
ochotně hasičské stanoviště zajistil. 
           Výčet uskutečněných akcí by byl ještě dlouhý. Za všechny uvádíme ještě zprávu o 
plaveckém výcviku, o spolupráci naší školy s polskou školou v Jaszkowe Dólne a informaci o 
exkurzi žáků 8. ročníku. 
 

Plavecký výcvik žáků 1. - 4. ročníku  se uskutečnil  v období 22. 3. - 31. 5. 2010. Byl to 
poslední rok, kdy jsme jezdili do Dobrušky. Příště již bude v provozu rychnovský  krytý bazén. 
Celkem se výcviku účastnilo 65 žáků. Prvňáci prošli přípravným kurzem, čtvrťáci 
zdokonalovacím. Druhá a třetí třída absolvovala základní výcvik. Děti se seznamovaly hravou 
formou s vodou, ty zkušenější již plavaly ve velkém bazénu. Všechny se do vody těšily. Žáci 
používali pěkné nové pomůcky a dělali veliké pokroky. Personál plavecké školy byl trpělivý a 
velmi hodný. Také letos se plavání vydařilo. 
V neděli 23.5.2010 se 22 žáků ZŠ a 4 děti z MŠ za doprovodu několika rodičů, učitelů a pana 
starosty zúčastnili sportovní soutěže „Běh na krátké vzdálenosti“ v Jaszkowe Dólne 
v Polsku.  Naši žáci si vedli velice dobře, vybojovali přední umístění a tím i pěkná oceněni. Při 
celkovém hodnocení získala naši sportovci v konkurenci 12 škol pohár za 3.místo. Sportovní 
zápolení na mezinárodní úrovni mělo pokračování v pátek 18.6.2010 v areálu naší školy. 
Jednalo se jednu z aktivit projektu „Hrajeme si v každém věku“. Tentokrát se soutěžilo 
v míčových hrách – přehazované, malé kopané a vybíjené. Soupeřili mezi sebou domácí, 
hosté z Jaszkowe Dólné a ze ZŠ Solnice. V příjemné atmosféře si vítězství vybojovali sportovci 
ze solnické školy. 
 



Žáci osmého ročníku si den před vysvědčením zpestřili exkurzí do letohradského Muzea 
řemesel a na vodní dílo Pastviny. V muzeu je zaujaly zajímavé informace o práci řemeslníků v 
minulosti. Na Pastvinách jim pan hrázný vysvětlil smysl a funkci vodního díla, provedl je hrází 
a přiblížil jim, jak funguje zdejší vodní elektrárna. Přejeme jim i všem ostatním školákům, aby 
se jim celé prázdniny naplnily jak krásným počasím tak zážitky jako tento den. Tímto 
děkujeme za podporu Krajské hospodářské komoře Královéhradeckého kraje, do jejíhož 
projektu Volba povolání byla tato exkurze zařazena.  
 Jeden školní rok je za námi a za několik týdnů bude klepat na dveře další. Ten bude 
tradičně zahájen slavnostním shromážděním žáků, rodičů a učitelů na školním dvoře ve 
středu 1.září 2010 v 8.15 hod. 
 
 Za všechny žáky a pracovníky ZŠ Skuhrov nad Bělou přejeme občanům pěknou letní 
pohodu, příjemný odpočinek a šťastné návraty z prázdninových cest. 

Text připravili: Mgr.Hana Brandejsová, Mgr.Jiří Nedomlel, 
Mgr.Daniel Vacek a  Mgr.Iveta Vašátková 
 

 

Paprsky ze „Sluníčka“  

 

Uteklo to jako voda a máme tu konec školního roku. Nyní ještě malé 

ohlédnutí za tím, co se v MŠ v posledním čtvrtletí školního roku událo.  

Před Velikonoci 29. 3.2010 proběhla v MŠ „Jarní slavnost.“ Naši školu 

navštívily děti ze ZŠ „Mozaika“ z Rychnova nad Kněžnou. Děti z obou škol 

procházely jednotlivými centry a plnily úkoly zaměřené k jaru a Velikonocům 

/např. malovaly vajíčka voskem, aranžovaly velikonoční větvičku, připravovaly 

velikonoční pohoštění – jidáše, …atp./ S organizací této akce nám pomohly i 

některé maminky /centrum „Jarní účesy“ – paní Koblásová, centrum „Jidáše“ – 

paní Hlavsová a centrum „Velikonoční dekorace“ – paní Lockrová/, kterým moc 

děkujeme za spolupráci. Na „Jarní slavnost“ k nám přijela i výtvarnice Martina 

Novotná, která ve svém centru s dětmi vyráběla „vajíčko s překvapením.“ Na 

školní zahradě nechyběla ani kůzlátka, zapůjčená od pana Petra Šourka. Akci 

děti ukončily vynášením Moreny a jejím vhozením do řeky Bělé. 

V pátek 30. dubna jsme v MŠ oslavili „Čarodějnice.“ Malé děti hledaly 

ztracenou čarodějnici na školní zahradě a připravovaly vše pro večerní „slet 

čarodějnic,“ tj. připravovaly hostinu, slavnostní tabuli pro čarodějnice. Na 

pískovišti „pekly, vařily a smažily“ různé čarodějné dobroty. Starší děti 

podnikly pěší výlet do Svinné. Během cesty plnily různé úkoly, určovaly 

„kouzelné“ byliny atp. Ve Svinné navštívily hodnou čarodějnici, která je 

provedla po svém hospodářství /u Popů/. Nedaleko však bydlela čarodějnice zlá, 

která ubližovala lidem. Tu děti upálily. 



Další akce, které se starší děti zúčastnily, byl výlet do Rychnova nad 

Kněžnou do LŠU. Zde proběhl výchovný koncert, děti poznávaly různé hudební 

nástroje, poslechly si jak znějí, viděly jak se na ně hraje. 

Ve středu 13.5. 2010 jsme se spolu s rodiči sešli ve „Společenském 

centru“ tentokrát u příležitosti oslavy „Svátku matek.“ Děti měly pro maminky 

připravené překvapení. Kromě básniček a písniček předvedly ukázku cvičení na 

gymnastických míčích a ukázku cvičení s destičkami z pěnové hmoty. Děti 

doprovázely hudbu vhodným pohybem, který si samy vymyslely a společně vše 

nacvičily. 

V neděli 23.5. se tři chlapci /David Kůs, Marek Škop, Honzík Hlavsa/ a 

jedna dívka /Terezka Lukavská/ zúčastnili v rámci česko-polského přátelství 

závodů v běhu na 500 m v Polsku. Všichni závodníci si vedli dobře a do 

mateřské školy se přišli pochlubit  medailemi, ze kterých měli velkou radost. 

Úterý 25. 5.2010 bylo „Dnem otevřených dveří“ a zároveň dnem zápisu 

do mateřské školy. Zájem rodičů o umístění dítěte do mateřské školy byl 

překvapivě veliký. Bohužel kapacita mateřské školy nám nedovoluje všechny 

nové děti přijmout. 

Úterý 1.6. bylo pro děti svátečním dnem. Byl přece MDD a svůj svátek 

slavily děti na celém světě. Prvním dárkem, který děti dostaly bylo divadlo, 

které k nám do mateřské školy přijelo s pohádkou „Bajaja“. Potom následovala 

společná akce dětí z výtvarného kroužku ze ZŠ Skuhrov nad Bělou, který vede 

paní učitelka Vašátková, a dětí z naší mateřské školy. Školáci se převlékli za 

pohádkové postavičky, nakreslili doprovodné obrázky. Malé děti postupně 

procházely jednotlivá stanoviště, na kterých na ně čekaly pohádkové postavy. 

Na každém stanovišti splnily pohádkový úkol. Odměnou bylo razítko do 

„průkazky“. Kdo prošel všechna stanoviště, toho čekala na konci sladká 

odměna. 

Ve středu 16.6. jsme se loučili se školáky. Budoucí prvňáčci si do školky 

donesli aktovky, se kterými se šli pochlubit i do základní školy. Navštívili první 

třídu, kde jim žáci předvedli, co se všechno se už naučili. Děti z MŠ si také 

vyzkoušely, jak se v takových školních lavicích sedí. 

Odpoledne pak proběhla slavnostní akce s rodiči ve Společenském centru, 

kde se konalo tzv.“Pasování“ předškoláků na školáky a rozloučení s uplynulým 

školním rokem. Paní ředitelka všem školákům připnula stužku, předala pamětní 

list a popřála hodně zdaru ke školáctví. Na závěr si všichni přítomní připomenuli 

průběh uplynulého školního roku v obrázcích z různých činností dětí a z různých 

akcí. 

Závěrečnou akcí budoucích školáků byla „Tulácká noc“. Děti se na tuto 

akci dlouho těšily. Kdo by si nechtěl zkusit jednu noc spát se svými kamarády 



ve školce? Konečně se dočkaly. A tak v pátek 18. 6.2010 v 18.00 hod. přivedli 

rodiče své děti do MŠ. Celým večerem provázela děti pohádka „O Zlatovlásce“. 

Děti se rychle vžily se do rolí postaviček z pohádky. Např. stejně tak jako Jiřík 

v pohádce, i děti připravovaly večeři, po jejímž ochutnání rozuměly řeči zvířat, 

zkoušely nalít nápoj ze džbánu do sklenice a nepřelít atp. Celým večerem vládla 

dobrá nálada, zažila se i spousta legrace. Plny zážitků děti usínaly na svých 

lehátkách, určitě se jim i něco hezkého zdálo. Ráno pak odcházely s rodiči domů 

a  měly jim co vyprávět. 

Tolik o akcích mateřské školy v posledním čtvrtletí tohoto školního roku. 

V současné době se většina z nás těší na dovolenou a na prázdniny. Přejeme 

všem, abyste si užili  dny volna podle svých představ, a pokud budete cestovat, 

přejeme Vám šťastnou cestu a hlavně šťastný návrat. 

Za MŠ Sluníčko Jitka Sienczaková 
 

 

Skuhrovské figurky 

(pokračování) 

 

 Již v minulých článcích jsem se zmínil o místních vypravěčích příběhů 

z minulých dob. Byly to historky pravdivé i částečně smyšlené. Celkovou 

atmosféru Skuhrov ovlivňoval průmyslový charakter obce. Existovalzde poněkud 

větší kontakt s okolním světem díky kovovýrobě a distribuci výrobků pro trh. 

Majiteli továrny byli často zváni  odborníci a specialisté k zajištění a rozvoji 

výroby. Tak docházelo k dalším – zcela novým kontaktům a k pronikání 

informací a událostí do dění obce. A místní figurky si už v této situaci věděly 

rady. Svoji výjimečnost, jež spočívala ve svérázném počínání a charakteristickém 

projevu, prokazovaly komentováním a hodnocením novinek po svém. Přitom 

byly vždy nad věcí, události formovaly do místních poměrů a svých zkušeností. A 

nezapomněly to vždy okořenit humorem. 

 V této souvislosti se mi vybavuje jedna z výrazných figurek Skuhrov 

čtyřicátých let minulého století – malorolník František Daníček. Byl jedním 

z rodu Daníčkových, a protože měl chalupu s polnostmi v místní části Březina, 

připadla mu přezdívka Daníček Březina či krátce Březiňák.Komické bylo, že 

časem vžilo spojení Březina Daníček. Jeho identifikace byla jasná: Muž statné 



postavy procházel pomalým krokem Skuhrovem, nebo stál jen tak opřený o 

zábradlí na  rozcestí do Rybníčků a odpočíval před výstupem strmou cestu 

k domovu na Březinu. Přitom debatoval s kolemjdoucími  svým typickým ,…že jo 

co to…“, jež používal skoro v každé větě. ˇJeho škála témat byla nepřeberná. 

Měl velký pozorovací talent, „selský rozum“ a velký smysl pro humor. Jakoby 

chtěl mezi řádky říci: „Nač se rmoutit, všechno má nakonec nějaké řešení.“ 

V polovině minulého století existovala jistě řada problémů a důvodů pro 

špatnou náladu. Ale naše figurky si vytvořily svůj svět s převládajícím pozitivním 

myšlením. Do tohoto světa nás – děti tu a tam vzaly. 

 Podstatné debaty se však vedly odedávna v místních hospodách. Ve 

Skuhrově jich existovalo hned několik, což bylo dáno již uvedeným průmyslovým 

charakterem obce, její spádovostí a rozvojem řemesel. V každé z nich se 

scházela více méně ustálená společnost. Nas veřejnost se pak dostávaly četné 

historky, šprýmy i bláznivé sázky. Živě si vzpomínám na vyprávění o sázce 

zmíněného Březiny Daníčka s několika štamgasty v hospodě  „U Kouřímů“, 

původně „Na Schůdkách“. Jako obvykle tam bylo pivo znamenitě ošetřeno, 

kuchyně paní Kouřímové široko daleko vyhlášená, zkrátka atmosféra jako 

dělaná pro jedinečné posezení. Lokál byl obsazen téměř do posledního místa. 

Během večera se řeč svezla na dobré jídlo a pití. Kumpáni se začali trumfovat, 

kdo toho kolik sní a vypije. A tio byla chvíle pro Březinu. „Klidně bych snědl, že 

jo, co to, třeba třicet buřtů.“ Prohlásil sebevědomě a čekal na reakci u stolu. A 

nečekal dlouho. „Když je, Franto, sníš, tak ti je zaplatíme. Jinak platíš ty!“ 

prohlásil jeden z hecířů, vztyčený nad stolem. Ještě než stačilo Březinovi projít 

hlavou, zda přece jen nepřestřelil, měl před sebou nataženou ruku k uzavření 

sázky. Teď již přece nemohl couvnout. A tak jeho velká, mozolnatá pravice 

tiskne ruku protivníka. Sázka byla uzavřena. V mžiku míří do kuchyně 

objednávka pro paní Kouřímovou. Ta, znalá poměrů, bez mrknutí oka odmotává 

z celého věnce buřtů požadovanou třicítku. To už je celá hospoda na nohou a 

sleduje dění u centrálního stolu. Po chvilce začíná průběžné přinášení voňavé 

pochoutky. Zde je nutno připomenout, že tehdejší místní uzenina byla vskutku 

jedinečná. Ale třicet kulatých uzenek (druh buřtů zvaných „korále) je přece jen 

pořádná porce. K tomu jedlík spíše symbolicky ulamuje kousky chleba „z 

dišperace“. Zápolení začalo. Po druhé desítce konzumace maličko vázla. Reakce 

osazenstva na sebe nedala dlouho čekat: „No jo, meleme z posledního“, nebo 

„není divu, vona ta pára dělá taky svoje...“ Toto hecování však dodalo Březinovi 

novou chuť do soutěžení. Při číslech dvacet osm a dvacet devět hospoda ztichla. 

Když i ten poslední buřt náš furiant přece jen spořádal, vzpřímil se na židli a do 



ticha udivené hospody prohlásil: „Paní Kouřímová, nezbylo tam, že jo, co to, 

něco vod  voběda?“ 

 Jindy upoutal stolovníky líčením situace, která se odehrála (údajně) v jeho 

chalupě. „Tak mě vám tuhle v noci, že jo, co to, probudil nějakej šramot na 

půdě. Říkám si, to néni přeci samo sebou, že jo co to. Vstanu a jdu do síně. To už 

jsem poznal, že je na půdě zloděj. Otevřu dvéře na schody a povídám – copak 

tam hledáte potmě, když já tam nemůžu  nic najít ve dne, že jo co to…“ 

 I když se to dnes už nezdá, velmi živou částí Skuhrova bylo 

v meziválečném období   Poříčí, místně nazývané Poříč.  Přirozeným centrem 

této oblasti byla huť s mnoha dělníky – slevači, protější úřednickou budovou 

(dnes ubytovna) a rodinami s mnoha dětmi. Zvláštností byl Cejnhamr s velkým 

vodním kolem a vantrokami (náhon z dubových prken) i elektrárna. To vše bylo 

lemováno lesem připomínajícím (z dnešního pohledu) spíše udržovaný park 

s promyšleně vedenými stezníky a zvláštními skalnatými útvary. V přirozené 

sounáležitosti se zde snoubila lidská činnost s přírodou. Na své si v tomto 

prostředí přicházely především děti.  

               Miloš Kops 

 

Procházka starým Skuhrovem 

(pokračování vzpomínek paní Berty Ehlové) 

 

 A nyní se vyšplháme ke kostelu. Máme několik možností – hradem, 

Voklikem  nebo kopcem. Hradem vede úzká stezička přímo do vrchu. Jako děti 

jsme ji snadno vyběhly, pro starší osoby je to náročnější.  Kopcem, je to poněkud 

schůdnější, ale také jenom pro pěší. Voklikem dnes  vede asfaltová silnice 

s regulovaným potokem při levém kraji. Dříve tudy vedla prašná cesta s mnoha 

hrboly. Ostrou odbočkou doprava stoupáme dále směrem ke kostelu. Před námi 

se objeví rozlehlé parkoviště. Zde stávala stará Červinkova hospoda. Ta bohužel 

v sedmdesátých letech vyhořela. V ní se scházeli jak Skuhrovští tak přespolní 

v neděli „po kostele“, při křtinách, pohřbech, konaly se tu taneční zábavy i 

„švajnfesty“ (zabíjačky). 

 Míjíme majestátní kaštan, pod nímž nabízela místo k odpočinutí lavička.  



Před námi se již tyčí skuhrovská dominanta, kterou bezesporu je kostel 

sv.Jakuba se hřbitovem. Naproti je budova staré školy, dnes přestavěná na byty. 

Ve stráni nad hřbitovem je  budova fary.  Zde bydlel pan farář Pecháček se svojí 

sestrou Františkou, dále jeho příbuzní Petercovi, kteří se starali o farské 

hospodářství. Pan Peterec byl také kostelníkem. K farskému pozemku patřila 

pole a les zv. „Faráska“. Ve staré škole bydlel pan hrobník Červený, Františka 

Hartmanová s tatínkem a dále tu byli ubytováni skuhrovští chudí. Damián 

prodával prstýnky, Maďar (nevím, jak se správně jmenoval) a p.Melichárek – 

trošku popletený, ale neškodný chudák. Ještě tu bydlela paní Rozinková,  která 

se živila posluhou. 

 Při církevních svátcích vycházel z kostela průvod, který směřoval kopcem 

dolů do Skuhrov, přes celou obec a „Voklikem“ zpět ke kostelu. Pan farář kráčel 

v čele průvodu pod baldachýnem, potom šli ministranti, družičky, mládenci, 

věřící. K tomu hrála kapela, zpěváci zpívali nábožné písně. První zastavení bylo  

v kopci u kříže. Tady se zástup pomodlil a pokračoval ke Kuličkovým, kde byl 

upraven oltář. Uprostřed obce na kamenném mostě byl další oltář, ten 

upravovala moje babička. Poslední zastavení bylo ve „Vokliku“, kde byl upraven 

oltář pod mohutnou lípou. Jak takový oltář vypadal? Byl to stůl pokrytý bílým 

ubrusem, na něm stály mosazné svícny s hořícími svíčkami, vázy s květinami, 

uprostřed byl svatý obraz. Kolem byly břízky. Drůžičky nesly v košíčkách lupení 

z květin a u oltáře sypaly okvětní lístky. Když průvod procházel Skuhrovem, 

v oknech domů hořely svíce a v celé vsi panovala vznešená nálada.  

 A nyní se vrátíme cestičkou kolem struhy za školním hřištěm zpět na 

„Plac“. Odtud vedla cesta do Rybníčků, druhá na Novou Ves a třetí do Poříčí. Po 

pravé straně staré silnice bylo stavení pana Noska. Paní Nosková měla malý 

obchůdek s koloniálním zbožím. Dále byla hájenka a naproti sobě dvě vily rodiny 

Porkertů. Stará vila s rozlehlým parkem, nová vila byla postavena 

v tzv.maurském slohu. Asi o 500 m dále  kypěl život v továrních  objektech – 

slévárně a protější budově, zvané „Panský dům“, kde byly kanceláře. Dalším 

zajímavým objektem byl „Cejnhamr“ a dále u bývalého lomu objekt elektrárny.  

Ta dlouho zásobovala Skuhrov elektrickým proudem. Stačilo to sice jen na 

svíceníé, ale tenkrát nebylo více potřeba. Nad elektrárnou se tyčila skála zvaná 

„Soví hrádek“, někdy se tomu koutu  též říkalo „Husí skály“. 

 Z rozcestí na „Place“ se nyní vydáme do Rybníčků. Cesta byla lemována 

většími i menšími domky. Pamatuji se na velkou povodeň, kdy byl Rybničský 

potok tak rozvodněný, že mnoho domů poškodil Při tom přišla o život dcera 



pana Gottsteina, když spěchala svému otci na pomoc. Také si vzpomínám na 

pana Ešpandra , který vyráběl škopky, putynky a štandlíky. Byl to šprýmař a 

stejnou povahu měl i jeho syn František. Rádi si dělali z lidí legraci. Vyprávělo se, 

že pronajímali pocestným a tulákům  noclehy v různých kůlničkách kolem 

stavení. Tyto „kutlochy“ byly označeny číslicemi jako hotelové pokoje… 

 Nahoře u rybníka stála Muchova hospoda. V průčelí této chalupy byly 

velké hodiny. Na Nové Vsi, kde je dnes sídliště, byla jen pole a les zvaný Březina.  

*** 

   

Klíšťata nemají šanci… 
 

 Jedním z rizik, která v létě číhají na milovníky přírody, jsou klíšťata. Tito 
celkem nepatrní tvorové mohou být příčinou mnoha nepříjemných zdravotních 
problémů a onemocnění, jako je např. klíšťová encefalitida či borelióza. Jak to 
tedy udělat, abychom se neochudili o zážitky z procházky po lese a přitom měli 
jistotu, že si nepřineseme domů klíště? Na internetových stránkách se objevil 
prý zaručený recept, jak na klíšťata. Jeho příprava je jednoduchá, takže to může 
každý vyzkoušet: 

Složení: 1 pytlík rozmarýnu, 1 lžíce bílého vinného octa, 1 litr vody. 
Postup přípravy: 
1. 1 litr vody přivedeme do varu. 
2. Odstavíme a vložíme rozmarýn, louhujeme do vychladnutí. 
3. Po vyluhování a vychladnutí přefiltrujeme a přidáme 1 lžící bílého vinného 
octa. 
4. Uchováváme v ledničce. 
Návod na používání: 
1. Tinkturu naplníme do prázdného rozstřikovače (např. po okeně). 
2. Před vycházkou do lesa nebo na zahradu či parku nastříkáme po těle 
tinkturu. 
Tento přípravek je na 100 % účinný. Žádné klíště se nepřichytne. 
 

*** 
 

 

 

 

 



 

 

Martinovi se daří 
Kluk ze Skuhrova, fotbalový odchovanec SK SOLNICE Martin Kadavý, o kterém 

jsme psali v minulém časopise, získal s týmem SK Slavia Praha titul mistra 

České republiky 2009/2010 v kategorii starších žáků. Po vítězství v české 

žákovské lize se tým Slavie utkal s vítězem  moravské žákovské ligy Sigmou 

Olomouc. Slavia zvítězila 2:1 a získala pohár pro mistra ČR a zlaté medaile. 

Martin tak přidal k titulu halového mistra ČR (ten získal v zimě s FC Hradec 

Králové)  i titul z velkého fotbalu. Martin po přestupu do Slavie odehrál všechny 

jarní zápasy v základní sestavě a nechyběl v ní ani při „velkém finále“ v 

Břeclavi. Blahopřejeme! 
                  (informace poskytl Martinův otec) 

 

Pozor!        

Místní sdružení přátel nohejbalu pořádá v sobotu 11.9.2010 
na  hřištích v areálu „Pod Kvartýrem“  Nohejbalový turnaj  
trojic neregistrovaných. Začátek v 8.00 hod. 
Bližší informace podá pan Jiří Dušánek, tel. 607 217 716.  
 

 

Sportovní  víkend ve Skuhrově 

 

               SKI Skuhrov nad Bělou ve spolupráci s Obecním úřadem ve Skuhrově nad 

Bělou pořádají v sobotu 14. srpna 2010 tradiční letní závod – Běh údolím řeky 

Bělé. Letos se koná již 15. ročník tohoto silničního běhu. Start hlavního závodu 

na 10 kilometrů  je v 10.00 hodin u Společenského centra. Po startu závodníci 

oběhnou okruh 400 m po staré cestě a pak poběží po hlavní silnici směrem na 

Deštné v O.h. Pod hradem Klečkov  je obrátka a trať vede zpět do cíle, který je 

umístěn v prostoru  startu. Součástí závodu je i vložený závod dětí na 1 a 3 km - 

dle věkových kategorií. 

V neděli 15.srpna se koná již 7.ročník Běhu do vrchu Skuhrov nad Bělou 

– Velká Deštná. Start závodu je rovněž v 10.00 hodin od Společenského centra. 

Délka trati je 13 km. Nejprve se běží 2 km po silnici směrem na Deštné v O.h. Po 

odbočení  následuje náročné stoupání  lesní cestou, potom polními cestami 

přes Pádolský  kopec na Zámeček. Následuje úsek mírného stoupání do Luisina 



Údolí. Odtud již závodníky čeká největší stoupání až do cíle – na vrchol Velké 

Deštné. Zde bude pro  závodníky připraveno občerstvení – čaj a hlavně výborné 

domácí švestkové buchty, které peče paní Krunčíková. Jsou opravdu výborné a 

spousta závodníků prý běží tento závod jen kvůli těmto buchtám… 

Součástí závodu je i malý běh do vrchu, který se běží od Zámečku na Pádolí a 

měří 4,5 km. Na start tohoto závodu odjíždí autobus v 9.50 hodin od 

Společenského centra, občané mohou autobus využít, vyjet s ním do hor a jít 

třeba pěšky zpět do Skuhrova v protisměru závodu. Je to příležitost pro pěknou 

procházku a povzbuzování běžců v obtížných partiích závodu. 

Pořadatelé a organizátoři závodů srdečně zvou občany Skuhrova: Přijďte 

si zazávodit, nebo alespoň povzbudit závodníky.                                              

                                                                                                 Za SKI   M. Šabatová 

 

************************************************** 

Konec silážních věží na Hraštici 

 

Tak to již bývá, něco zaniká, aby to mohlo být nahrazeno něčím novým. 

Tak je tomu i se silážními věžemi u kravína na Hraštici. Stávaly zde tři. V dobách 

JZD sloužily k uskladnění krmiva na zimním období. Dvě byly již rozebrány asi 

před 10 lety a ta třetí nyní zkraje měsíce července. Ne, že by to bylo něco 

krásného, co by krajinu zdobilo, ale byla to určitá dominanta a orientační bod 

Hraštice a tím i Skuhrova. Z různých vyhlídek, např. z Velké Deštné nebo 

z rozhledny Osičina i z jiných míst se dalo dle hraštických věží určit, kde je náš 

Skuhrov. Teď již to bude obtížnější. Asi nejbližším a nejvýraznějším 

identifikačním bodem se pro nás stane kvasinská Škodovka - obrovský betonový 

komplex.  Místo věží vznikne senážní žlab.           
         M.Šabatová 
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