
Vážení spoluobčané !  

     Dovolte mi, abych Vám poděkoval za to, že jste mi při letošních 

komunálních volbách dali důvěru projevenou nejvyšším počtem hlasů na 

volebních lístcích. Je to pro mne velký závazek, který chci ve spolupráci 

s novým obecním zastupitelstvem realizovat ve prospěch Vás – občanů naší 

krásné obce v podhůří  Orlických hor.  

     Dále Vám chci poděkovat za Vaši budoucí pomoc, názory i kritická slova, 

která nenechám bez povšimnutí. Předpokládám, že na nastávající čtyři roky 

bude zpracován výhled priorit, který bude vycházet z volebních programů 

jednotlivých volebních stran, za které byli jednotliví zastupitelé zvoleni a za 

jejichž plnění budou i odpovědni. Tento výhled bude vycházet z rozumných a 

reálných požadavků s přihlédnutím k jejich využití a hlavně z finančních 

možností obce. 

     V tomto vánočním čase chci Vám, Vašim rodinám a blízkým popřát klidné, 

radostné a spokojené svátky a do nového roku 2011 pevné zdraví.  

                                                                                          Milan Bárta, starosta  

Výsledky komunálních voleb ve Skuhrově nad Bělou 

  

V říjnových komunálních volbách kandidovalo do obecního zastupitelstva 

na třech kandidátních listinách dohromady 45 občanů. Celkový počet osob 

zapsaných v seznamu voličů byl 869, počet voličů, jimž byly vydány úřední 

obálky byl 539. Počet odevzdaných úředních obálek byl rovněž 539.  Volilo se 

ve dvou volebních okrscích – ve Skuhrově a v Brocné. Celkem bylo odevzdáno 

7113 platných hlasů. Celkové zisky jednotlivých volebních stran: 

 

 

č.1   SNK Spolky pro obec  2 447 hlasů 

č.2  SNK Satelitních obcí  2 475 hlasů 

č.3  Sdružení KDU-ČSL a NK            2 191 hlas 

 

 Každé z volebních sdružení získalo 5 mandátů, tedy pět míst v novém 

zastupitelstvu. 



Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva: 

Za SNK Spolky pro obec byli zvoleni: 

1. Milan Bárta    340 hlasů 

2. Oldřich Málek   300 

3. Miloš Kováříček   224 

4. Karel Hartman   189 

5. Milan Hradecký   157 

Za SNK Satelitních obcí byli zvoleni: 

1. Miroslav Bartoš   262 

2. Martin Šabata   218 

3. Marcela Hůlková   199 

4. Jaroslav Brandejs   141 

5. Jiří Hlava    173 

Za Sdružení KDU-ČSL a NK byli zvoleni: 

1. Pavel Rýznar   240 

2. Marie Roušavá   222 

3. Petr Pišl    199 

4. Vladimír Bukovský             191 

5. Jaromír Chocholouš  189 

 

 Paní Marie Roušavá se na vlastní žádost vzdala svého mandátu a její 

místo v zastupitelstvu zaujala paní Jana Kouřímová, která byla podle výsledků 

první náhradnicí. 

 

Na první schůzi nového obecního zastupitelstva dne 10.11.2010 ve 

skuhrovském Společenském centru byli zvoleni členové pětičlenné obecní rady.  



starosta obce:    Milan Bárta       

místostarosta:   Vladimír Bukovský 

člen rady:    Oldřich Málek 

člen rady:    Pavel Rýznar 

člen rady:    Martin Šabata  

 

 Dále došlo k volbě členů jednotlivých výborů zastupitelstva a také byli 

zvoleni zástupci Skuhrova do  dobrovolných svazků  obcí (DSO). 

kontrolní výbor:   Milan Hradecký, předseda 

     Petr Pišl, člen 

     Miloš Kováříček, člen 

finanční výbor:   Jaromír Chocholouš, předseda 

     Miroslav Bartoš, člen 

     Karel Hartman, člen 

     Jiří Hlava, člen 

     Pavel Rýznar, člen 

 

Do DSO Císařská studánka (sdružení obcí napojených na vodovod CS) byli za 

naši obec zvoleni Milan Bárta a Jiří Hlava. Do DSO Rychnovsko byl zvolen pan 

Milan Bárta, do sdružení Euroregion byl zvolen Milan Bárta a do Mikroregionu 

Bělá pánové Milan Bárta, Vladimír Bukovský a Jaroslav Brandejs. 

 
 
 
 
 
 
 



SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 

Významného životního jubilea se  v prvním  čtvrtletí  roku  2011  dožívají tito 

naši spoluobčané :   
 

     FRÁTRIK   Jan    ze  Skuhrova                            75  let 

     HRADECKÁ   Blanka   ze  Skuhrova                  70 let 

     HERMAN   Karel    ze  Skuhrova                         85 let 

     SEIDLOVÁ  Ludmila    ze  Skuhrova                  75 let 

     HLAVOVÁ  Marie   ze  Svinné                            90 let 

     POPOVÁ  Milada   ze  Svinné                              85 let 

     FIŠEROVÁ  Jaruška    ze  Skuhrova                   75 let 

     SMOLOVÁ  Jaroslava  z Hraštice                       75 let 

     KRULICHOVÁ  Růžena   ze  Skuhrova              96 let 

     DANÍČKOVÁ  Alena    z Debřec                         70 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: 

      

     FLETCHER   Adam   ze  Skuhrova                  

 

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

ve zdraví, lásce a klidu. 

 

V uplynulém období uzavřeli sňatek tito naši spoluobčané : 

 

     POHL Tomáš  z Brocné  a  MORAVCOVÁ  Petra  z Doudleb n.O. 

 

Novomanţelům přejeme na společné cestě ţivotem hodně lásky, vzájemného 

porozumění a důvěry. 

 

Loučíme se s našimi zemřelými  spoluobčany: 

 

     LEMFELD    Josef        ze  Svinné           (nar. 1941) 

     ŠVARCROVÁ  Marie   ze Skuhrova       (nar. 1914) 

 

     Čest  jejich  památce ! 

       

V roce 2010 se v naší obci:    narodilo               9 dětí 

                                                 zemřelo               7 osob  

                                                 přistěhovalo      25 osob 

                                                 odstěhovalo      19 osob 

                                                 uzavřelo             6 manželství 

                                                 rozvedla             4 manželství 

Ke dni 10.12.2010 žije v naší obci :           1 088 obyvatel                             Ludmila Popová 

 



         Mutina Skuhrovský 
přeje - členům nového obecního zastupitelstva, aby rozhodovali uváţlivě,  

nepodléhali emocím a měli vţdy na paměti především blaho obce, pak se jim jistě bude jejich 

zodpovědná práce dařit… 

 

děkuje - všem občanům, kteří se nějakým způsobem podíleli na ţivotě a rozvoji obce,  a věří, ţe  tomu 

bude podobně i v příštích letech…  

 

lituje   - ţe musí i v tomto předvánočním čísle kritizovat některé negativní 

 jevy, které se v obci v poslední době udály;  těţko lze pochopit jednání vandalů, kteří rozbíjejí 

vývěsní skříňky, kradou vlajky vyvěšené na počest státního svátku, nebo vyvracejí dopravní 

značky. Jde buď o uboţáky, kteří se nedovedou prosadit jiným způsobem, nebo o činy diktované 

mozkem zatemnělým vlivem alkoholu. Však ono se jednou to pověstné ucho u dţbánu utrhne… 

 

připomíná- těm občanům, kteří ještě nezaplatili za svoz odpadů, ţe se blíţí konec roku, kdy je dobré mít 

všechny dluhy vyrovnány; týká se to posledních jedenácti domácností… 

 

zve  - všechny občany k tradičnímu novoročnímu ohňostroji, který  vypukne 1.1.2011 v 17.00 hodin u 

zdravotního střediska… 

 

vinšuje -  všem obyvatelům Skuhrova, Brocné, Svinné, Hraštice, Debřec, Nové Vsi, Březiny, Rybníček, 

Poříčí, Svineckého Dvora, Dělnic a všech samot  bohatou vánoční nadílku, dětem splnění i těch 

nejtajnějších  přání a v nadcházejícím roce 2011 pevné zdraví, veselou mysl a hodně 

spokojenosti, i kdyţ to třeba nebude vţdy jednoduché … 

 

Sociální komise 

s radostí oznamuje, že při letošních sbírkách opět mohla Diakonie odvést velké  

množství  darovaných oděvů,  knih, hraček a dalších věcí.  Všem dárcům patří  

touto cestou vřelý dík. V roce 2011 budeme ve sbírkách pokračovat v měsících  

dubnu a září. 

 

 Přejeme radostné prožití krásných vánočních svátků. 

     

 

Za sociální komisi Jana Kouřímová 



               

Slovíčko k Vánocům 

Adventní přípravy vrcholí a jako by uţ můţeme pomaličku „zahlédnout“ 

atmosféru Vánoc. Snaţíme se mít vše krásné, aby také Vánoce díky krásně 

nachytanému příbytku, různým „dobrotám“, dárkům byly opravdu okouzlující. 

To, co však dává opravdovou hodnotu Vánocům a tedy i všem přípravám na ně, 

…. Křesťané věří, ţe Bůh nám chtěl ukázat cestu k plnému ţivotu a proto se stal 

jedním z nás, aby nám dal příklad, o Vánocích přišel na svět jako prosté dítě, a 

proto Vánoce jsou svátky lásky, té Boţí i té lidské. Vţdyť i Boţí Syn chtěl ţít a 

vyrůstat v tom základním prostoru lásky, který formuje člověka, v rodině.  

Chtěl bych nás všechny pozvat, abychom právě v rodinných vztazích 

udělali ty největší přípravy na Vánoce. Udělejme si čas na naše blízké, zvláště 

na děti, kterým i ty nejhonosnější dárky nenahradí čas, zájem a pozornou lásku 

rodičů. Pokusme se narovnat vztahy, zkusme začít znovu s vírou, ţe odpuštění je 

lepší neţ tvrdé srdce. Všimněme si těch okolo nás. Věřím, ţe vzájemná láska 

mnohonásobně umocní kouzlo Vánoc a dá nám proţít pravou radost z nich. 

Přeji vám radostné a poţehnané vánoční svátky a modlím se zvlášť za vás, 

kteří se o Vánocích cítíte sami, nebo nesete nějakou bolest. 

P. Jaroslav Axler, administrátor farnosti  

 

 

kostel 
Narození Páně Sv. rodiny Závěr roku 

24.12. 25.12. 26.12. 31.12. 

Solnice 22.00 8.15 8.15 16.30 

Skuhrov nad 

Bělou 
16.00 10.00 10.00 15.00 

Uhřínov - - 11.15 - 

 

 



 

Ohlédnutí za čtyřmi volebními obdobími 

(rozhovor s odstupujícím starostou panem Vladimírem Bukovským) 
 

 

 

 

 

V lidském životě je 16 let pořádně dlouhá doba. Z maličkého novorozence   vyroste 

téměř dospělý člověk. Jak je to ale se stejným obdobím v životě obce?  

 

Je to podobné. Všichni její obyvatelé jsou o zmíněnou řádku let starší a zkušenější. Tak  

jako v osobním životě tak i ve vývoji obce se střídají období lepší s etapami, na které 

by mnozí raději zapomněli. Naše obec byla v roce 1998 postižena  povodní se všemi 

jejími důsledky. Úsilím všech obětavých občanů, hasičů, vojáků i bezejmenných 

dobrovolníků se podařilo v poměrně krátké době život v obci obnovit a jizvy způsobené 

záplavami zacelit. Jizvou, kterou se však asi hned zacelit nepodaří, je zánik místní 

dlouholeté průmyslové výroby. Jedná se sice o soukromou sféru, na kterou nemá 

vedení obce vliv, pro Skuhrov je to však velká ztráta a každého rozumně uvažujícího 

člověka musí tato skutečnost mrzet. Jen pro zajímavost – Růženina huť by v roce 2017 

oslavila dvousté výročí od svého založení. 

 

Pojďme raději k záležitostem radostnějším. Tvář obce se v uplynulém období 

značně změnila, čehož si nejvíce všímají lidé, kteří u nás delší dobu nebyli. 

Samozřejmě, že není možné zde vyjmenovat všechny změny. Pojďme se zmínit 

alespoň o těch nejvýznamnějších. 

 

Rád bych začal tím, co se týká  ekologie obce. Sem patří například 4 etapy plynofikace, 

vybudování  dvou větví kanalizace v centru obce, rozšíření inženýrských sítí na Březině 

či prodloužení vodovodu od slévárny ke hranici obce. Byl zaveden systém v odpadovém 

hospodářství, svoz nebezpečných odpadů, funguje sběrna odpadových surovin. 

Podařilo se vyčistit požární nádrže, v Brocné byla opravena hráz rybníka. Průběžně 

byla věnována i péče údržbě stromů a vzrostlé zeleně. Ekologie se jeví jako běh  na 

dlouhou trať a bude nutné se k ní neustále vracet. 

 



Důležitá je rovněž péče o obecní majetek, který je nutné opravovat, udržovat, 

případně rekonstruovat. Jedná se o činnosti, které nebývají až tak vidět, ale pro 

život obce jsou nezbytné. 

 

 

Je to tak. Nemalé finanční prostředky byly investovány např. do opravy střechy 

zdravotního střediska, opravy místních komunikací a chodníků či rekonstrukce návsi 

v Brocné. K bezpečnosti občanů přispěla oprava a rekonstrukce veřejného osvětlení, 

nové zábradlí u cesty ke kostelu či u řeky Bělé v centru obce. Bylo instalováno nové 

dopravní a orientační značení. Došlo k rekonstrukci domu u Herzánů, kde jsou 

ubytováni senioři, rekonstruována byla i bývalá ubytovna. Ve výčtu bychom mohli dále 

pokračovat např. prodejnou v Brocné či dostavbou spolkového domu ve Svinné. Obec 

se podílela i na údržbě sakrálních památek včetně rekonstrukce interiéru a 

elektrorozvodů v kostele a zajistila rovněž opravu hřbitovní zdi. 

 

 

Častým námětem k diskusím je občanská vybavenost. Je jasné, že tady jsou oblasti, 

v nichž obec nemá vždy všechny „páky“ ve svých rukou, aby mohla úroveň 

soukromých subjektů výrazněji ovlivňovat. To je příklad místních pohostinských 

služeb. Přesto se v minulém období i v této oblasti leccos změnilo. 

 

Všichni motoristé a nejen oni si velmi rychle zvykli na místní čerpací stanici, kde je 

možno nejen natankovat (včetně LPG), ale i  zakoupit některé potraviny či nápoje i 

v pozdních večerních hodinách. Uskutečnila se také digitalizace telefonní sítě včetně 

vybudování nové telefonní ústředny. Došlo k rozšíření místního rozhlasu do Brocné a 

Svinné. Cestujícím zpříjemňují čekání na spoje rekonstruované autobusové čekárny. 

Přiznávám  však, že ne všechno je úplně ideální. 

 

Jaký byl v posledních letech společenský život, kultura a sport v naší obci? 

 

Myslím si, že pěknou tradicí, kterou nám okolní obce závidí, jsou pomalu již tradiční 

Letní Mutinovy slavnosti probíhající střídavě na upraveném prostranství u hradu či u 

Společenského centra. Rád vzpomínám na ročník, kdy byl v jejich rámci ustanoven 

rekord v mletí masa na čas. Obec tak figuruje v České knize rekordů. Skuhrov získal 

reprezentativní prostor pro konání společenských a kulturních akcí vybudováním 

Společenského centra. Zde se již uskutečnila řada velmi zajímavých přednášek, besed 

a výstav. Konají se zde rovněž plesy, vítání občánků či setkání seniorů. Na hradě 

připomíná bývalou slávu zdejšího pána socha Mutiny od výtvarníka Petra Stančíka  a 



návštěvníci mohou shlédnout na obec a její nádherné okolí s výhledem na Orlické hory 

z dřevěné rozhledny. Skuhrov je také obcí, která se může pochlubit stálou expozicí. 

Podařilo se totiž do majetku obce převést předměty ze zrušené Expozice dějin 

železářské výroby,  umístěné původně v domě u slévárny. O dění v obci pravidelně 

čtyřikrát za rok informuje občany Skuhrovský zpravodaj. K prohloubení historického 

povědomí a tradic přispělo i to, že Obec Skuhrov nad Bělou získala od heraldické 

komise Parlamentu ČR právo užívat obecní znak a prapor. 

 Sport je v obci reprezentován úspěšnou dlouholetou činností lyžařského oddílu 

SKI Skuhrov, který se soustředí především na mládež. Rekreačnímu sportu slouží školní 

tělocvična a posilovna. Obec získala do svého majetku i tenisový kurt. Pro rodiny 

s dětmi byl vybudován v centru obce minigolf, v jehož blízkosti je dětské hřiště. 

Skuhrov se také  stal důležitou křižovatkou cyklotras Mikroregionu Bělá.  

 

 Jak se dařilo získávat dotace, granty či příspěvky, zkrátka finance na větší 

investiční akce? Jak velká částka celkově do obce na dotacích přišla? 

 

 Pokud se objevily příležitosti k získání výše zmíněných finančních příspěvků, 

bylo naší snahou je pro obec získat. Díky tomu se podařilo uskutečnit velkou 

rekonstrukci školy a přístavbu školní tělocvičny v roce 2002. Další dotace dovolila 

uskutečnit I. etapu Společenského centra (o II. etapě se jedná). Následovala 

pěstitelská pálenice v Brocné a poslední uskutečněnou akcí z dotací je rekonstrukce a 

přístavba školní jídelny. Celkově se za těch 16 let podařilo získat na dotacích kolem 75 

mil. Kč. 

  

Závěrem bych touto cestou rád popřál všem skuhrovským občanům klidné 

vánoční svátky a úspěšný nový rok 2011. 

                                  Děkujeme za rozhovor 

 

Poznámka redakce: Je třeba dodat, že v soutěži Vesnice roku získal Skuhrov nad 

Bělou v roce 1998 Zelenou stuhu, v r. 2001 Zlatou stuhu a v r. 2004 Bílou stuhu. 

Z uvedeného rozhovoru si jistě každý občan sám udělá úsudek  o tom, zda byla 

poslední léta v obci úspěšná či nikoli. Každopádně se patří odstupujícímu starostovi za 

jeho dlouholetou práci poděkovat. Takže Vláďo, díky! 

 

 



Novinky ze základní školy 

 

 Školní život to nejsou jen vyučovací hodiny, zkoušení a písemky. 

Součástí vzdělávacího programu je celá řada dalších akcí, které nejsou 

samoúčelné, ale mají za cíl doplnit výuku, či přispět k formování postojů a 

názorů žáků. Od vydání posledního čísla zpravodaje se řada takových aktivit 

uskutečnila, a proto bychom s nimi rádi seznámili i skuhrovské občany. 

Tentokrát dostali vedle příspěvků jednotlivých učitelů více příležitostí samotní 

žáci, kteří některé informace pro časopis samostatně zpracovali. Vánoční číslo je 

jistě i vhodnou příležitostí ke zveřejnění jejich povedených slohových  prací. To 

vše naleznou čtenáři v závěru tohoto textu. 

V neděli 28.11.2010 od 13.00 hodin pořádala naše škola již tradiční akci 

s názvem  „Den otevřených dveří – advent ve škole.“ Ve všech prostorách školy 

bylo ke zhlédnutí i k zakoupení vánoční aranžování, keramické ozdoby, ukázky 

pletení a pedigu, pletení slámových ozdob, ozdoby z korálků, zdobení perníčků, 

ozdoby ze včelího vosku, keramika, patchwork. Návštěvníci si mohli také 

zakoupit  knihy, vánoční svíčky či bižuterii. Kromě toho byly pro  menší děti 

připraveny činnostní dílny s vánoční tématikou. Vlastnoručně vyrobené 

předměty si nadšené děti odnášely domů. Na začátku celé akce i v jejím průběhu 

vystupovaly žáci školy s hudebními ukázkami. Letošní novinkou bylo divadelní 

představení pro malé diváky. Loutkové divadélko Dráček ze Svinné zde vždy 

v celou hodinu sehrálo pohádku pro nejmenší. A nutno dodat, že se setkalo 

s velkým zájem i u dospělých. Aktérům tohoto jedinečného souboru patří velký 

dík za jejich podíl na zdařilém průběhu adventní neděle. 

Ve dvou učebnách návštěvníci sledovali práci dětí s interaktivní tabulí, 

nechyběly ani  prezentace žákovských prací. Ve školní jídelně  bylo připraveno 

občerstvení. V průběhu letošního prvního adventního dne se v prostorách školy 

vystřídalo za 4 hodiny odhadem přes 700 návštěvníků. 

Den otevřených dveří zakončil malý žákovský sbor zpěvem koled u letos 

poprvé rozsvíceného obecního vánočního stromu vedle Společenského centra. 

Na celé jedno středeční dopoledne se naši šesťáci přenesli do pravěku. 

K tomu si opatřili patřičné obleky, nichž převládaly kůže a hrubá pytlovina. 

V projektovém dni si pak na vlastní kůži mohli vyzkoušet, jak naši předkové 

drtili obilí mezi dvěma kameny, jak pracné bylo vyrobit pěstní klín nebo 

sekeromlat. Vlastnoručně vyrobeným lukem pak zkoušeli v tělocvičně střelbu na 

cíl. Děvčata zaujala  výroba keramiky i malování zvířat. Za zvuků bubínků, 

ozvučných dřívek a zpěvu jsme byli svědky  pravěkého rituálu při lovu zvěře. 



Miloš Vašek přinesl rekvizity nutné k rozdělání ohně pomocí dřívka o luku. Přes 

veškeré úsilí se sice oheň nepodařilo rozdělat, ale vznikající dým signalizoval, 

že už nechybělo mnoho… 

 Ve středu 1.12.2010 v dopoledních hodinách navštívili žáci 8. ročníku 

Informační a poradenské středisko při Úřadu práce v Rychnově nad Kněžnou. 

Jedná se o tradiční exkurzi v souvislosti s průřezovým tématem našeho ŠVP 

Volba povolání, v rámci které se žáci dozvídají  informace týkající se nejenom 

nabídky středních škol, ale i aktuálního stavu na trhu práce, což souvisí s volbou 

budoucí profese. V pestrém bloku činností, který našim osmákům připravila 

paní Mgr. Naďa Martincová, pracovnice IPS, se žáci mohli seznámit 

s jednotlivými pracovními profesemi, se studijními nebo učebními obory, které 

je třeba pro zvolenou profesi vystudovat, a vyzkoušeli si také počítačový test 

zájmů v programu Průvodce světem povolání. Zdařilé dopoledne bylo 

zakončeno neformální povídáním o představách jednotlivých žáků  

o budoucím povolání či alespoň o budoucí střední škole. Na úplný závěr 

proběhla soutěž sestavených družstev na téma Co víš o studiu na středních 

školách.    

 Dne 16.prosince navštívili žáci 1.- 3. ročníku divadlo Drak v Hradci 

Králové. Tentokrát se nezúčastnili klasického divadelního představení, ale 

prohlédli si Labyrint divadla s vystavenými loutkami. V dílně si pak vytvořili 

vlastní loutku a v divadelní laboratoři si mohli vyzkoušet zahrát divadelní 

představení i s různými zvukovými a světelnými efekty. Děti tak měly možnost 

nahlédnout do zákulisí divadla a být samy jeho aktéry. Celý dopolední program 

se dětem líbil a z vlastnoručně vyrobené loutky měly ohromnou radost. (Mart.) 

 V pátek 3.prosince navštívili všechny třídy čerti se dvěma anděly a 

důstojným Mikulášem. Každý žák od nich obdržel malý balíček, který pro ně 

připravily ochotné kuchařky ze školní jídelny. Mikuláše ztvárnil Václav Kozák, 

v rolích andělů se představily Adéla Richterová a Tereza Slavíková a kvarteto 

divokých čertů vytvořili Tonda Klapal, Radek Dusil, Lukáš Roleček a Adam 

Ságner, všichni z 9. ročníku. 

 

 Snímky ze školních akcí naleznete na internetových stránkách školy: 

www.zsskuhrov.cz  (menu:  foto na rajce.net). 

 

 

  

http://www.zsskuhrov.cz/


Z připravovaných školních akcí 

 

 Ve středu 22.12.2010 budou ve všech třídách probíhat vánoční besídky. Od 23.12.2010 do 

2.1.2011 potrvají vánoční prázdniny. Po prázdninách nastoupí žáci do školy v pondělí 3.1.2011.  

 

Dne 18.ledna 2011 se v místní MŠ uskuteční schůzka rodičů budoucích prvňáčků, na které 

ředitelka ZŠ Mgr.Hana Brandejsová  podá veškeré informace spojené se zápisem dětí do školy.  

 

 Školní akce očima žáků   

Skuhrovská škola organizuje každoročně sběr starého papíru. Vždy ho mají na 

starosti deváťáci - letos tedy my! Na tohle jsme se přece všichni těšili! Organizovat 

sběr znamená neučit se a užít si spoustu zábavy. Počasí nám ale 20. října nevyšlo. 

Byla ukrutná zima a ještě k tomu pršelo. Pár spolužáků to odneslo mírným 

nachlazením. Ale ani déšť a zima nám radost a zápal pro věc nepokazily. Naše třídní 

učitelka paní Mgr.Iveta Vašátková se na akci těšila snad nejvíc. Rozdělila nás do šesti 

skupin: jedna jela na Debřece, druhá po centru Skuhrova, třetí k Růženině huti, čtvrtá 

na Březinu, pátá na Rybníčky a šestá zůstala na školním dvoře, kde její členové vážili 

a nakládali všechen posbíraný papír. Teď už jen nasadit šílené reflexní vestičky a hurá 

na to! Organizace sběru se nám povedla a byli jsme za ni pochváleni. Po tomhle dni 

plném vody a starého papíru byl nakonec každý rád, že je doma.   Potvrdilo se, že 

postel je nejvěrnější přítel člověka…                                   Kristýna Holíková 

 

Odpoledne, když už sběr byl skoro u konce, začalo vydatně pršet a nepřestalo do 

konce sběru, ale my jsme pracovali dál. Společně s Radkem Dusilem jsme našli poklad. 

Ano, opravdový poklad! Ve sběru jsme našli celou krabici starých knih. Tu bednu jsme 

si s Radkem čestně rozdělili. Oba jsme byli spokojeni a pochvalovali si náš úlovek. Když 

byl sběr u konce, byli jsme promoklí až na kost, ale všichni jsme se shodli, že to byla 

velká zábava. Klidně bychom si to zopakovali, snad jen s lepším počasím a  ještě 

větším množstvím sběru, protože třídit odpad je správné. Do pokladny SRPŠ přibylo 

14 756,-Kč. 

                Václav Kozák 

Zápis žáků do 1. třídy se uskuteční dne 2.2.2011 od 13.00. hodin v učebně 

1. třídy ZŠ Skuhrov nad Bělou. 

ŠKOLNÍ PLES se bude konat 18.2.2011 od 20.00 hodin ve Společenském 

centru. Předprodej vstupenek bude zahájen 20.1.2011 v ředitelně ZŠ. 



 

Beseda s Policií ČR 
Dne 1. listopadu se uskutečnila beseda s příslušnicemi Policie České republiky, o 

autonehodách,  alkoholu a návykových látkách. V několika minutách videozáběrů jsme 

viděli těžké úrazy i úrazy s následkem smrti, které zavinila nekázeň na silnicích. 

Nejsmutnější na tom bylo to, že mnohé nehody zavinili velmi mladí lidé. Někdy měl 

řidič v krvi návykové látky - například alkohol,  marihuanu nebo jiné drogy. Dále jsme 

se dozvěděli, že se i u nás v kraji pod Orlickými horami a přímo na Rychnovsku staly 

loupeže, těžké zločiny a dokonce i vraždy. 

   Lukáš Koblása 

 

Z besedy s Policií ČR  jsem si vzala ponaučení, že opilá lézt do auta rozhodně nebudu! 

Nejenom kvůli tomu, že bych mohla ublížit sama sobě, ale také ostatním. A brát život 

ostatním nebo sama sobě – to opravdu nechci!        

                                             Adéla  Richterová 

 

Beseda o jaderné energii 

Dne 26.11.2010 se  9. třída zúčastnila besedy o jaderné energii, o které jsme se učili ve 

fyzice v říjnu a listopadu. Přednáška byla velice zajímavá a dozvěděli jsme se spoustu 

nových informací o obnovitelných i neobnovitelných zdrojích. Přednášku nám 

prezentovali dva kantoři z vysoké školy z Prahy. Pojali to vysokoškolským způsobem, 

který byl pro nás sice složitější na vnímání informací, ale oba kantoři naštěstí připojili i 

filmy. Přidali také vtipné hlášky, kterými nás velice pobavili a také odlehčili náročné 

téma. Všem se nám to velice líbilo a těšíme se na další podobnou besedu. 

 

                       Tereza Kulštejnová, Markéta Jakicová 

  

Téměř surrealistický příběh vymyslely žákyně 3. třídy Anna Marie Hanušová, Kristýna 

Koukolová, Bára Špringrová a Klára Musilová. Jejich třídní učitelka paní Mgr.Marie 

Roušavá doporučila příběh k otištění do zpravodaje, neboť dětská fantazie nezná mezí 

– nakonec posuďte sami: 

 

 

Příběh Andulky 

 Andulka byla  boxovat v Mexiku, kde vyhrála šampionát, když porazila 

nejslavnějšího boxéra světa.  Pak v Pardubicích porazila Jaromíra Jágra a postoupila 



do finále, kde vyhrála pohár. Pak odletěla do Austrálie a do Japonska. Tam zápasila 

v judo. Doma si všechny zážitky zapsala do deníku. Když šla spát, zvedl se najednou 

vítr a milovaný deník jí odnesl. Byla smutná a šla ho hledat. V Pardubicích si našla 

kámoše jménem Riko a požádalo ho, aby jí pomohl hledat. Dívali  se všude, ale nenašli 

ho. Pak si ale Riko vzpomněl na jedno tajné místo a řekl to Andulce. Vydali se tam 

podle mapy. Když tam došli, Andulka málem omdlela krásou. Riko jí vyprávěl, že když 

mu byli tři roky, viděl tam piráty, jak zakopávají poklad. Tak ho šli hledat a opravdu ho 

našli. Byl to ten deník. Pak jeli k Andulce domů, protože pozvala Rika za odměnu  na 

šálek čaje.  

       V 9. ročníku dostali žáci od pana učitele Mgr.Miloše Černého slohový úkol popsat 

děj, který se odehrává  na obraze od Josefa Lady „Zabíjačka“. Adéla Richterová a 

Tereza Slavíková daly hlavy dohromady a vytvořily ve verších toto vtipné dílko: 

Ladovská zabíjačka 

 

Přišla zima jako prase, zabíjačka je tu zase. 

Ve vesničce to zas žije, kam se koukneš, tam se pije. 

Necky už jsou připraveny, vnitřnosti jsou odhaleny.  

Hurá, budou jitrnice, skončí vedle popelnice. 

Náš pes je tam sebere a u boudy sežere. 

Řezník pokračuje v práci, na střeše si zpívaj‘ ptáci. 

Už se jenom hlava vaří, tak se dílo jistě zdaří. 

Tak  a je vše hotovo, jdeme s chutí od toho. 

Zabíjačka skončila, večeře se zdařila. 

Máme všichni plná bříška a čekáme na Ježíška 

.*** 

Klidnou vánoční pohodu, stálé zdraví a jenom samé dobré zprávy v novém roce 

2011 přejí skuhrovským občanům, rodičům a všem příznivcům školy 

žáci, učitelé a provozní zaměstnanci ZŠ Skuhrov nad Bělou 

 

Na přípravě textu se podíleli: Mgr.Hana Brandejsová, Mgr.Jiří Nedomlel, Mgr.Oldřich 

Málek, Mgr.Miloš Černý, Mgr.Marie Roušavá a Mgr.Martina Kalousová 

                                                                                         



Jak jsme z odpadu vyráběli znak obce  

 Při volitelném předmětu společenskovědní seminář nás pan učitel Nedomlel 

seznámil s akcí, která usiluje o zapsání do Guinnnessovy knihy rekordů. Agentura 

Dobrý den Pelhřimov s.r.o. a společnost EKO-KOM totiž uspořádaly soutěž, v jejímž 

průběhu vzniká největší galerie znaků měst a obcí ČR. Podmínkou účasti je, že 

všechny znaky budou  vyrobeny pouze z odpadových materiálů. Tento nápad nás 

docela zaujal, protože jsme se o erbech učili již vloni a ekologie je jednou z oblastí, na 

které je naše škola zaměřena. Dali jsme hlavy dohromady a začali přemýšlet, jak znak 

vyrobíme. Pan Rudolf Zounar nám sehnal odpadovou polystyrénovou desku rozměrů 

120 x 120 cm. Ve škole jsme rozhlásili, aby nám děti přinášely víčka od pet lahví. 

V krátké době jsme byli těmito uzávěry doslova zaplaveni, a  tak  jsme mohli  začít.  

Na polystyrénovou desku jsme si nakreslili barevnou křídou obrysy znaku obce. 

Jednotlivé plochy jsme poskládali z barevných uzávěrů od petlahví. Víčka jsme do 

desky nejprve obtiskli a jednotlivá kolečka pak nožem do polystyrénu prořezávali 

(nejhorší práce na celém znaku – 865 koleček). Do prořezaných koleček jsme potom 

zamačkávali víčka, která díky pružnosti materiálu  v desce  pevně drží. Naše metoda je 

cenná tím, že jsme nepotřebovali ani kapku lepidla. Výrobní tým byl rozdělen na 

brusiče (odstraňovali z víček firemní nápisy), řezače (prořezávali desku), sazeče 

(sázeli víčka do desky) a sekretářky (třídily víčka a celý postup zachycovaly jak 

slovem  tak obrazem…). Čas při výrobě znaku neobyčejně rychle ubíhal. Fotografie 

našeho díla pan učitel odeslal Agentuře Dobrý den, která náš znak zařadila do soutěže. 

Vedoucí Agentury Dobrý den, pan Luboš Rafaj, nám po zařazení našeho znaku do 

soutěže písemně odpověděl: „Musím říci, že vaše technika výroby znaku je opravdu 

ojedinělá a výsledek je více než povedený. Pevně věřím, že vás práce na znaku dala 

dokupy a přinesla vám chvíle poučení i zábavy. A také doufám, že jste přitom moc 

neskuhrali, skuhrovští… Díky moc“. Celkově je v soutěži registrováno 1014 znaků 

měst a obcí  z celé ČR. Světový rekord tedy skutečně byl vytvořen. Nyní je náš znak 

vystaven ve Staré radnici v Hradci Králové, neboť byl porotou vybrán mezi nejlepší 

znaky kraje. Děkujeme touto cestou všem, kdo nám poskytl materiál (použili jsme 865 

uzávěrů od PET lahví, ale sešlo se nám jich celkem přes dva a půl tisíce).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zleva: Tomáš Kříž, Tadeáš Jiroud, Kamil Bartoš, Iva Kulhánková, Lucie Matějková,  

Kamila Hamerská, Dominik Majtán a Matěj Neugebauer, žáci 8. ročníku ZŠ.  



Ze Sluníčka 

 

S koncem kalendářního roku vždy přemýšlíme, co se nám podařilo a co méně. Takové 
malé bilancování. Letos máme opravdu důvod ke spokojenosti a velké radosti. Posuďte sami: 
Na ustavujícím zastupitelstvu obce dne 10.11.2010 bylo odsouhlaseno, že obec požádá o 
dotaci na výměnu stávajících a už dlouho nevyhovujících oken a dveří. Rada se rovněž 
usnesla vytvořit ve spolupráci s MŠ strategický plán rekonstrukce celé mateřské školy. Je 
toho hodně, co už je třeba opravit – rozvody vody v 1. patře,  nevyhovující podlahy v obou 
odděleních a v neposlední řadě také oprava střechy. Bohužel, stáří budovy teď už vyžaduje 
velkou investici. Důležité ale je, že rodiče dětí (i ti budoucí) mají velkou naději. Jejich děti 
budou chodit do fungující mateřské školy. 

Jménem celého kolektivu MŠ děkuji všem členům nového zastupitelstva, kterým není 
budoucnost mateřské školy a tím také spokojenost občanů lhostejná.    

Eva Zečevičová, řed. MŠ 

 

Jak se Broučci s Beruškami z MŠ rozhodli šetřit naše lesy? Nevíte? Již tři roky třídí 
odpad a letos začali se sběrem starého papíru. Děti s rodiči přinášejí do školky starý papír, 
který se roztřídí a s pomocí ochotných rodičů odváží do sběrny druhotných surovin. Rádi 
bychom ve spolupráci s rodiči (i ostatními občany) ve sběru pokračovali i nadále. Děti se učí 
třídit odpad a šetřit tím životní prostředí a přitom vidí, že to není žádná „těžká“ práce, ale 
chce to jen chtít. A děti  to „chtění“ baví.  

Jana Rohrová, vedoucí školní jídelny 

 

V mateřské školce nás letos provází Maruška, Holena a 12 měsíčků ze stejnojmenné 
pohádky. A jak už sám název ŠVP „Jen si děti všimněte, co je krásy na světě“  napovídá, 
ukazuje Maruška své zlé sestře Holeně, že je kolem nás spousta hezkých věcí, kterých si 
člověk, který se jen mračí a hubuje, ani nedokáže všimnout. A protože to není úkol 
jednoduchý, pomáhá Marušce 12 měsíčků. Ale nejen oni. Také její kamarádi Paleček a Toník 
a hlavně všichni kamarádi ze Sluníčka. Společnými silami naučili Holenu, že má na výběr - 
buď bude protivná, zlá a líná a bude jí na světě rozmrzele, nespokojeně a smutně.  Nebo 
bude milá a kamarádská a bude se radovat z pěkných věcí a bude jí vesele a dobře, protože 
zjistí, jak je šikovná a co je kolem krás. 

V září zjistila Holena jak je prima mít kamarády. V říjnu se místo sladkostí naučila jíst 
ovoce a bavilo jí ho zpracovávat. V listopadu dokázala místo lamentování pozorovat krásné 
barvy měnící se přírody. Prosinec ji chystá také spoustu objevů a radostí… 

Děti zdobily klobouky právě vládnoucím měsíčkům, jejichž jména si tak dobře 
zapamatovaly, a s velkým nadšením Marušce a pak i Holeně radily a taky pomáhaly. 

Listopad uzavřela Podzimní listopadová výstava, která vznikla díky vyprávění jedné 
z holčiček, sedíce s ostatními v kroužku (cituji): „Mamka na zahradě hrabala listí a nadávala, 
že je z něj bordel a já jsem jí řekla, že i Holena už ví, že nám to dává taky hodně krásy. A pak 
jsme chodily s mamkou po zahradě a hledaly ty nejkrásnější listy a pak jsme si je doma 
vystavily.“ Děkujeme této mamince a všem rodičům jí podobným. Máme přece na výběr,  



jestli si dítě do života ponese otrávený povzdech, že na podzim je všude „binec“ z listí nebo i 
to, že je kolem všude plno krásných listů rozličných tvarů a barev - což  krásně podpoří 
dětskou fantazii a tvořivost. A protože na mě tento zážitek zapůsobil, vyhlásili jsme výstavu i 
pro ostatní děti. Děkujeme tímto rodičům, že své děti v jejich činnosti podpořili - sešlo se 
opravdu hodně „exponátů“ z různých míst a děti o svých nálezech nadšeně vyprávěly. 

Podzim utekl jako voda a vládu převzal měsíc Prosinec, který nám přináší vánoční čas. 
Maruška učí Holenu, jak si ve zdraví užít sněhu, i když studí a vysvětluje jí různé zvyky před 
Vánoci i o Vánocích, jak v dřívějších dobách tak i dnes. 

U nás ve Sluníčku to začalo opravdu hezky. Dětem i nám dospělým se líbilo divadelní 
představení, které k nám přivezlo pohádku „O cukrářce Barborce“. Barborka i čertík Bertík 
předvedli nejen svoji šikovnost, ale i způsob, jak lze vyřešit lecjaké hádky a vzájemná 
nedorozumění, aniž by si pokazili vánoční náladu. Tím ovšem setkání s čertíkem nekončí. 
Hned v pondělí si děti užijí pravý „Čertovský rej“, ale nebudou chybět jistě ani andílci a 
Mikuláškové. A protože jsme jako dárek obdrželi pozvání na Vánoční dopoledne v ZŠ 
Mozaika, vypraví se předškolní děti na výlet do Rychnova. 

Už jste si napsali Ježíškovi? Jestli ne, udělejte to hned, ať se Vaše žádost dostane do 
Ježíškovy vánoční dílny včas. Jak to v takové Ježíškově vánoční dílně vypadá, jak funguje 
andělská pošta a kolik práce mají andělíčci pomocníčci, se můžete přijít podívat k nám do 
Sluníčka dne 16.12.2010, kdy bude v době od 15.30 do 16.15hod. Ježíškova vánoční dílna 
k nahlédnutí i pro veřejnost. 

Jestli se všem andělíčkům podařilo všechno připravit, poznají  děti ze školky už druhý 
den ráno, kdy se nám zvonečkem ohlásí Ježíšek a s ním školkový Štědrý den. 

Mezi tím vším nebude samozřejmě chybět spousta koled a různého tvoření a vyrábění, 
protože tvořivost a radost z ní k Vánocům neodmyslitelně patří. Důkazem toho je výraz 
nejednoho dítěte, které odchází domů a v ruce si demonstrativně nese svého papírového 
andílka. Pro něj se v tu chvíli Vánoce opravdu přiblížily. Ovšem jen do té doby, než zaslechne: 
„Ach jo, ty Vánoce, to je hrozný, to je honička“, nebo: „už aby bylo po Vánocích, kdo to má 
všechno zvládnout?“ A což teprve když třeba nějaká Helenka (z knihy Pohádkový dědeček) 
má maminku, kterou její papírový andělíček příliš nezajímá a která ji pořád posílá, ať si jde 
hrát,  ať ji nechá, vždyť vidí kolik má práce. Helenka sedí sama v pokojíčku se svým 
andělíčkem a přemýšlí o Vánocích. A pak večer třeba ještě zahlédne unavenou maminku 
plakat, protože tatínek je hodně pryč a ona to nezvládá a má toho už opravdu dost. A tady 
začíná v Helenčině hlavě pořádný zmatek a rozpor mezi realitou a tím, že Vánoce jsou přece 
krásné. Tento rozpor se zvětší ještě víc, když ve školce potká Toničku (také z pohádky), která 
jí nadšeně vypráví, jak s maminkou pekly a přitom si vyprávěly a poslouchaly pohádky a pak 
utíraly prach a zpívaly si koledy. A Tonička se na Vánoce tolik těší! Helenka se taky svým 
způsobem těší, ale každý rok s blížícím se vánočním časem je jí přece jenom trochu těžko a 
pořád se jí před očima vybavuje plačící uhoněná maminka. Pak se jednou Helenka vdá a 
najednou jí dojde, že teď je to ona, kdo má zvládnout ten šílený maratón. A jak asi naučí svoji 
holčičku prožívat Vánoce, ani nemusím dodávat. Ale když ji vede do školky, potká tam 
Toničku se svým synkem a ti si vypráví, jak se jim těsto včera  lepilo na ruce, že bylo jako 
začarované a přitom se smějí. A koledy? Ty se malý hošík ani nemusí učit, protože je umí a 
ani neví jak. Nabízí se otázka: Chcete mít ve svém dítěti Helenku nebo Toničku? 

 

 

Nakonec tedy  malé  rady „od Ježíška“: 



* Neřešte, jakou má soused výzdobu v okně, vždyť doba, kdy kulturní komise dávaly body za 
nástěnkářské činnosti,  už pominula. 

* Dejte dětem šanci prožít společné chvíle tvoření, vždyť nemusí být každé cukrátko jedno 
jako druhé. Dělané s touhou stejně chutná líp. 

* Naučte dítě, jak se uklízí po společné práci, i když po něm zbudou třeba trochu šmouhy a 
nebude úplně ukázkově „naglančíno“, vždyť se ve vašem bytě nenatáčí reklama na čistící 
prostředky. 

* Věřte, že to, co prožívají všechny Helenky, Toničky a všechny děti v souvislosti s Vánocemi, 
je mnohem důležitější – to si s sebou další generace odnese. 

 

Ovšem koncem roku výpravy Marušky ke 12 měsíčkům nekončí. Co pro děti připravil 
měsíček Leden a jaké dobrodružství je společně s Maruškou, Holenou a jejími kamarády 
čeká, však zatím prozrazovat nebudeme. Zmíním se pouze o chystané akci pro předškoláky a 
jejich rodiče. Jako každý rok jsme v tuto dobu pozvali k nám do MŠ paní Mgr. Homolkovou 
z ped.psychologické poradny, se kterou pravidelně  spolupracujeme.  Ve dnech 17. a 18. 
ledna 2011 se bude věnovat předškolním dětem, aby zjistila a poradila nám i rodičům, na co 
je potřeba se u dětí zaměřit, co je nutné prohlubovat a jakým způsobem, aby byl přechod 
dětí do ZŠ co nejlepší, popř. doporučí, kdy je pro dítě lepší variantou vstup do ZŠ o rok 
odložit. Prosíme rodiče, aby toto doporučení nebrali jako ostudu dítěte, ale jako možnost 
sociálně nebo rozumově dozrát. U většiny dětí, jejichž rodiče respektovali doporučení 
odkladu školní docházky, došlo k velkému pokroku. Nyní budou vstupovat do 1.třídy jako 
daleko vyrovnanější a schopnější školáci. Ale nebudeme předbíhat. Dne 18. ledna odpoledne 
nabízí Mgr.Homolková jednotlivým rodičům krátké osobní konzultace a po nich bude  
následovat schůzka se všemi rodiči budoucích prvňáků. Svoji účast potvrdila i paní ředitelka 
ZŠ Hana Brandejsová, která podá rodičům přesné informace nejen o zápisu, ale i celkově o 
vstupu do 1.třídy a zodpoví případné dotazy. 

 

Přejeme, ať se daří nejen předškolákům při zápisu, ale všem dětem u nás ve Sluníčku. 
Doufáme, že v dalších letech budou mít pro své vzdělávání v mateřské škole lepší podmínky. 

 

Ať jsou Vaše Vánoce plné radosti, pohody a rodinného štěstí, přejí všichni z MŠ Sluníčko.                                                                  

    

 

      Marcela Šourková, učitelka 

 

 

 

 

 



Společenské centrum na podzim     

S blížícím se koncem roku jen malé ohlédnutí za podzimním společenským 

děním v naší obci.  S dobrou účastí i ohlasem se setkaly pravidelné akce – 

„Posvícenské posezení“ a „Adventní neděle“. Schůzky našich starších spoluobčanů 

byly v listopadu obohaceny  celodenním setkáním se seniory z polské družební obce 

Jaszkowa Dólna. Listopad byl také akční pro šikovné ruce. Proběhly dva kurzy 

„Malování na hedvábí“ a „Výroba šperků“. Odměnou všem zúčastněným byly jejich 

vlastnoručně zhotovené výrobky (opravdu moc pěkné). Touto cestou bych chtěla také 

vyjádřit poděkování panu JUDr. Zdeňku Hlaváčkovi a tiskové mluvčí policie paní 

Mgr. Aleně Kacálkové za večer „Bezpečnost na Rychnovsku“. Přestože se probíralo 

téma ne příliš veselé,  atmosféra celého večera byla úžasná.  V dnešní uspěchané době 

je třeba si vážit lidského přístupu a porozumění. Moc děkujeme. 

Jménem všech spolupracovníků přeji všem spoluobčanům klidné, příjemné 

Vánoce a hodně zdraví a pohody v novém roce.    Marcela Zounarová 

 

Ohlédnutí za dalším rokem v Klubu seniorů 

Váţení občané,  

konec roku 2010 je za dveřmi, je tedy doba k ohlédnutí se zpět, co se událo. Pravidelné 

první středy v měsíci nám zůstaly, rovněţ tak společné obědy jednou za měsíc. Vţdy je 

nás kolem dvaceti ţen a rády bychom pozvaly k účasti i další zájemkyně. Rovněţ  

pravidelné je cvičení jógy pro seniory kaţdou středu od 18.00 do 19.30 hod. 

v tělocvičně ZŠ, kam by se  také vešlo více účastníků. Měsíce duben a říjen jsou ve 

znamení výletů do trţnice v polském městě Kudowa Zdrój. Na našem setkání v lednu 

nám pracovnice české firmy Eurona, s.r.o. předvedla čistící výrobky pro jak 

domácnost, na prádlo i na automobil. V lednu a únoru jsme oslavily kulatá výročí 

našich členek a v březnu nám k oslavě MDŢ přišli zahrát na harmoniku p. Horský a na 

bicí pan Kubát. Byla to setkání velmi příjemná, veselá i s občerstvením a květinou. 

V dubnu jsme si  připomněly, ţe je třeba udělat něco pro své zdraví. Přednáška o 

zelených potravinách byla srozumitelná a nechyběla ani ochutnávka. Byla to chlorela 

a zelený ječmen, zájemci si mohli výrobky objednat. V květnu se odehrál turnaj ve 

společenské hře „Člověče, nezlob se“. Uţ nejsme moc hravé, a tak hráli s námi skauti. 

Výherci dostali odměnu. V červnu nás potěšily děti ze školy s velmi pěkným pásmem ke 

svátku matek. Připomněly jsme si výlet na Křivoklát a do Lidic 16. června a pak jsme 

se sešly aţ v září. Následoval další výlet  a to do praţírny kávy v Borohrádku a do 

zámků v Chrasti a v Chrudimi. Dále jsme se zúčastnily  polských doţínek v obci 

Jaszkowa Dólna. Byla to akce Mikroregionu Rychnovsko. K dalšímu vzájemnému 

poznávání přispěla 5.11.2010 druhá akce, tentokrát u nás ve Skuhrově. Poláci přijeli 

na pobesedování, poznávání okolí obce i ke zhlédnutí kulturních vystoupení dětí z MŠ 

a ZŠ. V září nám JUDr.Zdeněk Hlaváček podal informace o kriminalitě v našem 

okrese a upozornil na různá nebezpečí pro nás – starší občany. Poslední společné 

setkání obohatili ţáci ZŠ s paní učitelkou M.Grundovou  pásmem koled a dalších písní. 

Bylo to krásné zakončení roku.      

 L.Seidlová, B.Hradecká, D.Šabatová 

 



Skuhrovské figurky 

Pan Miloš Kops pokračuje ve svých vzpomínkách: 

 

 Okolo slévárny se vůbec odehrávalo mnoho zajímavých událostí. Jako kluci jsme 

pozorovali vývoj průmyslové výroby, který se projevoval v technologiích vlastní továrny i 

doprovodné techniky. Hlavně nás zajímala nákladní auta, která nahradila původní koňské 

povozy. Nejprve menší Pragovky a zanedlouho se objevila velká rarita – americký BISSING. 

Robustní vysoký náklaďák s burácejícím motorem byl středem pozornosti místních lidí a kluků 

zvlášť. Velmi nás později zaujala i na tehdejší dobu moderní TATRA 111. Ta nám doslova 

učarovala a asi dala základ i mému pozdějšímu profesnímu vztahu k autům. 

 Ale to byla padesátá léta minulého století. Dávno před tím, kdy hlavními pomocníky 

byli koně a povozy, odvíjely se zde dějiny v poněkud prozaičtějším duchu. Otec mi kdysi 

vyprávěl, jak jeho děda, ţijící v Solnici, se po tříleté vojenské sluţbě v bosenské Banja Luce 

vrátil domů a v roce 1887 se stal „lajtjágrem“ u rychnovského hraběte Kolovrata 

Liebštejnského. Jednou z dovedností, pro kterou místo získal, byla velmi dobrá znalost 

němčiny. Dále to pak byly organizační schopnosti, které si osvojil jako četař na vojně 

v Bosně.  Sám hrabě byl, dle vyprávění, velmi důsledný a přísný. Kamenem úrazu ale byla ta 

skutečnost, ţe můj praděda vynikal ve střelbě. Hrabě se ale sám povaţoval za nejlepšího 

střelce široko daleko. A tak při častých honech, kam byli hrabětem zváni různí hosté, dával 

hrabě k lepšímu, ţe si není jistý, zda udělal dobře, kdyţ si vybral jako hajného tak dobrého 

střelce… Praděda měl spoustu záţitků z vojny v Bosně i z činnosti v orlických hvozdech. Jako 

dobrý vypravěč je dokázal prezentovat (a to i v němčině) při honech, kam byl často zván. 

 Pravidelně doprovázel hraběte Kolovrata na vizitu do Klečkova. Kdyţ tak jednou jeli 

kolem Růţeniny huti, přikázal hrabě zastavit kočár a zavolat pana Porkerta, aby si s ním 

promluvil. Po jeho příchodu pravil pan hrabě: „Vidím pane Porkerte, ţe rozšiřujete a 

zvelebujete továrnu. Kdyţ patřila mně a vy jste byl nájemce, stále jsem prodělával a na 

fabriku doplácel. Jak to tak přijde?“ Nedivte se, řekl továrník, „tenkrát jsem hospodařil pro 

vás, kdeţto dnes hospodařím pro sebe.“ „Ale kdepak, uţ tenkrát jste hospodařil pro sebe,“ 

suše odvětil hrabě a dal kočímu pokyn k odjezdu… 

 Okolo roku 1890 dostal praděda do nájmu hájovnu v Klečkově – přímo u silnice do 

Deštného. Zde ţil aţ do roku 1943. Ze vzpomínek a starých záznamů je zřejmé, ţe místní lesy 

procházely i dříve neblahými časy. Po letech dobrých za panování rytíře Antonína Slivky ze 

Slavic, který byl schopným hospodářem, bylo snahou pozdějších majitelů, většinou Němců, 

pouze dřevo vytěţit a prodat. Jinak se o lesy moc nestarali. Také přírodní pohromy zdejší lesy 

často decimovaly. Například větrný cyklón v květnu 1907 jde líčen jako hrůzná záleţitost, 

která neměla obdoby. I střechy prý tenkrát létaly krajem jako vzducholodě… Rozsáhlé polomy 

byly likvidovány několik měsíců. Vichrem tehdy padly i některé unikátní stromy Mezi nimi i 

obrovská jedle u Biskupské cesty, ze které bylo neuvěřitelných 7 kubíků dřeva. Kalamita byla 

nakonec zvládnuta, stráně osázeny  a stezky důmyslně za pouţití kamene a dřeva obnoveny. 

Ještě za mého dětství jsem tyto lesní stavby obdivoval. Je škoda, ţe se to pro naše  potomky 

nedochovalo. 

 Všechna ta vyprávění místních vypravěčů a počínání zdejších figurek bylo vlastně 

předáváním zkušeností a poznatků mladším generacím, a to nenásilnou a humornou formou. 

 

*** 

 

 



Procházka starým Skuhrovem 

Další část vyprávění paní Berty Ehlové. 

 

 Směrem ke Slavněce bydleli Piskorovi. Pan Piskora býval stavitelem. Paní Piskorová 

často sedávala na zahradě v křesle, byla uţ dost churavá. Ţil tady s ním syn karel a dcera 

Fanda. Pan Karel piskora byl vzdělaný pán, kdysi byl majitelem cihelny v Kvasinkách. Často 

chodíval na návštěvu k našemu tatínkovi. Ráda jsem poslouchala, kdyţ si spolu vyprávěli. 

Oba pilně kouřili Zorky a pro kouř je skoro nebylo vidět, jenom slyšet… Fanda byla trochu 

podivínka. Nosila dlouhé staromódní šaty, vlasy rozpuštěné po zádech. Vycházela málo, vedla 

bratrovi domácnost. Vzpomínám si na jejich psy. Kdyţ se šlo jkolem jejich vrat, zuřivě štěkali, 

naráţeli na vrata a my jako děti jsme z nich měly hrůzu. 

 Dále si vzpomínám na Rýznerovy, ti také patřili k našemu dětství. Bydleli pod cestou u 

řeky, pod naší chalupou. Pan Rýzner chodil do slévárny. Z práce přicházel ušpiněný s modrou 

bančičkou, ve které si nosil kafe. Paní Rýznerová ráda síťovala, tehdy se říkalo „necovat“, 

záclony či pokrývky, které později vyšívala. Byly to moc pěkné výrobky a skuhrovské paní si je 

dávaly zhotovit na míru. 

 Kolem našeho domu vedla cesta na Slavěnku  dál do Lukavice. Dodnes míří do 

příkrého kopce hlubokým úvozem. Nyní je však cesta zarostlá, téměř neschůdná. Dříve bývala 

sjízdná i pro povozy. Jezdívaly tudy vozy taţené koňmi. Jednou se na poli splašili panu 

Nováčkovi koně a tryskem se řítili do Skuhrova. 

 Tudy jezdíval ke Klapavci na své pole pan Lenfeld, který míval do povozu zapřaţenou 

někdy jednu, jindy dvě kravky. 

 Na kopci nad horní částí Lukavice bylo hospodářství pana Dohnálka, který rovněţ 

provozoval pohostínství. Byla to starobylá ale pěkná budova, která za války vyhořela. 

Scházeli se tam sedláci z Debřec i z Lukavice. Často jsme tam chodívali s našimi v neděli 

odpoledne na procházku. Ve vyhřátém lokále hrávali hosté karty, paní Dohnálková měla 

napečené buchyty, obvykle s jablky, na otomaně s vysokým opěradlem sedávala stará paní 

Dohnálková. Naše maminka si s ní povídala o novinkách v okolí. Tatínek si dal pivo, maminka 

buchtu a kafe, my děti jsme si pochutnaly na preclíku a červené nebo ţluté limonádě, která tak 

pěnila, aţ to šimralo v nose… Kdyţ jsme se navečer vraceli domů, sluníčko zapadalo za kostel 

a nám dětem bylo tak dobře a bezpečně. Vlevo se černal les Klapavec, vpravo se v dálce 

rýsovaly hory. 

 Na začátku cesty ke Klapavci byl malý plácek, kde se kaţdým rokem dne 6. července 

pálila hranice k památce mistra Jana Husa. Přicházel sem ze Skuhrov lampionový průvod a 

zpěváci zpívali píseň „Hranice vzplála“. To býval nádherný začátek prázdnin – času volnosti, 

které jsme si jako děti dovedly náleţitě uţít. 

 Nesmím zapomenout na zvláštní postavu, kterou byl Oskar Ungrád. Bydlel na kopci 

zvaném Pičberk, kde měli s matkou a sourozenci Annou, Matyldou a Josefem čistou, úhlednou 

chaloupku a  malé hospodářství. Oskar, bývalý brusič skla, se vrátil v hospodářské krizi 

z Německa. Strojil se velmi výstředně a jeho zpanštělé chování budilo všeobecný posměch. 

Jakmile se objevil ve Skuhrově, děti na něho pokřikovaly „Oskáry, Oskáry, kozy se prskaly“,  

„továrna na povidlové doly“ nebo také „továrna na vítr“. Bylo to nemilosrdné, ale děti uţ 

takové jsou. 

 Na Pičberku za Ungrádovými měli své hospodářství Nentvichovi. Paní byla velká, 

statná ţena, naopak pan Nentvich byl malé postavy.Jejich syn Jarka se vrátil z I. světové války 

nervově nemocný a hluchý. Stále si pro sebe něco povídal. Paní Nentvichová chodila 

pravidelně kaţdou neděli do kostela. Oblečena byla vţdy do kostýmu s dlouhou sukní a 

přepásaným kabátkem rezavé barvy, na hlavě mívala světlý saténový šátek. Stavovala se u 



naší babičky, pily spolu čaj s rumem, přikusovaly kynutou bábovku s hrozinkami a povídaly si 

o všech moţných novinkách. Děda při tom kouřil doutník /jen v neděli, jinak šňupal tabák/. 

Při vzpomínce na tuto idylku ještě dnes cítím tu vůni rumu, která se šířila ze sklenic, i ten 

tabák… 

 Zde končím svou procházku dávnými časy. Jak ráda bych se alespoň na chvíli vrátila 

do oněch idylických dob, znovu potkala ty, kteří jiţ dlouhý čas odpočívají na skuhrovském 

hřbitově! Ještě dlouho by se dalo psát o tom, co bylo, co zůstalo po mnoho let zasunuto 

v paměti a ţivě se opět vybavuje aţ ve věku, kdy se mnozí vrací vzpomínkami do šťastného 

dětství. 

 

*** 

 

Letní příprava lyžařů v roce 2010 

 

Zima je pro většinu z nás klidnějším obdobím. Krátké dny a dlouhé večery využíváme 

ke svým různým koníčkům a zálibám, mnozí sáhnou po nějaké pěkné knížce, nebo se věnují 

činnostem, na které během roku nezbývá tolik času. Jinak to je však u našich lyžařů. Pro ně je 

zima právě to nejnáročnější období. Období intenzivních tréninků a zúročení letní dřiny na 

závodech. Jakmile napadne první sníh, již se většina víkendů tráví na Deštné a po  Vánocích 

již začínají první závody. 

Ke kvalitní přípravě lyžařů patří kromě pravidelných tréninků i letní soustředění. 

Prvním letním soustředěním byla, jak již je zvykem voda, která patří k nejoblíbenějším. Letos 

byla vybrána zlatonosná Otava. Skupina 40 účastníku zdolala řeku na 10 kanoích, 3 kajacích a 

raftu. Počasí nebylo zrovna ideální, zvláště ze začátku. Nejlépe na tom byla posádka raftu, 

která byla mokrá jak od deště tak od vln. Odvážlivci v kanoích měli vodu i v těle. Jak 

příjemné bylo osprchování se teplou vodou v kempech! O plná bříška vodáků se staral již 

tradičně šéfkuchař Pepa Kolman. Vrátili se všichni, sice ne opálení, ale plni dojmů a  zážitků. 

První týden v červenci vyrazili starší lyžaři na cyklistické soustředění na základnu do 

Deštného. Spaní ve stanu a suchý záchod  možná nejsou ty nejideálnější podmínky, ale 

příprava je příprava. Tentokráte počasí více než přálo. Pravidlem byly ranní rozplavby 

v hasičské nádrži Satelit. Kromě cyklovýletů bylo do tréninku zařazeno i posilování a běhání. 

Náročné byly několikahodinové jízdy na přehradu Pastviny. Cesta tam, krátký 

odpočinek, vykoupat se, najíst, nasednout na kolo a jet zase zpět – dohromady přes 90 km. 

Někteří si tuto verzi ještě ztížili a prodloužili. Buchty kuchařky Renči Jiráskové pak náramně 

chutnaly. V polovině týdne dorazily i mladší děti, a tak bylo dětí v chalupě i okolo plno. 

Jejich program byl podobný: cyklistika, hry, běh. 

Tradiční soustředění na Pastvinách se konalo poslední červencový týden. Již se 

nejezdí na chaty Porkert, ale využívá se objekt nedaleko, takže jsme na známých místech ve 

Studenovodské zátoce. Mladší žáci pod vedením Josefa Michla absolvovali cestu tam a zpět 

na kolech. Nejmladší žáky a předžáky přivezli rodiče. I tady se hlavně sportovalo. Začínalo se 

rozcvičkou, dopolední i  odpolední tréninky probíhaly převážně v lese, kde se děti 

zdokonalovaly v atletických disciplínách. Trénovaly i na vodě, kde vylepšovaly svoje umění 

ovládat kánoe. Kromě toho děti sbíraly borůvky, prošly přehradní hráz, putovaly po naučné 

stezce Zemská brána. Velmi oblíbené bylo večerní zpívání za doprovodu kytary. Také se 

tancovalo a hrály různé zábavné hry a předváděly scénky. Obětavé maminky paní Henclová a 

paní Zemanová nám výborně vařily. Také jsme měli každý den nějakou buchtu, neboť naši 



rodiče, kteří se na nás přijeli podívat, většinou s sebou přivezli nějakou dobrotu na pekáči. Již 

se těšíme na soustředění příští rok. 

První týden v srpnu probíhalo soustředění starších žáků a dorostenců v biatlonovém 

areálu v Letohradě. Zde se na krásných asfaltových tratích trénovalo převážně na 

kolečkových lyžích. Občas se zaběhlo na Pastvinskou přehradu, kde se trénovalo na kánoích. 

Zpestřením náročného tréninku bylo využívání sauny, výřivky a šlapaček v relaxačním centru, 

které je součástí areálu. Výborné bylo i jídlo, které nám i letohradským biatlonistům 

připravovaly kuchařky p. Holíková a Šabatová.  

Starší žáci a dorostenci prožili společně ještě poslední prázdninový týden v Novém 

Městě v Krušných horách. Zde byl hlavní náplní běh a jezdilo se na koloběžkách. 

S imitačními holemi zdolávali náročnou mikulovskou sjezdovku a to i několikrát. Odměnou 

jim bylo plavání v teplickém bazéně a opět výborná strava od p. Jiráskové. 

Naše drobotina prožila tento týden v hájovně na Pádolí. K trénování fyzičky přispěla i 

cesta na Zámeček přes malebné údolí Benátky. Většina z dětí tudy nikdy nešla. Kromě 

dopoledních i odpoledních tréninků byly u pramene Kněžny a ve skanzenu Villa Nova 

v Uhřínově. Sbíraly houby, kterých bylo tolik, že obdarovávaly i rodiče, kteří se za nimi 

přijeli podívat. Za  poskytnutí ubytování pomáhaly při štípání a úklidu dřeva na zimu. 

Soustředění bylo zakončeno táborákem a stezkou odvahy. O to, aby sportovci měli dost síly 

na trénování a nekručelo jim v břiše, se  výborně postarala p. Hamerská. 

Jak je vidět, skuhrovští lyžaři se o prázdninách opravdu nenudili. Kromě toho, že 

natrénovali fyzičku  a utužili svaly, užili také  spoustu zábavy a legrace. 

Popřejme jim všem, aby své dovednosti řádně využili v nadcházející lyžařské sezóně. První 

závody je čekají hned po Vánocích,. V neděli 2.1.2011 se totiž jede Orlický pohár v Deštném 

v Orlických horách. Tak ať skuhrovské barvy zdobí stupně vítězů co nejčastěji. 

Všem příznivcům lyžování přejeme příjemné prožití vánočních svátků, vše nejlepší 

v nadcházejícím roce a nashledanou v bílé stopě. 

 

                                                                              Za SKI Skuhrov M.Šabatová 

 

 

Volejbalový turnaj Skuhrováků (VTS) 

Doufám, že mé zhodnocení letošního turnaje nebude nikdo považovat za troufalé, ale 

protože se jednalo o jubilejní 25. ročník, bude trochu delší. Pro potřeby článku jsem použil 

historické informace od dlouholetého Skuhrováka a volejbalisty  - „dědka“ Pepy France, 

kterému tímto děkuji.  

Turnaj měl premiéru v roce 1985 na prvním travnatém hřišti u „Lerchovny“. Byl to 

jakýsi azyl, protože „Na plovárně“ byl zřízen sběrný dvůr. Stojí za zmínku,  že  hřiště  na  jaře  

vybudovali  dva Josefové - Franc a Pohl… A tak bylo kde hrát! O pouti již proběhl první 

turnaj Skuhrováků, na který se bude jistě dobře pamatovat Vlastík Dohnálek, protože byl 

členem vítězného družstva. Následující rok již za přispění spousty nadšenců proběhl druhý 

ročník na dvou travnatých kurtech. Ten byl jedním z nejúspěšnějších a to jak účastí, počasím, 

tak i atmosférou. Hráli i „Veteráni“ – pánové Šlitr, Výrava, Seidl, Rýgr, Piskora. Tam jsme již 

k VTS přičichli i my mladší a to bylo dobře, jak se ukázalo později. Třetí ročník byl pro 

nepřízeň počasí přesunut na školní dvůr, kde na jednom asfaltovém hřišti hrál každý s každým 

na jeden set. Čtvrtý ročník byl prvním v novém areálu „Pod kvartýrem“, na jehož zbudování 



se podíleli i naši otcové. Zatím se hrálo na škváře, bez velkých obav před deštěm. Další 

ročníky probíhaly rovněž tam, ale již na antuce a v pěkně upraveném areálu, který vykvetl 

hlavně zásluhou Slávka Hradeckého, kterého do funkce ředitele a budovatele „namontovali“ 

pan Jiří Derner s Pepou Francem. A byla to trefa do černého. Byl to výborný organizátor, a 

tak se stávalo, že bylo víc pracantů, než práce (kéž bychom to mohli říct i dnes). Škoda jen, že 

předčasně odešel. Další ročníky úspěšně přibývaly, mnohokrát bylo víc než deset družstev. Na 

pozvání přijela družstva i z ostatních Skuhrovů (u Rožmitálu pod Třemšínem, u České 

Třebové).  To  byla  zlatá  éra  VTS.  Pořádaly se i  nedělní  otevřené  turnaje  „O pohár 

ředitele OS“,  později firmy J.Porkert. To už jsem pomalu začal od Pepy France přebírat 

pomyslnou pořadatelskou štafetu. Připravovali jsme tehdy i pouťové zábavy, všechny nás to 

bavilo, a proto jsme chtěli postavit za klubovnou další „boudu“. Pepa sehnal v automobilce 

bouračku bývalé dřevěné haly a měli jsme to i materiálově zajištěné. Za nemalého úsilí jsme 

vše zvládli a těšili se na jaro. Nesetkali jsme se však v tomto ohledu s pochopením obce, a tak 

z našeho snu sešlo. Proto dodnes stavíme stany, abychom o turnajích nemokli.  

Největší pohroma přišla o povodni v roce 1998, kdy jsme ve středu v červencové noci 

přišli o celý jeden kurt a většinu antuky z ostatních. Z této rány se již areál, dá se říct, 

nevzpamatoval. Pár nadšenců, kteří se sejdou dvakrát do roka, vyplejí hřiště a uklidí ve 

zchátralé klubovně, areál nezachrání. Touto cestou bych rád poděkoval za každoroční pomoc 

obecní „HIC“ partě (pánové Vilém Fousek a Jiří Němec), která poseče trávu, postříká plevel a 

pomůže nám uklidit po „čarodějnickém reji“. Závěrem bych VTS rád popřál do dalšího 

čtvrtstoletí hodně zdraví (éra evropské finanční štědrosti ke sportovištím, která by mohla 

pomoci areálu), štěstí (dlouholeté pokračování) a spokojenosti (co nejvíc nadšených 

sportovců). 

A co letošní ročník? Ten se, myslím, vyvedl, až na počasí. Opět byl pořádán 

volejbalovými nadšenci ve spolupráci s Obcí Skuhrov. Zúčastnil se ho po dlouhé době větší 

počet družstev, který dosáhl čísla 8. Zahájení bylo premiérově ve stanu (za jeho zapůjčení 

děkuji místním hasičům),  kde pronesl ke všem zmoklým sportovcům pár slov starosta obce 

pan Vladimír Bukovský. Vzhledem k neustálému dešti a velké chuti všech si zasportovat, není 

vůbec podstatné, kdo zvítězil. Může nás jako pořadatele těšit spokojenost všech zúčastněných 

sportovců i příchozích fandů, jak se sportovním vyžitím bez úrazů, tak hojným domácím 

občerstvením.  

Dvacátému šestému pouťovému volejbalovému turnaji Skuhrováků zdar! 

 Rudolf Špringr  

Tělovýchova a sport má v naší obci i okolí hodně příznivců 

 

Rekreačnímu sportu i tréninku výkonnostních sportovců slouží již několik let 

v odpoledních a večerních  hodinách školní tělocvična a posilovna. V období od října do 

dubna se zde každý den včetně soboty střídají: lyžaři z oddílu SKI Skuhrov, mladí rybáři, 

nohejbalisté, ženy, mladí fotbalisté, členové skupiny sportovních her, florbalisté, senioři 

cvičící jógu, volejbalisté, vyznavači sálové kopané a tenisté. Kromě místních sportovců 

využívají zdejší výborné podmínky i zájemci z Kvasin a ze Solnice.                                                            

J.Nedomlel 

 

*** 

 



Silvestrovské léčivé stránky aneb staženo z internetu 

 Možná, že jste již také zaslechli lidové moudro, které říká: „Všechno je na h…o,  jenom 

včely jsou na med.“  A můžeme klidně doplnit, že med je na všechny nemoci. Alespoň tak se to 

jeví při přečtení následujících receptů. Vyzkoušejte je a  uvidíte sami. Když  se nebudou hodit 

zrovna  na Silvestra, třeba přijdou vhod na Nový rok ráno… 

Těžký žaludek: 

1 lžička skořice a 2 lžíce medu před jídlem zabraňuje zvýšení kyselosti žaludku i u nejtěžších 

jídel. 

Plynatost: 

Dle studií prováděných v Indii a Japonsku med a skořice zabraňují tvoření nadbytečných 

plynů při trávení. 

Infekce močového měchýře: 

Rozpustit 2 lžíce medu a 1 lžičku skořice ve sklenici vlažné vody a vypít. Tím se odstraní 

infekce měchýře a močových cest. 

Potíže se žaludkem: 

Med se skořicí úspěšně léčí bolesti žaludku a chrání žaludek od vzniku žaludečních vředů. 

Nachlazení: 

Ti, kdo trpí na časté nachlazení, by měli užívat 3x denně 1 lžíci vlažného medu s ¼ lžičky 

skořice po dobu 3 dnů. Tím se vyléčí nachlazení, chronický kašel a pročistí se i průdušky. 

Posílení imunitního systému: 

Každodenní užívání medu a skořice posiluje imunitní systém a chrání tělo před viry a 

bakteriemi a brání útokům virových infekcí. Vědci zjistili, že med obsahuje obrovské množství 

železa a vitaminů. Pravidelné užívání medu posiluje bílé krvinky v jejich boji s viry a 

bakteriemi. 

Nemoci srdce 

Smíchejte med a mletou skořici a mažte  na chléb místo džemu nebo marmelády 

a jezte pravidelně k snídani. Snižuje to hladinu cholesterolu v krvi a cévách a chrání pacienty 

před infarktem. Ti, kteří už infarkt prodělali a budou jíst toto denně, budou se držet míle 

daleko od dalšího infarktu. Pravidelné snídaně tohoto 

druhu ulevují při zadýchávání a posilují srdeční tep. V Americe a Kanadě různé 

domy s ošetřovatelskou péčí takto léčí své pacienty, kteří jsou ve věku, kdy cévy 

a žíly ztrácejí svou pružnost a mohou se ucpávat. Med a skořice vracejí cévám a žilám jejich 

pružnost. 



 

Hubnutí: 

Každý den ráno 1/2 hodiny před snídaní na lačný žaludek a večer před spaním vypijte šálek 

medu se skořicí. Pravidelné užívaní sníží váhu i u mimořádně obézních osob. Pravidelné 

užívaní zabraňuje usazování tuku i při požívání mimořádně tučných jídel. 

Artritida: 

Artritičtí pacienti mohou denně - ráno a večer, jeden šálek horké vody s 2 lžičkami medu a 

1malou lžičkou skořice. Berou – li to pravidelně, může se vyléčit dokonce i chronická 

artritida. Dle výsledků průzkumu dělaného na universitě v Copenhavenu bylo zjištěno, že 

z 200 pacientů léčených 1 lžící medu a lžičkou skořice před snídaní, 73 nemocných bylo úplně 

zbaveno bolesti a do měsíce nemocní, kteří se nemohli pohybovat, začali chodit bez bolestí. 

Chloresterol: 

2 lžíce medu a 3 čajové lžičky skořice smíchané s 2dcl horké vody, které podávali pacientům 

s vysokou hladinou cholesterolu, dokázaly snížit hladinu 

cholesterolu o 10%  do 2 hodin. Podává – li se 3x denně, je vyléčen i pacient s chronicky 

vysokou hladinou cholesterolu. I samotný pravý med, je – li užíván denně, zabraňuje 

zvyšování cholesterolu.  

Chřipka: 

Vědci ve Španělsku zjistili, že med obsahuje přírodní látky, které zabíjejí kmeny chřipky a 

chrání před  ní  pacienty. 

Dlouhověkost: 

Čaj vyrobený z medu a skořice, je–li brán pravidelné, zabraňuje potížím dlouhého 

věku.Vezměte 4 lžíce medu, 1 lžíci skořice a uvařte jako čaj spolu se 3 šálky vody. Pijte ¼  

šálku 3x denně. To udržuje kůži čerstvou a hebkou až do vysokého věku. Délka života stále 

vzrůstá a i 100 letí lidé mohou být svěží, jako ve 20 letech. 

Pupínky: 

3 lžíce medu a 1 lžička skořice se smíchá v pastu.Ta se aplikuje na pupínky před spaním a 

ráno se smyje teplou vodou. Když to děláte denně pupínky do týdne zmizí i s kořeny. 

Kožní infekce: 

Aplikace medu a skořice na postižená místa léčí ekzemy i pásový opar a všechny typy kožních 

infekcí. 

 

 

 



S dětským humorem do nového roku… 

 
 
 
 
 
 
 
O Vánocích říká maminka Pepíčkovi: „Pepíčku, zapal vánoční stromeček.” 
Za chvíli přijde Pepíček a povídá: „A svíčky taky?” 
 

Ve škole: „Děti, je zemská přitažlivost stále stejná?” „Ne, pane učiteli, na Silvestra je 
největší!" 

Mami, víš kolik zubní pasty je v jedné tubě?" 
"Nevím." 
"Já už to vím: od gauče až k televizi." 

Dopis z tábora: 
"Včera jsme boxovali.  Rovnátka už nebudu potřebovat." 

Děti si ve škole píšou do žákovské knížky: "Mám zítra přinést 10,- Kč na Vietnam."  
Druhý den všichni poslušně odevzdají 10,- Kč paní učitelce, jen Pepíček 
 má v žákovské knížce  dopsáno: "Zlobil, nikam nepojede!" 
 

Paní učitelka jde na začátku školního roku poprvé do třídy prvňáčků a vidí tam jednoho žáka 
strašně špinavého. Tak se ho ptá: 
Pepíčku, vy se doma nemyjete? 
Ne, my se poznáme po hlase... 

Mamka veze malého Janka do školy. Když dojedou zeptá se Janko mámy: 
"Mami, jak to, že  jsme dnes nepotkali žádné debily, vygumované mozky, kretény ani žádné 
duté palice?" 
"Víš Janko, ti jezdí, jen když je za volantem taťka." 

Baví se spolu batolata na pískovišti: "Tak si pledstav, vcela jsem nasel pod radiátorem 
kondom." A ten druhý na to: "A co je to radiátor?" 

Ptá se Pepíček pana doktora: "A pane doktore, může otěhotnět desetiletá holčička?"  
"Nemůže," odpoví doktor.  
"Vyděračka jedna!" 

Nadává ženská na dceru: "To je dneska mládež, v šestnácti se tahá každej večer s někým 
jiným po diskotékách a že má její máma dneska třicátý narozeniny, na to si ani 
nevzpomene..." 

"Mami, co je to Primeros" ptá se desetiletý chlapec.  
"Víš Pepíčku, to je pánská ochrana pro dospělého muže."  
"Aha, ale proč to má ségra v kabelce?" 

 



 

 

společenských, kulturních a sportovních 

událostí v naší obci v roce 2011 

 Leden   Ohňostroj  k uvítání nového roku 2011 od 17.00 hod. 

   1.1.2011 u zdravotního střediska, pořádá Obec Skuhrov 

    

   Turnaj v kuželkách dvojic – Kuželna Solnice 

   pořádá Obec Skuhrov, termín bude upřesněn 

    

   Orlický pohár v běhu na lyžích,  48. ročník 

   pořádá SKI Skuhrov 2.1.2011 v Deštném 

 

   Lyžařské kriterium 

   pořádá SKI Skuhrov  19.1.2011 ve Skuhrově 

  

Únor Orlický půlmaratón  

pořádá SKI Skuhrov 5.2. 2011 v Deštném  

Orlický maratón,  27. ročník 

pořádá SKI Skuhrov 6.2. 2011 v Deštném  

 

Ples SRPŠ při ZŠ Skuhrov n.B. 

   pořádá ZŠ a výbor SRPŠ ve Společenském centru  

18.2.2011 od 20.00 hod., hrají Strejci 

    

Maškarní bál ve Svinné 

   pořádá SDH Svinná, termín bude upřesněn 

 

   Karneval dětí s rodiči 

   pořádá MŠ Sluníčko ve Spol. centru, termín bude upřes. 

    

Březen                Kritérium posledního sněhu 

   pořádá 27.3.2011 SKI Skuhrov v Deštném 

 

Výroční členská schůze ČRS s posezením 

pořádají 5.3.2011 rybáři ve Společenském centru 

 



   Přednáška „Američtí indiáni“ a národní parky USA 

   Pořádá Společ.centrum 22.3.2011 v 18.00 hod. 

 

   Vítání jara v MŠ 

   pořádá MŠ, termín bude upřesněn 

 

Duben                Projekt  Den Země se sběrem starého papíru 

pořádá ZŠ Skuhrov, termín bude upřesněn 

 

Přednáška „Duchovní obnova“ 

   Společ. centrum, 2.4.2011 

    

Vítání občánků 

   pořádá sociální a kulturní komise ve Společenském centru   

                             termín bude upřesněn 

    

Velikonoční jarmark 

   Společenské centrum, 23. – 24.4.2011 

 

Zájezd do Polska 

   Pořádá Klub seniorů, termín bude upřesněn 

 

   Sbírka ošacení pro charitativní účely 

   pořádá sociální komise, termín bude upřesněn 

    

Pálení čarodějnic 

30.4.2011 pořádá SDH Skuhrov v areálu volejbalistů 

 

Pálení čarodějnic na všesportovním stadionu v Brocné 

pořádají 30.4.2011 SDH Brocná 

    

   Čarodějnické posezení ve Svinné 

   pořádá SDH Svinná 30.4.2011 

 

Květen                Stavění májky a průvod v Brocné 

   pořádá 1.5.2011 SDH  Brocná na všesportovním stadionu 

    

Koncert dětí ke Dni matek 

   pořádá ZŠ Skuhrov ve Spol.centru, termín bude upřesněn 

 



   Oslava Dne matek (a otců) 

   pořádá MŠ ve Společ. centru, termín bude upřesněn 

 

   Kuk do školky – prohlídka MŠ  a zápis dětí do MŠ 

   pořádá MŠ Sluníčko 26.5.2011 v areálu MŠ 

    

Kácení májky 

   30.5.2011 na všesportovním stadionu v Brocné 

    

Červen                Oslavy Dne dětí ve školním areálu  

   pořádá ZŠ Skuhrov n.B., termín bude upřesněn 

 

Oslavy Dne dětí 

   pořádá MŠ Sluníčko, termín bude upřesněn 

 

   Běh Skuhrovem  

   pořádá SKI Skuhrov, 14.8.2011  

  

   Rybářské závody pro dospělé 

   pořádá ČRS 4.6.2011  na rybníku v Debřecích,  

Rybářské závody pro děti 

   pořádá ČRS 5.6.2011 na rybníku v Debřecích 

    

Slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku 

   za účasti rodičů a starostů obcí 

   pořádá ZŠ ve Společenském centru, termín bude upřesněn 

 

   Slavnostní zakončení školního roku 

   pořádá ZŠ Skuhrov n.B.  

 

   Výlet lodí 

   pořádá Klub seniorů, termín bude upřesněn 

   

Červenec  Vítání prázdnin – dětský den na hřišti v Brocné 

   pořádá SDH Brocná 2.7.2011  

 

Pouť:   Výstava drobného zvířectva  

   pořádá ČSCH  23.7. a 24.7. 2011 v areálu chovatelů 



   Přátelské letní pouťové posezení s hudbou 

   pořádá ČSCH  23.7.2011 v areálu chovatelů 

   Pouťový turnaj v odbíjené – 26.ročník 

   pořádají místní volejbalisté  23.7.2011 

(Ne)tradiční pouť v Rybníčkách 

   pořádá SPOR ve svém areálu 23.7.2011 

   Pouťové posezení s hudbou ve Svinné 

   pořádá SDH Svinná v místním sále, termín bude upřesněn 

   Pouťová zábava ve Společenském centru 

   Pořádá 23.7.2011 Spol.centrum 

   Sousedské posezení v Brocné   

   všesportovní stadion,  30.7.2011 

 

Srpen   Letní Mutinovy slavnosti  

   pořádá Obec Skuhrov n.B., 20.8.2011 u hradu 

    

   Rybářské závody „Čtyřiadvacetihodinovka“ 

   pořádá ČRS v Debřecích 12. – 13.8.2011 

Běh údolím řeky Bělé 

   14.8.2011 pořádá  SKI Skuhrov 

    

Září   Slavnostní zahájení školního roku 

   1.9.2011 pořádá ZŠ Skuhrov n.B. 

 

Běh do vrchu Skuhrov-Velká Deštná 

pořádá  SKI Skuhrov 3.9.2011 

 

Výlet za poznáním 

pořádá Klub seniorů, termín bude upřesněn 

    

Zakončení prázdnin - diskotéka 

pořádá SDH Brocná 3.9.2011 - všesportovní stadion 

Výlet do polského příhraničí 

Pořádá Klub seniorů, termín bude upřesněn 

 

Turnaj v nohejbale trojic Skuhrov OPEN 

pořádají místní sportovci 12.9.2011 



 

Sbírka ošacení pro charitativní účely 

   pořádá sociální komise, termín bude upřesněn 

 

Drakiáda 

pořádá Obec Skuhrov, termín bude upřesněn 

 

Říjen   Zájezd do Polska 

   pořádá Klub seniorů, termín bude upřesněn 

 

   Vítání občánků 

   pořádá komise sociální a kulturní ve Společ.centru. 

   termín bude upřesněn 

 

Tradiční skuhrovské posvícení 

   15.10.2011, program bude upřesněn a včas oznámen 

    

   Sběr starého papíru 

   pořádá ZŠ, termín bude upřesněn 

   

   Posvícenská taneční zábava ve Svinné 

   pořádá 22.10.2011 SDH Svinná  

    

Listopad  Den otevřených dveří „Advent ve škole“ 

   pořádá  27.11.2011 ZŠ Skuhrov n.B. 

    

Kurzy ručních prací 

   pořádá Společenské centrum, termíny budou upřesněny 

 

   Loučení s podzimem, vítání zimy 

   pořádá MŠ, termín bude upřesněn 

    

 

Zpívání koled při rozsvícení vánočního stromu 

   pořádá ZŠ a Společenské centrum 27.11.2011 

    

Prosinec  Vánoční koncert  RDS Carmina 

   pořádá ZŠ Skuhrov n.B., termín bude upřesněn 



    

Vánoční besídka a posezení s rodiči 

   pořádá MŠ, termín bude upřesněn 

 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

   

Všichni, kteří mají rádi barevnou podívanou, světlice, zkrátka ohňostroj, jsou zváni na již 

tradiční novoroční setkání skuhrovských občanů u zdravotního střediska. Letošní světelná 

show začne 1.1.2011 v 17.00 hodin. Všem skuhrovským občanům hezké Vánoce, veselého 

Silvestra a šťastný nový rok 2011 přejí pracovnici a pracovnice Obecního úřadu Skuhrov nad 

Bělou.   

 
Skuhrovský zpravodaj vydává Obec Skuhrov nad Bělou. 

Zaregistrováno u MK ČR pod značkou MK ČR E 111 927. 

Odpovědný redaktor Mgr.Jiří Nedomlel, Skuhrov nad Bělou 102. 

e-mail: j.nedomlel@zsskuhrov.cz 

Perokresby a obálka: Evženie Hanušová,  

Číslo 131, ročník XXXV, prosinec 2011, cena 5,-Kč 

Beseda o Íránské islámské republice 

     Již  několik let se scházíme ke konci roku v prostorách Společenského centra ve 

Skuhrově nad Bělou s Jirkou Preclíkem při cestopisném povídání.  

Letos nás zavede do Íránu. Do této země zavítal v rámci své čtvrté, 

tentokrát půlroční asijské cesty. 

Přijďte si poslechnout, jak se Íráncům žije. Jak se dívají na Západ. Jaké je 

postavení žen v íránské společnosti. Tyto a další zajímavost se dozvíte v sobotu 

18. prosince 2010 od 18.00 hodin. Poutavé vyprávění bude doprovázeno 

promítáním fotografií. 

 

N E P Ř E H L É D N Ě T E !!! 

Firma Marius Pedersen oznamuje, že od 1.1.2011 bude svozovým dnem pro domovní 

odpad (popelnice)  PONDĚLÍ  v lichý týden. 


