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Slovo starosty     
 

Babí léto s teplými slunečnými dny je 

nenávratně pryč a do naší obce přišel podzim. 

Uplynul jiţ téměř rok od posledních komunálních 

voleb, já bych se však tímto textem rád krátce 

ohlédl pouze za právě uplynulým létem. 

      Léto je sice časem prázdnin, ale v naší obci se pilně pracovalo i během nich. 

Během měsíce srpna se nám podařilo kompletně zrealizovat dotovanou akci 

„Výměnu oken a dveří na obecních budovách“. Jednalo se o budovu Obecního úřadu 

a o hlavní budovu Mateřské školy Sluníčko. V přístavbě obecní budovy a 

v hospodářské budově školky se podařilo vyměnit dveře. Práce proběhly včetně 

následného vymalování. 

      Výměna oken však nebyla jedinou dotovanou akcí týkajících se naší 

„mateřinky“. V průběhu září byly dokončeny venkovní úpravy a opravy areálu, na 

zahradě bylo vybudováno dopravní hřiště a byla vysázena nová zeleň. Do konce roku 

bychom chtěli pokračovat a obnovit parkovou úpravu získaného pozemku aţ k 

nové hranici. Upřímně věřím, ţe tyto úpravy ještě více zpříjemní dětem jejich pobyt v 

mateřské školce a budou na něj rády vzpomínat. 

      Souběţně s těmito pracemi probíhala i rekonstrukce rozhledny na místě 

bývalého hradu Skuhrov. Stará rozhledna jiţ nevyhovovala bezpečnostním 

poţadavkům, a proto ji nahradila konstrukce zcela nová. Stavba je nyní vyšší o další 

patro. Po dokončení této akce bylo uklizeno blízké okolí a příjemné prostředí hradu 

tak znovu láká k procházce. Rád bych připojil své pozvání k ní, přijďte se pokochat 

výhledem na Skuhrov, podzimem zbarvené stromy a pohledem k horám. Stojí za to. 

      Další potěšující zprávou je, ţe začátkem září byla schválena dotace ve výši 

610.000,- Kč na akci nazvanou „Posílení tlaku vodovodu na Březině“. Na tuto akci 

máme připraveny všechny podklady,  doklady a náleţitosti, včetně výběrového řízení  

dodavatele, proto práce proběhnou jiţ během měsíce listopadu. Bohuţel, tato akce 

přinese i některá omezení v dopravě. Prosíme proto o shovívavost a trpělivost.  

    Velkým úspěchem je pro nás také podání ţádosti a následné přiznání dotace  ve 

výši 345.196 Kč na částečnou rekonstrukci vodovodu v MŠ, konkrétně na dořešení 

rozvodu vody v druhém patře hlavní budovy školky. Tato rekonstrukce proběhne v 

roce 2012. 

      V kulturní oblasti nesmíme opomenout úspěch v okresní soutěţi obecních a 

městských zpravodajů, kde náš Skuhrovský ZPRAVODAJ obsadil krásné druhé 

místo. Poděkování patří celému realizačnímu týmu pod vedením odpovědného 

redaktora pana Mgr. Jiřího Nedomlela. 

      Z povedených kulturních a sportovních akcí léta a podzimu bych chtěl 

připomenout doprovodné akce skuhrovské pouti – pouťovou taneční zábavu, tradiční 

volejbalový turnaj a výstavu místních chovatelů s večerním přátelským posezením. 

Následně se konal Běh údolím Bělé, Běh na Velkou Deštnou, soutěţ v pečení 

bramboráků spojená s taneční zábavou „Rozloučení s létem“, nohejbalový turnaj, 

turnaj v minigolfu „O posvícenskou husu“ a posvícenské hody s večerním posezením 
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při hudbě. Velký dík za pořádání těchto akcí  patří všem obětavým pořadatelům. 

     V přístavbě obecní budovy byl vytvořen prostor k pořádání výstav a prezentací. 

Provoz byl zahájen krásnou výstavou fotografií pana Mgr.Vlastimila Dohnálka. Dále 

bude následovat výstava řezbářského umění pana Mgr. Petra Stančíka spojená 

s fotografiemi a začátek příštího roku zahájí výstava a prezentace prací pana 

Ladislava Šulce. 

      Na podzim také začíná sezóna pěstitelské pálenice, kde je jiţ vše v plném 

proudu. Kaţdé úterý probíhá moštování jablek, které si můţete do pálenice přivézt. 

Současně probíhá příjem ovoce a jeho následné nakládaní do sudů a nádob ke 

kvašení. Také jiţ pálíme dovezený  hotový kvas. Čerstvý mošt příjemně osvěţí a 

kvalitní pálenka jistě „zahřeje“ v chladných dnech, které nás čekají. V tomto období 

je provoz pálenice omezen pouze na úterý a čtvrtek. S dozráváním kvasů se pak 

provoz rozšíří dle potřeb a individuální domluvy s pracovníky pálenice.                             

     Závěrem tohoto článku chci Vám, skuhrovským občanům i ostatním čtenářům 

Zpravodaje, popřát příjemný podzim a zejména pevné zdraví, které s přicházejícími 

sychravými dny budeme všichni potřebovat.        
                                                                                                          Milan Bárta, starosta 

 

 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 
 

DŮLEŢITÉ UPOZORNĚNÍ  
Vzhledem k tomu, ţe naše obec obdrţela dotaci na zesilovací stanici vodovodu, 

dojde k instalaci zařízení, které kladně upraví tlakové poměry vody ve vyšších 

částech oblasti Březina. V souvislosti s touto akcí dojde k určitým omezením 

v dopravě a pohybu osob zejména v prostoru křiţovatky na Březině. 

Předpokládáme, ţe omezení potrvá zhruba do konce listopadu 2011. Velice se 

omlouváme za omezení, která budou v souvislosti s touto akcí občanům 

způsobena. Děkujeme za pochopení. 
 

Sociální komise děkuje všem, kdo opět přispěli do sbírky. Další se uskuteční 

v dubnu příštího roku. Jen máme malou prosbu. Pokud někomu termín a otevírací 

doba nevyhovuje, je moţné se domluvit s pracovníky na Obecním úřadě. Není 

vhodné odkládat pytle volně u Společenského centra, kde se pak hromadí a nepůsobí 

esteticky. Děkujeme za pochopení.       Jana Kouřímová 
                                                          

Pěstitelská pálenice zahájila provoz.  Vyţijte jejích sluţeb a zásobte se na zimu 

lahodným moštem či kvalitní pálenkou z vlastního ovoce. 

Kontakt na pracovníky pálenice: tel. 777 243 483,  602 489 353   
 

Nebezpečný odpad – příští svoz proběhne na jaře 2012, přesný termín bude 

včas oznámen.  Ţádáme občany, aby nebezpečný odpad (včetně 

elektrospotřebičů) nevozili na sběrné místo! Tam totiţ nepatří. Dvakrát za rok v 

den svozu firma sváţí nebezpečný odpad přímo z rozepsaných stanovišť. Zpětný 
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odběr spotřebičů vyţaduje kompletnost spotřebiče a osobní bezplatné předání 

majitele. Pro úplnost ještě uvádíme, ţe provozní doba sběrného místa se od 1.11.11 

mění (na zimní): listopad – březen  středa:   14.00 – 16.00,   sobota: 8.00 -  10.00. 

 

Povodňové domky. Obec Skuhrov nad Bělou nabízí k prodeji zbývající dvě 

části povodňových domků č.p. 283/284. Upřednostněn bude prodej celého 

dvojdomku  za zvýhodněnou cenu. Informace u starosty obce. 

       

Společenské centrum hlásí. Čas prázdnin, čas sluníčka a dovolených 

nenávratně pominul. Budova Společenského centra v této době oţila pravidelnými 

akcemi – pouťovou zábavou, letními slavnostmi, akcemi sportovců - Během do vrchu 

a Během údolím řeky Bělé. I v tomto období bylo SC vyuţito k několika akcím 

soukromým. 

      Podzim jsme přivítali posvícenskou sobotou.  Zahajoval turnaj v minigolfu ve 

13.00 hod., od 16.00 hodin jsme mohli shlédnout vystoupení našeho rodáka Martina 

Křoustka – profesionálního motocyklového jezdce. Určitě mu právem náleţí 

poděkování nejen za sobotní vystoupení, ale i za úspěšnou reprezentaci naší obce a 

ČR po celém světě. Posvícenský program pokračoval večer taneční zábavou aţ do 

pozdních nočních hodin. 

      Závěrem bych chtěla upozornit na  Kurz malování na hedvábí, který 

pořádáme  5.11.2011 od  9.00 hodin ve Společenském centru. Bliţší informace 

osobně na OÚ nebo na tel. 494598144, mob. 724594648. Přijďte si odpočinout a 

něco pěkného si vyrobit.                Marcela Zounarová 

        

     

      

Mutina Skuhrovský 
 

nechápe - postup firmy, která utekla od rozdělané práce a nechala  

vybrakovaný objekt bývalé slévárny zcela nezajištěný a naprosto 

přístupný; nejen že zde hrozí reálné nebezpečí úrazu, ale zřícenina 

objektu je skutečnou skvrnou na vzhledu obce… 
 

lituje  - že kulturní a společenské akce připravované v naší obci jsou 

   v poslední době méně navštěvované místními občany… 
 

chválí  - nově rekonstruovanou rozhlednu na hradě; zvýšení o jedno 

patro přispělo k atraktivnějšímu pohledu na obec a nově se 

otevírají i výhledy do kraje… 
 

upozorňuje - na stále častější případy krádeží, které se v naší obci objevují; 

   zvláště opuštěné objekty přitahují různé nenechavce… 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 

Významného ţivotního jubilea se  ve čtvrtém  čtvrtletí  roku  2011  doţívají tito naši spoluobčané:   

          HORÁLKOVÁ  Boţena  z  Brocné                         75 let  

     HARTMAN  Miroslav ze  Skuhrova                        75 let 

     KOBLÁSA  Josef  z Nové Vsi                                 80 let 

     BARTOŠ  Josef  z Hraštice                                        92 let 

     JECHOVÁ  Marie z  Hraštice                                  85 let 

     PAVLOVÁ Růţena z  Hraštice                                 80 let 

     PONKA  Stanislav  ze Svinné                                  85 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: 

           MICHLOVÁ  Tereza  z Nové Vsi 

     TÓTHOVÁ  Anita   ze  Skuhrova 

      

Vážení 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: 

      BROŢ  Jan   ze  Svinné  a  PRÁZOVÁ  Renáta  z Rovného 

FIŠEROVÁ   Nikola  z Debřec  a  ŠABATA  Jan  z Lukavice 

LUKAVSKÁ  Lucie  ze Svinné  a  ŠÍMA  Zdeněk  z  Dobrušky 

ŠVECOVÁ  Milena   ze Skuhrova  a  ŠMIKA  Miroslav  ze Skuhrova 

 

Novomanželům přejeme na společné cestě životem hodně lásky, vzájemného porozumění a důvěry. 

 

    Loučíme se s našimi zemřelými  spoluobčany: 

           DERNEROVÁ  Ludmila  ze  Skuhrova            (nar. 1926) 

     HLAVOVÁ  Marie  ze  Svinné                               (nar. 1921) 

     NOVOTNÁ  Marie  z Brocné                             (nar. 1931) 

     VACEK  Jaroslav z Rybníčků                               (nar. 1947) 

     VODÁK Jaroslav z Poříčí    (nar. 1950) 

     ŠLITROVÁ Jana ze Skuhrova   (nar. 1941)  

 

   Čest  jejich  památce!             Ludmila Popová 

 

 

 

 

 

Za paní Ludmilou Dernerovou 
 Ve věku 85 let opustila naše řady paní Ludmila Dernerová, která v naší obci 

působila dlouhá léta jako ředitelka mateřské školy. Výčet dětí, které za tu dobu 

navštěvovaly místní školku, by byl velmi dlouhý a většina by se dnes ve vzpomínkách 

určitě  shodla v tom, že paní Dernerová byla k dětem vždy velmi obětavá, laskavá, 

mírná a přitom spravedlivá. Proto jí po zásluze patří tato malá vzpomínka.   
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Sraz rodáků v Brocné  10. 9. 2011 
 

Nejprve bych se chtěl omluvit všem, 

kteří očekávali sraz rodáků Brocné jiţ 

v sobotu 20.8.2011, jak bylo inzerováno 

v předchozím ,,Skuhrováčku“. Důvodem 

posunutí byl problém s hudbou. Sehnat 

odpovídající hudbu na takovouto akci 

v letních měsících je nepředstavitelný 

problém. Proto se ještě jednou omlouvám 

všem, kterým se náhradní termín nehodil a 

nemohli se dostavit. 

     Vlastní sraz proběhl na místním hřišti v sobotu 10. 9. 2011 od 16 hodin za 

krásného a poměrně teplého počasí. Během odpoledne a večera se na hřiště dostavilo 

odhadem asi 250 spoluobčanů. Z tohoto počtu byla asi třetina přespolních rodáků 

s rodinami, kterým bych chtěl poděkovat za účast, i kdyţ to měla většina z nich 

pěkný kus cesty od svého stávajícího domova. Bylo krásné sledovat, jak se setkávali 

staří známí, kteří se i několik desítek let nepotkali. Byli i tací, kteří se museli 

představit a aţ potom byli poznáni. Všichni zúčastnění celou akci přijali s velkým 

nadšením a zjišťovali, kdy se uskuteční další sraz.  

     I přes omezené moţnosti, které v Brocné na hřišti máme, se nám povedlo 

organizačně velice dobře celou akci zajistit. K poslechu hrála  skupina ,,Modrý den“, 

večer k tanci hrál  DJ Pepa. Během odpoledne a večera bylo zajištěno bohaté 

občerstvení. Samozřejmě, ţe jsme určité nedostatky shledali a doufáme, ţe nám je 

přítomní prominuli. Budeme se snaţit příště se jich vyvarovat a pokud moţno zlepšit 

i to, co se nám letos povedlo. 

    Touto cestou bych chtěl za SDH Brocná poděkovat sponzorům. Všem 

spoluobčanům a členům sboru, kteří se podíleli na zdárném průběhu této akce. 

Věřím, ţe vynaloţené úsilí bylo znát na atmosféře celého dne.  Poděkování také patří 

za práci a činnost všem, kteří se podíleli na všech předchozích akcích, které naše 

SDH pořádalo. Myslím, ţe vynaloţené úsilí se nám vrací ve formě přátelského 

souţití v naší obci. 

    Doufám, ţe aţ budeme 

organizovat příští sraz, sejdeme se 

ve větším počtu a poznáme další 

naše rodáky, kteří ţijí mimo naši 

obec. 

 

 

                                                                             

 

 
Martin Šabata, velitel SDH Brocná    
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Letošní prázdniny doslova vypršely. S příchodem září 

sice nastal v počasí zázračný obrat, ale to jiţ děti zasedly do 

školních lavic a  na sluníčko se mohly dívat jen z oken školy. 

Začaly jim totiţ školní povinnosti. 

 A tak se tradičně 1.září na školním dvoře sešli ţáci, rodiče a 

učitelé, aby společně zahájili školní rok 2011/2012. Úvodem přítomné pozdravil pan 

starosta Milan Bárta a popřál dětem hodně úspěchů ve školní práci. Paní ředitelka Mgr.Hana 

Brandejsová ve svém projevu přivítala ţáky a seznámila je s organizací školního roku. 

Následovalo představení prvňáčků, které do školy symbolicky přivítaly ţákyně 9. ročníku 

předáním  pamětních medailí. Uvítací list obdrţeli ţáci, kteří do naší školy nově nastoupili 

z jiných míst. K několika změnám došlo i v personálním obsazení školy. Po mateřské 

dovolené se vrací paní učitelka Mgr.Kateřina Dohnálková, která bude vyučovat 1. třídu. Na 

II.stupeň ZŠ nastoupila paní učitelka Mgr.Lenka Beránková, která zde bude učit anglický 

jazyk a výtvarnou výchovu a dále Bc.Anna Kutilová, která bude vyučovat český jazyk a 

angličtinu. Aktuální sloţení pedagogického sboru a počty ţáků jsou tedy následující:  
 

 Ředitelka školy:  Mgr.Hana Brandejsová 

 Zástupce řed.školy:  Mgr.Jiří Nedomlel 

 Výchovný poradce:  Mgr.Oldřich Málek 

 Třídní učitelka 1. třídy: Mgr.Kateřina Dohnálková   18 ţáků 

 TU 2. třídy:   Mgr.Jana Popová    22 ţ. 

 TU 3. třídy:   Mgr.Marie Roušavá    14 ţ. 

 TU 4. třídy:   Mgr.Jana Dusilová    23 ţ. 

 TU 5. třídy:   Mgr.Daniel Vacek    20 ţ. 

 TU 6. třídy:   Mgr.Lenka Beránková   18 ţ. 

 TU 7. třídy:   Petra Holásková    22 ţ. 

 TU 8. třídy:   Mgr.Hana Wenzelová   21 ţ. 

 TU 9. třídy:   Mgr.Monika Charvátová   25 ţ.  

 Bez třídnictví:  Mgr.Miloš Černý 

     Bc.  Anna Kutilová 

     Mgr.Michaela Grundová 

 Vychovatelka ŠD:  Jana Pohlová 
 

Celkem má naše škola 183 ţáků. V tomto počtu jsou zahrnuti i 2 ţáci, kteří 

momentálně plní povinnou školní docházku v zahraničí, ale kmenovými ţáky naší školy 

nadále zůstávají. Zajímavý je přehled, odkud do školy ţáci přicházejí: 
 

Skuhrov nad Bělou (včetně Brocné a Svinné) :   54,6% 

Kvasiny        22,4,% 

Dobré (včetně Hlinného)        2,2% 

Liberk (Uhřínov p.D.)        3,8% 

Lukavice          2,2% 

Osečnice (včetně Lomů a Proloha)    13,1% 

Rychnov nad Kněţnou        0,6% 

Solnice          1,1%   

Škola po prázdninách opět ožila 
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Sběr léčivých bylin a pomerančové kůry je jednou z tradičních ţákovských aktivit. 

Jeho organizací je pověřena vychovatelka školní druţiny paní Jana Pohlová. Její 

informace jsou následující: kaţdoročně tento sběr přináší do pokladny SRPŠ 

nezanedbatelnou částku, ale přístup jednotlivých ţáků k této akci je velmi rozdílný. 

Odměnou je ţákům kromě jiného i bezplatný pitný reţim, neboť z vydělaných peněz 

se kupuje čaj a cukr. Všem ţákům, kteří svoji povinnost splnili, patří poděkování. Ti, 

kteří vysoko překročili odevzdávaný průměr, mají náš obdiv. Ţáci kteří sběr nedodali, 

mají moţnost nahradit jej sběrem sušené pomerančové kůry, kterou mohou 

odevzdávat po celý rok.  Nejlepší sběrači: 

1.Lucie Šotolová ze 7. třídy 8,65 kg,  2. místo Martin Verner z 5.třídy  8,50 kg a 3. 

místo Anna Marie Hanušová ze 4.třídy  6,54 kg.  

 

Projekt EU – peníze školám. 

Naše škola získala před rokem moţnost čerpat finanční prostředky díky 

projektu OPVK – EU peníze školám.  Z nabízených deseti šablon projektu jsme si 

pro naši školu vybrali šablony tři: rozvoj čtenářské gramotnosti, individualizace 

výuky a inovace výuky cizích jazyků.  S obavami jsme vyplňovali první výkazy 

práce, evidovali odučené hodiny v rámci projektu, nevěděli jsme, zda projekt nebude 

spíše papírovou zátěţí neţ přínosem. Po roce se můţeme pochlubit, co všechno se 

nám díky penězům z projektu  a ochotě zaměstnanců školy podařilo změnit. 

Škola je nyní vybavena třemi interaktivními tabulemi. Učitelé na nich vytvářejí 

zajímavé přípravy do hodin v programech, z nichţ ty pro výuku anglického jazyka  

jsme získali díky projektu. Ţáci vybraných tříd, ve kterých projekt probíhá, mají 

bezplatně poskytnuté učebnice Aj  včetně pracovních sešitů. Učitelé zavádějí nové 

netradiční metody výuky. Mgr. Jana Dusilová a Mgr. Iveta Vašátková absolvovaly 

roční kvalitní a intenzivní jazykový kurz anglického jazyka v Evropském 

vzdělávacím centru v Hradci Králové v období září 2010 – červen 2011  v celkovém 

rozsahu 144 hodin. Paní učitelka Vašátková zakončila tento kurz mezinárodně 

uznávanou zkouškou Cambridge universita PRESS. Paní učitelka Dusilová se 

angličtině věnovala i o prázdninách, kdy absolvovala v rámci projektu čtrnáctidenní 

všeobecný jazykový kurz v Manchesteru. Na podporu čtenářské gramotnosti jsme 

zakoupili soubory knih pro mimočítankovou četbu a řadu krásných knih do ţákovské 

knihovny. Díky tomu stoupl počet zájemců o půjčování knih, z čehoţ máme velkou 

radost.  Navštívila nás také spisovatelka Petra Braunová, autorka řady pěkných knih 

pro děti i pro dospělé. V rámci zajímavé besedy proběhlo i autorské čtení. Setkání 

s touto autorkou padlo na úrodnou půdu, neboť i ona nám nedávno sdělila, ţe si s ní 

naši ţáci o jejich knihách stále dopisují. Zkrátka dnes jiţ můţeme říci, ţe se projekt 

vyplatil, spousta papírování je završena úspěchem a spokojeností ţáků i učitelů. 

Podle slov paní učitelky Jany Dusilové se individualizace v hodinách cizího jazyka 

projevuje větším zapojením ţáků do výuky, moţností větší komunikace i práce 

s interaktivní tabulí. Více informací na naleznete na www.zsskuhrov.cz  
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Sportovní úspěchy našich ţáků v novém školním roce. 

Sportovní aktivity má v naší škole na starost paní učitelka Petra Holásková, která 

k tomuto tématu sděluje: 

Tento školní rok zahájili naši sportovci přímo mistrovsky. Snad nic nezakřikneme a 

bude se nám takto dařit i v dalším průběhu školní sezóny. Mezi první závody patřilo 

okresní kolo přespolního běhu v Solnici (22.9.), kde jsme pobrali mnoho medailí. 

Největších úspěchů slavilo druţstvo dívek 6.-7. třídy (kategorie III), které z prvního 

místa postoupilo na krajské kolo do Nové Paky. Umístění jednotlivkyň hovoří za vše: 

1.  Zuzana Holíková, 2. Michaela Lukavská, 4. Kateřina Frydrychová, Tereza 

Dohnálková. 

Na krajské kolo (12.10.) se k nim přidala dvojice děvčat ze sedmé třídy: Denisa 

Fohlová a Patricie Jedličková. Počasí jim vůbec  nepřálo, avšak holky se s ním 

popraly statečně. Celkově ,,utrpěly" výborné 5. místo (z 10 druţstev) a vybojovaly 

další výborná umístění v jednotlivcích: Zuzka Holíková  2. místo, Míša Lukavská 

4. místo, (celkově soutěţilo 57 děvčat). Všem šesti zmíněným dívkám přejeme 

mnoho dalších úspěchů a děkujeme jim za příkladnou reprezentaci školy. 

Atletický přebor jednotlivců v Solnici. Ţáci 8.-9. třídy vyrazili 5.10.2011 na 

podzimní atletické závody pořádané ZŠ Solnice. Domů přivezli mnoho skvělých a 

nečekaných umístění s pěti diplomy a medailemi. Nejvíce se dařilo ve vrhu koulí, kde 

Kateřina Poláčková a Lucie Matějková získaly třetí a druhé místo. Konečně se 

zadařilo i v dlouhých bězích, přesněji v běhu  na 1500 metrů, kde získal Miloš 

Skuček zlatou a Jan Velcl bronzovou medaili. Další diplom získala Pavlína 

Dusilová za 2. místo  ve skoku do výšky výborným výsledkem 136 cm. I ostatním se 

docela dařilo, ale někdy chyběl k medailovým úspěchům pověstný krůček. Proto 

bych chtěla  pochválit i další sportovce: Marka Gruškovského, Tadeáše Jirouda, 

Michaelu Rozinkovou, Kamila Bartoše, Ivanu Kulhánkovou a Kamilu Hamerskou. 

Fotografie ze sportovních akcí najdete na stránkách www.zsskuhrov.rajce.net 

Závěrem bych chtěla poţádat rodiče, aby pozitivně hodnotili veškerou 

mimoškolní aktivitu svých dětí. Sniţte ze svých někdy vysokých nároků a raději 

oceňte jejich snahu. V dnešní době, která nabízí nepřeberné mnoţství nejrůznějších 

lákadel, je malý zázrak, kdyţ děti vyhledávají ze svého vlastního zájmu právě 

sportovní aktivity. Přeji si, abychom se ze sportovních úspěchů radovali i nadále. 

Zájmové útvary nabízí naše škola kaţdoročně ve velkém počtu.  Letos si 

mohou ţáci vybrat nepovinný předmět římskokatolické náboţenství nebo některý 

z krouţků: etická výchova, základy anglického jazyka, pohybové hry, výtvarná 

výchova, flórbal. Dále se mohou ţáci věnovat aktivitám, které sice škola 

neorganizuje, ale probíhají v areálu školy: sborový zpěv, hra na hudební nástroje, 

keramika, badminton, lyţařský oddíl, rybářský krouţek. Bliţší informace jsou na 

výše uvedených internetových stránkách školy. 

 
Na textu se podíleli Mgr.Hana Brandejsová, Mgr.Jiří Nedomlel, Jana 

Pohlová a  Petra Holásková 

 

http://www.zsskuhrov.rajce.net/
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Kája Liebichová z 9. třídy 
našla odvahu skočit padákem… 
 

…a tak jsme se jí zeptali, jak k tomu    

   došlo a jaké to  bylo:     

K tandemovému seskoku jsem se dostala úplnou 

náhodou. Strejda Roman dostal seskok k narozeninám, 

ale jelikoţ mu výšky nedělají dobře, nabídl ho mně. 

Jaké byly tvoje pocity před seskokem? Co obsahovala příprava na skok? 

Miluji adrenalin, takţe s tím jsem nějaké extra problémy neměla. Samozřejmě nějaký ten 

náznak trémy se taky projevil, ale kdyţ jsem uviděla tandemového pilota Vláďu, okamţitě 

ze mě spadly veškeré obavy. Vladislav ve mně vyvolal pocit důvěry a klidu. Věděla jsem, 

ţe mu můţu věřit. 

Popiš nám průběh seskoku. Jak dlouho jsi letěla. Z jaké výšky byl seskok proveden? 

Nejprve jsem musela potvrdit  souhlas se seskokem a jestli chci video + fotky atd. Potom 

jsem se převlékla do kombinézy a uţ se mě ujal Vláďa. Navlékl mě do postroje a upravil je 

velikostně na mě. Vysvětlil mi, jak to všechno bude nahoře probíhat. Jak pilot Vláďa, tak 

kameraman Radek byli neustále usměvaví a člověk se s nimi cítil opravdu bezpečně. Vůbec 

celkově celý tým se skládal ze strašně pohodových lidí. Po utaţení všech popruhů jsme 

nastoupili do letadla. Nahoru jsme stoupali asi 20 minut a s námi letěli ještě jiní parašutisté. 

Někteří skákali v kilometru, jiná parta ve dvou kilometrech. My jsme stoupali aţ do výšky 

3400 m. V letadle si mě Vláďa připoutal k sobě, zopakoval mi pokyny a uţ to šlo pěkně 

rychle. Kdyţ jsme vyskočili, udělali jsme pár salt a pak letěli volným pádem asi půl minuty. 

Potom se otevřel padák (pořádně to se mnou škublo) a uţ to byl jen pomalý sestup dolů a 

krásný výhled do kraje. Pilot mi na chvíli  půjčil řízení padáku, ještě jsme se několikrát 

otočili dokola kolem osy s celým padákem a uţ se chystali na přistání.  

Jaké bylo přistání a tvoje pocity po něm? Šla bys do toho znova? 

Přistání bylo hrbolaté, protoţe jsme přistávali na trávu tak, ţe jsme si sedli na…  

Pocity? Ještě asi 2 hodiny jsem se cítila jako v oblacích. Strašně se mi to líbilo a doporučuji 

všem. Jestli bych do toho šla znovu? 100 × ANO! Skákala bych pořád, je to prostě super 

pocit letět dolů volným pádem 289 km/h a pak ten nádherný výhled všude kolem..  Byl 

to ten nejhezčí dárek, jaký jsem kdy dostala. Mám vzpomínku na celý svůj ţivot. Nedá se to 

ani pořádně popsat slovy. Museli byste si to vyzkoušet na vlastní kůţi, abyste mě 

pochopili… 

Kdybyste si chtěli taky skočit tak na www.tandemyliberec.cz   DOPORUČUJI !!! 

(převzato ze školního časopisu ŠPRT) 
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Seznamovací pobyt 
 

 V poslední době se stává novou 

tradicí, ţe ţáci 6. ročníku naší školy 

odjíţdějí začátkem září na krátkodobý 

seznamovací pobyt. Jeho význam spočívá 

v tom, ţe se vzájemně seznámí děti ze 

skuhrovské školy s dětmi z Kvasin. Při společných hrách, sportovních soutěţích 

a výletech se děti poznají daleko lépe a rychleji. O svých záţitcích a dojmech 

z tohoto pobytu se takto rozepsaly ţákyně Míša Lukavská a Zuzana Holíková: 

 
Dne 7. září 2011 odjela naše  šestá třída ze ZŠ Skuhrov nad Bělou na 

seznamovací pobyt na Deštnou, kde jsme bydleli na chatě Kristýna v Jedlové. 

Seznamovák se koná proto, abychom se navzájem poznali, protože v 6. třídě se 

scházejí Skuhrováci s Kvasiňáky. V autobusu bylo dost těsno, ale dalo se to přežít. 

Když jsme dojeli na chatu, hned ze začátku nás čekalo překvapení – kráva přímo na 

zahradě…  

Když jsme se ubytovali, šli jsme na večeři. Vařili tam moc dobře a ubytování 

bylo taky pěkné. 

Dále jsme měli večerní shromáždění ve společenské místnosti na chatě, kde 

jsme hráli s naší třídní  učitelkou Lenkou Beránkovou a panem učitelem Oldřichem 

Málkem různé hry. A docela nás to i bavilo, neboť při tom byla legrace. Shromáždění 

bylo asi od sedmi do devíti. A pak byla volná zábava. Večerka byla v deset. Ale my 

jsme si  ji malinko prodloužili. Na pokoji jsme „blbli“ až do tří hodin ráno. Pak na 

nás přišla paní učitelka a byl klid. Ráno se nám nechtělo vstávat, ale museli jsme. Šli 

jsme na snídani.  A dopoledne byl volný  program. Strávili jsme tu dobu na dětském 

hřišti a trampolíně. Jinak jsme „blbli“ na chatě a hráli stolní fotbal. 

A odpoledne jsme se šli projít po Deštném a k tomu nám ale strašně pršelo. Ale 

měli jsme pláštěnky. Byli jsme v místním obchodě a podívali jsme se i na koníky. Když 

jsme se vrátili, byl čas na večeři. A také se na nás přijela podívat paní učitelka Jana 

Dusilová, která nás měla v 5. třídě. A taky nás přišly 

navštívit kamarádky kravičky. 

Na večerním shromáždění jsme my, kdo jsme v noci pobíhali po chodbě, dostali 

mínusové body. Nemohli jsme pak kvůli nim kandidovat na předsedu třídy. Tento 

večer jsme všichni byli ospalí, takže jsme usnuli rychle. Ráno se nám vstávalo 

mnohem lépe. Šli jsme na snídani. A  ještě dopoledne jsme se byli podívat v Deštném 

na vodní elektrárnu pana Kubíčka a na tepelné čerpadlo. Pak jsme šli na oběd a 

sbalit si věci. Potom jsme odevzdali klíč od chaty a šli jsme na zastávku. Za chvilinku 

pro nás přijel linkový autobus a jeli jsme domů do Skuhrova.  Seznamovací pobyt se 

nám všem moc líbil a určitě bychom si ho všichni rádi zopakovali. 
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Paprsky ze Sluníčka 
Prázdniny utekly jako voda a nový školní rok je zase 

tady. Je nás letos méně,  po prázdninách nastoupilo 21 dětí 

do ZŠ, děti z Uhřínova se díky lepším podmínkám při 

dojíţdění přehlásily do MŠ v Deštném a 1dítě přestoupilo 

do nové MŠ v místě svého bydliště v Kvasinách. Navíc jsme 

přivítaly pouze 11 nových kamarádů z Brocné a ze 

Skuhrova a 1 holčička k nám dojíţdí z Tutlek.  

Pár slziček sice zpočátku ukáplo, ale teď uţ si všichni 

na nové prostředí celkem zvykli a začali více vnímat nové kamarády, hry a hračky a také se 

pomalu a postupně zabývat sebeobsluhou. S některými dětmi z loňska jsme se neviděli celé 

2 měsíce. Děti  za prázdniny opět pořádně vyrostly a získaly nové záţitky, a tak bylo 

vskutku o čem vyprávět. Počet přijatých dětí je 40. Pro práci s dětmi a hlavně pro 

individuální přístup ke kaţdému z nich je to sice ideální,  vţdyť všichni víme, ţe kaţdé dítě 

je naprosto jiné. A je naším úkolem ho takové přijmout, dát mu moţnost a podmínky, aby se 

rozvíjelo přirozeně dle svých moţností a schopností. V souvislosti s úbytkem dětí hledáme 

moţnosti, abychom volnou kapacitu doplnili. V současné době  hledáme prostory pro 

moţnosti dalších aktivit. 

Ale změny neproběhly pouze v počtu dětí.  Začala „oţívat“ i budova MŠ, která v 

letních měsících dostala nová okna a venkovní dveře. Dále máme opravené a natřené 

balkóny.  Nyní probíhá rekonstrukce školní zahrady, kterou děti nadšeně pozorují z okna a 

těší se na nový altánek, kolotoč i jízdní dráhy pro koloběţky, které postupně vznikají. 

Děkujeme všem, kdo se na těchto příjemných změnách podílejí.  

A co nás ještě čeká? 

Po úvodní pohádce, kterou nám přivezlo divadélko „Štafličky“, se mohou děti těšit na 

říjnový pohádkový muzikál „Tygřík Péťa“ a nejen na něj, ale i na své kamarády, kteří uţ 

chodí do 1.třídy a přijdou se při této příleţitosti za námi podívat. Ale to rozhodně není 

poslední setkání. Z důvodu úprav zahrady nelze letos uskutečnit tradiční posezení s 

kamarády u táboráku, ale i uvnitř MŠ jistě zaţijeme pěkné odpoledne, kde si popovídáme 

s prvňáčky o tom, co se jim ve škole nejvíce líbí, co se uţ naučili,  jaká je tělocvična, 

zkrátka jaké to ve škole je. Školáci si jistě také rádi zavzpomínají na hračky a koutky center 

aktivit, které měli ve školce. Jistě  se k nim na chvilku rádi vrátí. 

Na podzim ještě plánujeme vyjet s dětmi do Pohádkové země a krásné zahrady na 

Potštejn. Pak také proběhne celoškolková hra, uloţíme broučky k zimnímu spánku, atd. 

Prostě budeme nejen cvičit, zpívat, tancovat, malovat, hrát si, pracovat v dílničkách, hrát 

divadlo, stavět z kostek malých i velkých, stříhat i lepit, modelovat, tiskat, uklízet, péct, ale 

především učit se komunikovat, učit se respektovat jeden druhého a společně vytvářet 

pravidla, aby se všem ve školce líbilo a aby vše fungovalo. Máme se i nadále na co těšit. 

Přejeme všem pěkný podzim a plno pohody.    Za MŠ M. Šourková 
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Nový duchovní správce 
 

    Dne 17.7.2011, na solnickou pouť, nastoupil do našeho kraje nový kněz, 

administrátor farnosti P. ThMgr. Artur Kamil Różański, dosavadní duchovní správce 

v Horních Heřmanicích. 

 

   Na začátku tohoto článku pár slov o mně. Narodil jsem se v roce 1970 v polské Wroclavi, 

absolvoval jsem Papeţskou Teologickou Fakultu v oboru: teologie a psychologie. Jsem 

básník, spisovatel a také bývalý zpěvák. V České republice působím od roku 2007. 
 

V ţivotě neexistuji nějaké náhody... 
    Podle mého názoru v ţivotě neexistuji nějaké náhody, protoţe 

volba je vţdy na člověku, jestli vezme to, co ţivot nám připraví 

nebo ne. Věřící poví, ţe to co děje se v ţivotě, dává nám Bůh, 

nevěřící, ţe osud. Člověk je bytost svobodná, proto volit muţe 

sama - ne vţdycky je to tak jednoduché, aby lidská volba byla 

správná. Tak či onak volba je vţdycky na nás, můţeme povědět ne 

nebo ano- proto jsem tady a vím, ţe je to pravé místo, na kterém 

mám splnit nějaký úkol, abych nechal nějakou konkrétní dobrou 

stopu v druhém člověku.  

   Neţijeme jen pro sebe, putujeme ţivotem spolu a máme si 

pomáhat a podporovat se ve všem, co nás vede na cestě ke spáse, 

ke štěstí a splnění. Ţivot je zkouška psaná kaţdým naším skutkem 

a dobrou nebo horší známku obdrţíme v ţivotě věčném. Všichni 

jsme poutníci a náš čas tady je omezený - „tady“, protoţe „tam“, 

na druhé straně ţivota se jednou všichni setkáme a čas nepřítel 

člověka tam existovat nebude. Proto je logické, ţe by byl to nesmysl, kdyby člověk ţil, 

miloval a najednou u konce ţivota mělo by  to všechno zmizet spolu s člověkem a celým 

dobrem, které v ţivotě konal. Člověk nevezme do ţivota věčného nic co je materiální, ale 

právě to, co materiální není - dobro, které bylo v dobrých skutcích darované druhým. 

 Uţ zanedlouho budeme proţívat „Dušičky“.  Je to čas, kdy člověk navštěvuje hřbitovy, 

modlí se a vzpomíná na zemřelé. Na hřbitovech,  právě na starých hrobkách můţeme číst 

latinská slova:“Non omnis moriar“ = „Nezemřu celý“. Ano, protoţe je v člověku duše, 

nemateriální ţivot, který trvá a nic ho nezničí. A také nikdy bychom neměli říkat o blízké 

zesnulé osobě, ţe jsme ji milovali. Říkejme miluji ji, jeho, je.  Oni ţijí, v jejich případě je to 

ale jiná dimenze, kterou my momentálně nepochopíme. Oni nás také neustálé milují a 

nezapomínají na nás. Sv. Pavel napsal: „Láska nikdy neumírá“, dokonce ani smrt ji 

neporazí. Buďme přesvědčeni o nesmrtelnosti lásky. Z lásky k nám také Jeţíš dal za nás 

svůj ţivot, aby člověk ţil věčně v radosti a štěstí. Proto také ţijme tak, abychom měli u 

konce ţivota pocit splnění a aby nikdo z nás se za svůj proţitý čas nemusel stydět. Jedno je 

jisté - tady ţijeme jen jednou, za námi ale jdou druzí a měli bychom nechat za sebou dobré 

skutky a s nimi konkrétní vzkazy pro nové generace. Nesmíme promarnit svůj čas.  

                                                       

                                                                                     P. ThMgr. Artur Kamil Różański 
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Figurky,  
tentokrát sportovní 
  

Tak nám léto uteklo jako voda. Kdyţ jsme 

vytýkali počasí, ţe se k nám nezachovalo nejlíp, 

začátek podzimu to přece jen trochu napravil. 

Mnohým z nás poskytlo „babí léto“ moţnost 

výletů a různých zájezdů. Právě na těchto cestách máme spoustu podnětů 

k porovnání, co je třeba v naší obci lepší a co bychom mohli naopak podle cizích 

vzorů ještě vylepšit. Tam, kde je zvelebování a udrţování místa samozřejmostí, jak to 

vídáme třeba v sousedním Rakousku, říkáme, ţe tam je to přece tradiční. A je tomu 

skutečně tak, protoţe mezi tradicemi a mentalitou národa je přímá souvislost. Ve výše 

uvedené zemi jsem například nikde neviděl nově postavený dům obehnaný 

dvoumetrovým betonovým plotem, jak to můţeme vidět v okrajových částech Hradce 

Králové, v Kvasinách a jinde. Doposud jsem nepochopil, jak někdo za hříšný peníz a 

naprosto dobrovolně bude celý zbytek svého ţivota z obývacího pokoje koukat do 

betonové hradby. Zmiňuji se o tom z toho důvodu, ţe prostředí, a to ţivotní i 

pracovní, přímo ovlivňuje jednání lidí, kteří v něm ţijí. 

 Pojem tradice je připisován hlavně záleţitostem s církevním obsahem. Ale 

vznikají i relativně novodobé tradice. Zůstaňme v této chvíli u jedné skuhrovské, 

která také ovlivnila ráz obce. Tou tradicí je sport. 

 Kromě figurek popisovaných v minulých článcích, byl Skuhrov od počátku 20. 

století blahodárným místem pro sport. Významnou roli v tom sehrály skutečné 

osobnosti. Téměř před sto lety skupina zdejších nadšenců Josef Kos, Rudolf Křepela, 

Josef Kouřím, Jaroslav Paleček a další zaloţila místní Sokol. Prvním starostou 

jednoty byl zdejší stavitel František Piskora a organizace měla úctyhodných 36 členů. 

Později se z pobočky stala dokonce samostatná jednota A tak začala sportovní éra 

obce. Ze základní tělesné výchovy se postupně rozvinula další sportovní odvětví. Šlo 

především o volejbal a běţecké lyţování. Hrál se zde ale i fotbal a lední hokej. Která 

obec s tisícovkou obyvatel se můţe něčím takovým pochlubit? Určitou zajímavostí 

bylo i to, ţe závodnímu sportu se zde věnovaly sourozenecké dvojice i celé rodiny. 

Často a rád vzpomínám na aktéry tehdejšího volejbalu. Jednou z typických rodinných 

dvojic byli Láďa a Karel Šrittrovi. To byli nadšenci, bez kterých se do míče prostě 

nemohlo bouchnout. Starší Karlík, jak jsme mu jako kluci familiárně říkali, býval 

často hlavním pořadatelem turnajů hraných na hřištích u plovárny. Kdyţ bylo 

sportovní klání zahájeno, všechny oficiality provedeny a desítky diváků se nahrnuly 

ke kurtům, vyhledávali jsme místo poblíţ pořadatelského stanu. Stával v rohu hřiště a 

uţ tenkrát byl vybaven rozhlasovou ústřednou s hranatým mikrofonem, coţ byl pro 

nás tehdy opravdový výkřik techniky. Právě tohle místo měl pod patronací Karlík 

Šrittr. V klidu, s rozvahou jemu vlastní, zcela profesionálně všechno připravil, 

odhlásil zápasy a usedl na ţidli před stanem, odkud měl dokonalý výhled. Nohu přes 

nohu a prsty rukou  si poklepával po noze pod kolenem. A tady byla chvíle pro jeho 

svérázný humor, na který jsme se tak těšili.  Pro nejbliţší okolí komentoval dění na 

kurtu. Jednoznačné přešlapy pod sítí okomentoval svým typickým „nebyl spodem“, 
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dvojdoteky byly podle něj „naprosto čistý“. Nejdříve z toho obvykle znervózněl 

rozhodčí, kterému rád radil, jak rozhodnout o sporném míči. Hned zpočátku vystihl 

náturu sudího, kterého za chvilku úplně rozhodil. Při tom ještě stačil mezi řečí 

ohodnotit některou z divaček… 

 Pro tyto akce byl příznačný velký počet diváků, kteří se přišli sportem bavit.  

Karlův bratr Láďa byl rovněţ sportovcem tělem i duší. Kromě volejbalu hrál dobře i 

fotbal, hokej, tenis. Nejvíc času ale strávil na volejbalovém kurtu. Býval výborným 

nahrávačem. Svými zákroky dokázal strhnout celý tým k nebývalému výkonu. 

Známý byl svým nenapodobitelným odehráním míče spodem – jakoby  „bagrem“, ale 

nespojenýma rukama. Takhle dokázal i z přijaté smeče přesně nahrát. Nikdy později 

jsem něco podobného neviděl.  

 Další takovou rodinnou dvojicí byli Láďa a Pepík Michlovi, rovněţ stálí aktéři 

všech mistrovských utkání a turnajů. Starší Láďa býval typem razantního smečaře, 

který uměl zabít hřebík „do debla“ jako málokdo v tehdejší době. Uměl však také 

vymyslet kulišárnu při servisu, na kterou pobavení diváci dlouho vzpomínali. Pepík 

býval zase na kurtu ţivlem. Jeho obětavá hra, kdy skákal jednu rybičku za druhou, 

fascinovala přihlíţející diváky. Pepa se ale postupně přeorientoval na běţecké 

lyţování a právě jeho zásluhou úspěšné výsledky tohoto sportu později daleko 

přesáhly hranice našeho regionu. Další sourozeneckou dvojicí volejbalistů byli Jarka 

a Miloš Noskovi. To uţ byla vlastně moje generace a s nimi jsem hrál celostátní 

dorosteneckou ligu pod patronací tehdejšího závodu Elektro-Praga Skuhrov. Oba 

dokázali drţet partu a všechno podřídit úspěchu na hřišti. Při zápasech v Praze, 

Hradci Králové i na Slovensku diváci netušili, kde je vlastně ten Skuhrov… A kdyţ si 

na našich dresech přečetli Elektro – Praga, ptali se nás, zda jsme z Prahy, kdyţ jsme 

vyhrávali. Nesčetné záţitky z těchto našich úţasných mládeţnických let nám byly 

odměnou za hodiny tréninků na hřišti i v tělocvičně. Na počátku toho všeho byl 

začátkem padesátých let pan Bedřich Krulich, který se nás – malých kluků ujal a 

přivedl ke sportu. On sám byl u zrodu Sokola v obci. Byl velkou osobností 

s výraznými charakterovými vlastnostmi. Byl naším vzorem nejen vztahem ke sportu, 

ale i v přístupu k ţivotu. 

 Kromě uvedených rodinných dvojic je třeba se ještě zmínit o tom, ţe celé 

rodiny se věnují sportu ve Skuhrově dodnes. Palečkovi, Michlovi, Špringrovi jsou 

těmi, kteří v tradici stále pokračují. Mezi zapálené sportovce,  kteří nikdy nelitovali 

svůj volný čas a pravidelně organizačně letní volejbalové turnaje zajišťovali a 

zajišťují patří i Pepa Franc, volejbalista od svých ţákovských let, který stál u všech 

úspěchů tohoto sportu v naší obci. Po dlouhá léta táhl přípravu pouťových turnajů a 

pomohl tradici skuhrovského volejbalu prodlouţit do dnešní doby. A to i tehdy, kdy 

volejbalové kurty na čas zanikly a hrát se muselo dokonce na trávě (!) fotbalového 

hřiště. Vţdy dokázal soutěţ připravit v duchu svých předchůdců, tedy profesionálně, 

s nadhledem a svým osobitým humorem. Odměnou za to všechno mu byla 

spokojenost a poděkování zúčastněných sportovců. Asi pochopil, co je tradice…  
                 Miloš Kops 
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Druhá Hubertova jízda  

na Nové Vsi 
Občanské sdružení Na Nové Vsi pořádalo v sobotu 24. 

září 2011 ve stejnojmenné lokalitě ve Skuhrově nad 

Bělou již  II. Hubertovu jízdu. 

 
Snaha  o  oživení této tradice byla úspěšná i letos. Akce se zúčastnilo 18 koní. 

Trasa vedla tentokrát přes Svinnou, Brocnou do Mastů (do kamenolomu k vodopádu), 

kde byla malá přestávka s občerstvením. Pokračovala přes okolní vesnice zpět na 

Novou Ves. Vyjížďka probíhala v poklidném tempu, jelikož se jí účastnilo  i několik 

děti. Nejmladšímu jezdci bylo pouhých 5 let. 

      Po návratu se uskutečnil již tradičně závod do vrchu na dvě etapy dle plemen 

koní. V 1. závodě se na 1. místě umístila Stephanie Kašparová se Spring Board, 

2.místo obsadila Markéta Nosálová a Gina (obhájila z loňska), 3.místo vybojovala 

Andrea Mrázková a její Lucky Alex. V závodě pony se na 1. místě umístila Lenka 

Nosálová s Bleskem (vítěz z loňska), druhá byla Eva Mrštná a Ajmy, 3. místo si vyjela 

Lucie Kaplová s Derykem (z domácí stáje). 

     Vyvrcholením celé akce byl hon na lišku, tzv. „ Halali“, kdy se pole jezdců 

pokoušelo ulovit liščí ohon připnutý na rameni vedoucího jezdce, tzv. mastera. 

Vítězem letošního honu se stala Kateřina Lasáková na koni Lancelot. 

     Současně s Hubertovou jízdou probíhalo Na Nové Vsi i dětské odpoledne plné her,  

kde si mohly tuto  disciplínu  v pěší podobě zkusit také děti. Liščí ocas se podařilo  

ulovit Tobiášovi Vlasákovi.  Děti si mohly mimo jiné vyzkoušet střelbu z luku, závod 

družstev v překážkové dráze a měly možnost také hlasovat v anketě o nejhezčího koně 

(vítěz český teplokrevník valach Dar). Na všechny děti čekaly ceny v podobě sladkých 

i jiných odměn. 

     Součástí odpoledního programu byla také výstava drobného a hospodářského 

zvířectva i pejsků z psího domova v Lukavicích. Ti se těšili velké oblibě hlavně u  dětí. 

Nově tu též byla ochutnávka kozích a ovčích sýrů, nechyběl ani stánek s hračkami a 

ručními výrobky ze dřeva. Vše bylo možné  zakoupit. 

     I letos se celá akce vydařila, počasí opět přálo. Jezdci i návštěvníci si  jistě odnesli  

spoustu nových zážitků. A jelikož jsou Hubertovy jízdy letošní sezóny na samém 

začátku, přejeme všem organizátorům těchto akcí pěkné počasí a „ Lovu zdar!“ 

     Závěrem patří poděkování obecnímu úřadu Skuhrov nad Bělou, firmě Beas, a.s., 

pekárně Lično, Konzumu Kvasiny, Kredo spol. s r.o., restauraci Zámeček, restauraci 

Kuželna Solnice a především  všem, kteří přiložili ruku k dílu při organizování této 

akce. 

 

                    Petra Pišlová 
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Letní aktivity  skuhrovských lyţařů 
I letošní léto proţili skuhrovští lyţaři v plném 

sportovním nasazení. Jak je jiţ pravidlem, děti se během 

léta zúčastňují několika soustředění, která pro ně trenéři 

připravují. Jiţ ke konci června byla pokořena řeka Luţnice  

na tradičně nejoblíbenějším soustředění. Bohuţel, počasí našim 

vodákům letos moc nepřálo, ale i tak přijeli nadšeni a plni dojmů. Začátek 

července se všechny věkové kategorie našich závodníků zúčastnily soustředění na Zámečku 

v Pádolí, které proběhlo v rámci výběru KHK ve spolupráci s Olfin Car–Vella Trutnov 

(odtud se zúčastnilo 16 ţáků). Děti byly ubytovány v kouzelném prostředí bývalého 

loveckého zámečku a v sousední hájovně. I stravování bylo zajištěno na Zámečku. 

Konec července proţili mladší a starší ţáci na rovněţ velmi oblíbeném soustředění na 

Pastvinách. I tady, bohuţel, počasí pobytu u vody moc nepřálo, ale naučit se ovládat kánoe 

tak, jak je potřeba, se mnohým podařilo.  

Dorostenci  a junioři absolvovali náročný trénink  první týden v srpnu  ve známém 

prostředí na Deštném, společně s olympijskými nadějemi, výběrem nejlepších závodníků 

z ostatních oddílů. 

Na konci prázdnin si mladší a starší ţáci utuţovali svaly a fyzičku opět na hájovně na 

Pádolí. Konečně přálo počasí, a tak děti mohly spát v lese pod širákem a pěkně si s kytarou 

posedět u závěrečného táboráku. Dorostenci  s juniory odjeli trénovat na Šumavu do 

Ţelezné Rudy. Kromě trénování na soustředěních probíhaly pravidelné tréninky ve 

Skuhrově. 

Během léta  oddíl zorganizoval i dvě tradiční akce. V neděli 14. srpna 2011 se konal 

16. ročník silničního závodu  Běh údolím řeky Bělé. Závodu se zúčastnilo a také dokončilo 

146 běţců. A v sobotu 3. září 2011 startoval 8. ročník závodu v Běhu do vrchu Skuhrov n. 

Bělou – Velká Deštná s účastí  77 závodníků. Počasí nám tentokrát přálo a oba závody se 

vydařily. 

Další jiţ téměř tradiční závod se konal ve středu 14. září. Byl to Náborový závod 

v běhu Skuhrovem. Za krásného slunečného počasí a v příjemné sportovní atmosféře se v 

kategoriích od nejmenších benjamínků aţ po starší ţáky  závodu zúčastnilo 64 dětí.  

V současné době se lyţaři kromě pravidelných tréninků v Klapavci nebo v tělocvičně 

zúčastňují víkendových  přespolních běhů, které k podzimním aktivitám sportovců patří. 

Běhali a medaile sbírali: ve Studenci, v Jilemnici, Trutnově, Polici nad Metují, Letohradě 

nebo v Machově. Zde zúročují fyzičku získanou během letních oddílových aktivit. 
                                                                                                       Za SKI Skuhrov M. Šabatová 

 

GRATULACE 

V měsíci září  oslavil významné životní jubileum náš trenér, lyžař tělem i duší  Josef 

Michl. Se skromností, elánem, nadšením a láskou se věnuje běžeckému lyžování a hlavně 

trénování mládeže téměř celý život. Svým svěřencům věnuje veškerý svůj volný čas. Děti  

mají  svého Josku rády a dospělí respektují jeho znalosti a váží si  jeho zkušeností.  

Přejeme Ti, Josko, hlavně zdraví, ať ještě dlouhá léta můžeš vychovávat naše děti 

 lásce k lyžování a sportu.  Za vše Ti děkujeme. 
                                                                                                         Všichni příznivci bílé stopy 
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Kompletní přehled zdravotnické péče 

        Na četné ţádosti občanů uvádíme kompletní přehled údajů o zdravotnické péči 

zajišťované pro skuhrovské občany: 

 Obvodní lékař  -  MUDr. Vítězslav Kocábek  -  č.tel. 494598206 

Pondělí 7.00  -  12.00   

Úterý 7.00  -  12.00 14.00  -  18.00 

Středa 7.00  -  12.00   

Čtvrtek 7.00  -  12.00   

Pátek 7.00  -  12.00   

 Zubní lékařka   -  MUDr. Zdenka Seidlová  -  č.tel. 494598205 

Pondělí 7.00  -  14.00   

Úterý 7.00  -  14.00   

Středa zavřeno   

Čtvrtek 7.00  -  14.00   

Pátek 7.00  -  13.00   

 Gynekologie  - MUDr.  Helena Stránská  - č.tel. 603569320 

 Středa 7.00  -  15.00   

 Gynekologie - MUDr. Emanuela Dragounová - č.tel. 491512606  

(Skuhrov n. B.), 491512605 (Solnice), mob. 605052317. 

 

Ordinační hodiny Solnice   

Pondělí     

Úterý 8.00 - 12.00 14.00 - 18.00 

Středa 8.00 - 12.00  

Čtvrtek   

Pátek  14.00 - 18.00 

Sobota 8.00 - 14.00 (na objednání) 

 

 

Ordinační hodiny Skuhrov nad Bělou                     Čtvrtek 8.00  -  12.00 
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Rehabilitace - Bronislava Zachová  č.tel. 607703087  

 ♦ masáţe regenerační a sportovní    ♦ odstraňování  kloubní bolesti 

 Provozní doba:  

Pondělí 8.00  -  15.00 

Středa  8.00  -  15.00 

Pátek 8.00  -  15.00 

(po tel. domluvě moţno kdykoli i u klientů doma) 

 Dětská lékařka  -  MUDr. Milena Hejnová  -  č.tel. 776183575  

ordinuje pouze v Solnici - ordinační hodiny:  

Pondělí 7.30  -  11.00  13.00  -  14.30 

Úterý 7.30  -  11.00  13.00  -  14.30  poradna pro kojence 

Středa 7.30  -  11.00  13.00  -  14.30 

Čtvrtek 7.30  -  11.00  13.00  -  14.30  poradna pro kojence 

Pátek 7.30  -  11.00  13.00  -  14.30 

Dětská pohotovost:  v areálu nemocnice v Rychnově nad Kněţnou - 

spojovatelka 494502111  

Nejbliţší lékárna:  Solnice - provozní doba:  

Pondělí 7.30  -  16.00   

Úterý 7.30  -  16.00   

Středa 7.30  -  16.00   

Čtvrtek 7.30  -  13.00  odpoledne zavřeno 

Pátek 7.30  -  16.00   

  

KADEŘNICTVÍ 
- v budově OÚ, p. Motyčková, provozní doba: Středa: 9.00 – 15.00 hod. 

- moţnost objednání: v kanceláři OÚ nebo na tel. 494 598 144 

  

PEDIKÚRA- podrobnosti v kanceláři OÚ, kde je moţnost se objednat. 
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        Letos na podzim se naskýtá neobvyklý obrázek: vypuštěný rybník v Debřecích  

 

 

 
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 134, ročník XXXVI, říjen 2011, cena 5,-Kč 

Pravidelné středeční cvičení jógy pro seniory a nejen pro ně začne  

2.11.2011 v tělocvičně ZŠ Skuhrov nad Bělou od 18.00 do 19.30 hod. 

Srdečně zve L.Nedomlelová. 

CVIČENÍ ŢEN OPĚT ZAČÍNÁ! Od 31.10.2011 kaţdé pondělí od 18.30 

hod. Přijďte si s námi zacvičit a protáhnout tělo do školní tělocvičny. 

Zdravotní cvičení, dechová cvičení, protaţení, základy Pilátes. 

Srdečně zve M.Šabatová. 


