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Váţení občané,  

blíţíme se ke konci roku. Spolu s ním přichází čas Vánoc a také začátek roku dalšího. Bývá 

jiţ zvykem, ţe součástí tohoto časopisu je rekapitulace uplynulého roku, stejně tak bych 

nyní rád učinil i já. 

O jednotlivých akcích jsme Vás informovali v průběhu roku tak, jak probíhaly, 

dovolte mi proto jen malou rekapitulaci a celkovou bilanci. Na dotacích na projektové akce 

se nám povedlo získat téměř 2 miliony korun a je naším přáním, abychom byli v 

následujícím roce minimálně stejně tak úspěšní. Nová projektová témata jsou jiţ připravena. 

Jedná se například o II. etapu výměny oken na obecních budovách, projekt Krásná historie 

(oprava kříţků), Procházka historií (obnova parkové úpravy v areálu a okolí mateřské 

školky), II. etapu obnovy vodoinstalace v mateřské škole, výstavbu hasičské zbrojnice 

v Brocné  (č.p. 23), Naučnou turistickou stezku “Rybník Debřece“ a Naučnou turistickou 

stezku „Vápenka“ atd. Posledním úkolem tohoto roku je sestavení a schválení rozpočtu 

obce pro rok  2012, věřím, ţe i tento cíl bude zdárně splněn. 

Uplynulý rok byl úspěšný nejen v oblasti získávání dotací a realizací připravených 

projektů, ale také v oblasti kulturních, sportovních a společenských akcí, které v obci 

probíhají v kaţdém ročním období. Ve Společenském centru se uskutečnil například Ples 

SRPŠ při ZŠ Skuhrov nad Bělou, Hasičský ples, Karneval dětí s rodiči, který pořádala 

kulturní komise obce ve spolupráci s MŠ nebo Koncert dětí ke Dni matek, pořádaný ZŠ 

Skuhrov. Za velmi vydařené povaţuji akce pořádané během tradiční skuhrovské pouti i 

Rozloučení s létem, které jste Vy, občané, navštívili v hojném počtu a při nichţ zábava 

probíhala aţ do pozdních večerních hodin. Nezaháleli ani skuhrovští sportovci, z 

pořádaných akcí bych rád připomněl Turnaj v kuţelkách dvojic v kuţelně v Solnici, tradiční 

Volejbalový turnaj, Turnaj v nohejbale nebo Běh údolím řeky Bělé, který kaţdý rok pořádá 

SKI Skuhrov. Vydařené bylo i setkání rodáků v Brocné a tradiční akce ve Svinné. Zatím 

poslední akcí, která proběhla v neděli 27.11., bylo zahájení času adventního „Advent ve 

škole a ve Společenském centru“. V budově Obecního úřadu byl ke spatření krásný 

pohyblivý Skuhrovský betlém, zhotovený naším občanem p. Ladislavem Šulcem a výstava 

prací  Mgr. Petra Stančíka., autora sochy Mutiny Skuhrovského na místním hradě. Betlém i 

výstava budou ke spatření celý měsíc. Tyto akce, včetně zpívání koled při rozsvícení 

vánočního stromu, na které jsme se sešli také u Společenského centra, nás alespoň na chvíli 

zastavily v předvánočním shonu a naladily na blíţící se sváteční čas. K tomu přispěl i 

tradiční Vánoční koncert RDS Carmina, který pořádala ZŠ Skuhrov. Na ty z Vás, kteří máte 

malé děti, čeká ještě vánoční  posezení s rodiči v MŠ Sluníčko. Těší mě rozmanitost všech 

těchto akcí i fakt, ţe se do dění v obci mohou zapojit lidé kaţdého věku.  

Tolik malé ohlédnutí za končícím rokem 2011. Závěrem mi, prosím, dovolte, váţení 

a milí spoluobčané a čtenáři Zpravodaje, abych Vám i všem Vašim blízkým popřál příjemné 

proţití vánočních svátků a v novém roce 2012 pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti. 

Nový rok přivítáme společně tradičním skuhrovským ohňostrojem v podvečer prvního dne 

roku, na který Vás všechny srdečně zvu. 

 

   Milan Bárta,  starosta 
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Sociální komise informuje a doporučuje: 

 

Město Rychnov nad Kněžnou Vás srdečně zve na  

NOVOROČNÍ SETKÁNÍ PEČUJÍCÍCH O SVÉ BLÍZKÉ  

při kávě a netradičním zákusku, které se koná  

dne 4. ledna 2012 od 16.00 hod. v Hodovní síni a přilehlých prostorách  

Hotelu Havel v Rychnově nad Kněžnou. 

Program: 

1. Seznámení s aktuálním stavem Sociální reformy I. a jejím dopadu 

v podmínkách obcí po 1.1.2012. 

2. Neformální beseda s odborníky, vzájemná výměna a sdílení zkušeností, 

starostí i radostí spojených s prací pro druhé. 
 

Za realizační tým Dagmar Serbousková, koordinátorka projektu 

Neuhrazené poplatky (stočné, nájmy, odpady, za psy) za rok 2011 je nutno 

uhradit nejpozději do 28.12.2011 do 16.00 hod.!!! 

Upozorňujeme občany, ţe  ve dnech 23., 27., a 30.12. 2011 bude OÚ uzavřen. 

 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU SKUHROV N. B. 

Firma Marius Pedersen oznamuje, ţe při zaplacení poplatku za odvoz odpadu 

obdrţí občané samolepící známku, kterou je třeba nalepit na popelnici. Od 

1.3. 2012 nebudou popelnice bez známky firmou vyváţeny! 



 3 

Mutina Skuhrovský     

 

 

již je unaven-  z neustálého  pranýřování vandalismu, který se  

   stále v naší obci opakuje; je opravdu nutné ničit   

   autobusové čekárny a vývěsní skříňky místních spolků?  

 

varuje  - nenechavce, kteří kradou litinové poklopy kanálů; ti 

   se jednak dopouštějí trestného činu krádeže, jednak 

   vystavují občany nebezpečí úrazu… 

 

blahopřeje - panu Jiřímu Bubeníčkovi, členovi SKI Skuhrov, k převzetí Čestného  

uznání ČSTV, které mu bylo uděleno na XIX.valné hromadě 

Sportovního sdružení ČSTV Rychnov n.Kn. za práci v okresní komisi 

lyžování a 

aktivní podíl na organizaci tradičních běžeckých závodů…  

 

zve  -  všechny občany na novoroční ohňostroj, který vypukne 

   na Nový rok v 17.00 hod. u zdravotního střediska… 

 

přeje  - všem poctivým spoluobčanům hezké Vánoce a pokud 

   možno bezproblémový nový rok 2012… 

      

*** 
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Předvánoční čas ve Společenském centru 
 

    Časné stmívání a pozdní rozednívání je 

neklamným znamením blížících se vánočních svátků. 

Listopadové dění ve společenském centru (kurz 

malování, vítání občánků, schůzka seniorů) bylo 

zakončeno Adventním odpolednem. Po sobotě plné 

náledí nám počasí opravdu přálo a nedělní odpoledne 

bylo krásně slunečné a na procházku Skuhrovem jako 

stvořené. 

Věříme, že si každý z návštěvníků našel v širokém výběrů nejrůznějších 

drobností a dovedností dáreček pro své blízké, nebo se jen prostě  potěšil lidskou 

šikovností. Každoroční propojení této akce s výstavou ve škole se nám letos podařilo 

rozšířit o nabídku estetických zážitků v budově obecního úřadu. Jednalo se o výstavu 

obrazů, šperků a plastik pana Petra Stančíka, mimo jiné autora Mutinovy sochy na 

hradě. Dalším překvapením byl ručně vyřezávaný betlém našeho spoluobčana 

Ladislava Šulce. Betlém s kouzelným slovním doprovodem autora návštěvníci 

obdivovali v přízemí budovy OÚ. Touto cestou chceme vyjádřit oběma tvůrcům náš 

obdiv a poděkování. Stančíkovu výstavu i betlém je možno zhlédnout ještě do konce 

prosince v době shodné s otevírací dobou informačního centra (na požádání u paní 

Kaplanové).  

Vydařenou první adventní neděli zakončil místní dětský sbor pod vedením 

Mgr.Michaely Grundové zpěvem koled  u rozsvíceného vánočního stromu na 

křižovatce před Společenským centrem. Početné publikum odměnilo malé zpěváky 

vřelým potleskem. 

     Prosinec zahájil skuhrovských hasičů Mikulášskou zábavou. Škoda, že 

příležitost k  tanci a pochutnání na dobrotách hasičských kuchařů nebylo ze strany 

naší veřejnosti plně využito. Doufáme, že to naše hasiče neodradí a s chutí se  pustí 

do dalších akcí. 

      Ke krásným a působivým zážitkům patřil tradiční Vánoční koncert Carminy a 

Zvonečku, pořádaný místní základní školou.  

Před koncem roku bude prostor společenského centra ještě využito ke schůzím 

a setkáním organizací a spolků. V příštím roce bude  naší snahou, abychom našli 

taková témata, která by Vás zaujala a potěšila a tím také zpříjemnila volné chvíle, 

nebo Vás ke chvilkám odpočinku a zábavy zlákala. 

     Za všechny spolupracovníky přeji našim občanům příjemný a klidný čas 

vánoční, zdraví a pohodu do nového roku.                                       

                Marcela Zounarová 
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Vánoční slovo 

 

Vánoční čas, to je zvláštní doba, kdy člověk mnohem častěji 

vzpomíná, jak důležité jsou v životě mezilidské vztahy, jak každý z 

nás potřebuje mít jistotu, že druzí na nás pamatuji. Proto jsou to tak 

rodinné svátky, kdy spolu zasedáme u stolu na Štědrý den a naše 

myšlenky jsou s rodinou a přáteli, ale také s Ježíšem - Děťátkem u 

Betléma, který má být symbolem jednoty a ztotožňování se Boha 

s člověkem. Podstatou Vánoc je narození našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista - 

Boha, který se stal člověkem, který se stal člověku podobný kromě hříchu a také 

dokonale ví, co znamená samota a chudoba. On, Boží Syn, se stal člověkem a přišel 

na svět proto, aby zachránil lidství, ale také proto, aby nám dal příklad, že Bůh má s 

člověkem soucit, aby člověk nepověděl: „Co Ty, Bože, víš o našem životě?“ On ví 

mnohem víc, než se nám může zdát. Přišel na svět v chudobě právě proto, aby člověku 

dát poznat, že to co je malé, tiché, pokorné a chudé, v očích světa je neviditelné, v 

očích Boha ale je velké. Je třeba, abychom pamatovali na to, že Bůh se narodil, ale 

sama paměť nestačí. On - Ježíš se má narodit v našich srdcích. Stane se to jen 

tenkrát, když dáme Jemu - Bohu přístup k nám, když naše srdce otevřeme také 

druhému člověku. Toto je dobrý čas, abychom se podívali na naše vztahy s lidmi a 

jestli jsme věřící - také i s Bohem. Jedno je jisté - dobro je v každém z nás, ať jsi 

věřící nebo ne. On, malý Ježíš, klepe na dveře našeho srdce a je  na nás, jestli mu 

otevřeme. 

 

                                                                                            ThMgr. P. Artur Kamil Różański    
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Poznámka redakce:  Výše uvedený dopis je poděkováním 

všem našim občanům, kteří se podílejí, podíleli a v budoucnu 

jistě budou podílet na sbírkách, které pomáhají potřebným.  

Zvláštní poděkování si zaslouţí paní Jana Kouřímová, která 

obětavě tyto sbírky v naší obci jiţ dlouhá léta organizačně 

zajišťuje. 
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                   SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 

   Významného ţivotního jubilea se  v prvním  čtvrtletí  roku  2012  doţívají tito naši 

spoluobčané :   
 

     LEMFELDOVÁ  Růţena    ze  Svinné                     85  let 

     KULŠTEJN  Josef    z  Hraštice                                80  let 

     DVOŘÁKOVÁ  Ludmila    ze  Skuhrova                 75 let 

     CVEJN  Josef   z Brocné                                            85 let 

     ŠABATOVÁ  Drahomíra   z  Hraštice                      70 let 

     PIŠL  Josef   ze  Skuhrova                                          80 let 

     ROZÍNEK  Josef    ze Skuhrova                                70 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: 
 

     BŘEZOVJÁK  Matyáš   ze Skuhrova 

     POP  Šimon     z Brocné 

     TRMAČ  Tobias  ze  Skuhrova 

     FIANDA Gabriel ze Skuhrova 
      

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

zdraví, lásce a klidu. 
 

      V měsíci prosinci oslavili významné výročí, 50 let společného ţivota,  manţelé  

Josef a Marie STEJSKALOVI ze Skuhrova n.B. 
             

Do dalších  společných let přejeme hodně zdraví, spokojenosti a stálou životní pohodu. 
 

     Loučíme se s našimi zemřelými  spoluobčany: 
 

     EHL   Vladimír   ze  Skuhrova                 (nar. 1921) 

     HEJTMÁNEK  Ludvík ze  Svinné         (nar. 1956) 

      KOBLÁSOVÁ Blaţena z Nové Vsi        (nar.1931)   

     Čest  jejich  památce!  
 

Statistická bilance roku 2011 

V roce 2011 se v naší obci:   narodilo                         10  dětí 

                                                zemřelo                         13  občanů 

                                                přistěhovalo                  34  občanů 

                                                odstěhovalo                  20  občanů 

                                                uzavřelo manţelství         9 

                                                rozvedlo  manţelství        6 

Ke dni  30.11.2011 bylo v naší obci evidováno:    1 092 obyvatel. 

 Ludmila Popová 
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Skuhrovské školství pod jednou střechou 

Zastupitelstvo obce Skuhrov nad Bělou 

rozhodlo dne 15.9.2011 o sloučení příspěvkové 

organizace Základní škola Skuhrov nad Bělou, 

okres Rychnov nad Kněţnou, která vykonává 

činnost základní školy, školní druţiny, 

školního klubu a školní jídelny s příspěvkovou 

organizací Mateřská škola Sluníčko Skuhrov 

nad Bělou, která vykonává činnost mateřské 

školy a školní jídelny ke dni 01.01.2012. Co 

vedlo k tomuto rozhodnutí a co se od něho očekává?  

V důvodové zprávě zveřejněné 15.9.2011 byly vedle jiných především 

uváděny ekonomické důvody, které vedly zřizovatele ke sloučení obou škol. 

Vzhledem k tomu, ţe hlavní náplní obou školských zařízení je výchova a vzdělávání 

dětí a ţáků, jsou úsporná opatření směrována do provozu škol. Od 1.1.2012 se proto 

školní jídelna v mateřské škole stává výdejnou, budou zde připravovány přesnídávky 

a svačiny, obědy bude vařit školní jídelna základní školy a do MŠ budou obědy 

převáţeny. Tato změna ve školní jídelně má jistá pozitiva jiţ předem, neboť se bude 

vařit ve školní jídelně i o vedlejších  a hlavních prázdninách, pokud bude v provozu 

MŠ. Budeme rádi, kdyţ obědy v tyto dny budou vyuţívat nejen děti z mateřské školy, 

ale i ţáci základní školy a cizí strávníci. Další pozitivum vidíme v tom, ţe uváděné  

organizační změny nebudou mít dopad na personální obsazení MŠ. Díky ochotě a 

vstřícnosti rodičů dětí mateřské školy bude provoz nově vzniklé školské organizace 

zahájen 3.1.2012. Pondělí 2.1.2012 bude věnováno inventarizaci a posledním 

přípravám ke zdárnému rozjezdu nově vzniklé organizace s oficiálním názvem: 

    Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou. 

V současné době není kapacita místní mateřské školy zcela naplněna. Budeme rádi, 

kdyţ  budou volná místa brzy obsazena novými dětmi. Informace o podmínkách 

přijetí dítěte do MŠ podá paní Eva Zečevičová, zástupkyně ředitelky školy pro MŠ. 

 

 Ke změně v personálním obsazení však dochází od 1.1.2012 v základní škole. 

Po 22 letech působení na zdejší škole odchází na vlastní ţádost do předčasného 

důchodu paní Mgr. Marie Roušavá. Rádi bychom jí touto cestou poděkovali nejen za 

obětavou a zodpovědnou pedagogickou práci, ale i za  přípravu řady kulturních 

vystoupení dětí ve škole i na veřejnosti. Její zásluhou byla v naší škole také zavedena 

etická výchova. Přejeme jí za všechny kolegy v její nové ţivotní etapě pevné zdraví a 

osobní spokojenost. 
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 Na uvolněné místo nastoupí od 1.1.2012 jako třídní učitel 3. ročníku pan 

Mgr.Vladimír Kalous. 
 

 Na podzim letošního roku skončil mandát členům školské rady při ZŠ Skuhrov 

n.B. Proto byly 8.12.2011 při konzultačním dnu uskutečněny volby, z nichţ vzešly 

nové členky školské rady z řad rodičů. Jsou to paní Eva Špringrová ze Skuhrova n.B. 

a paní Jana Popová ze Svinné. Novou školskou radu tvoří tito členové: pan Petr Pišl a 

paní Dana Bártová za zřizovatele, pan Mgr.Oldřich Málek a Mgr.Jiří Nedomlel za 

pedagogy a Eva Špringrová a Jana Popová za rodiče. 
 

 Na podzim se ve škole odehrála kromě povinné výuky také celá řada 

zajímavých akcí. O některých se dočtete v následující části toho časopisu, další jsou 

zdokumentovány na internetových stránkách školy:  www.zsskuhrov.cz 

Oznámení pro rodiče: 

V úterý 17.1.2012 od 15.00 hodin se bude v budově mateřské školy konat schůzka 

rodičů předškoláků. Na programu budou informace o zápisu do ZŠ. 

 

Ve středu 1.2.2012 se bude v odpoledních hodinách konat v budově I.stupně ZŠ 

zápis dětí do ZŠ. Týká se dětí narozených v době od 1.9.2005 do 31.8.2006.  

Návštěva Divadla Drak. V pondělí 14.listopadu 2011 se děti z 1. aţ 3.třídy se svými 

třídními učitelkami vypravily do Divadla Drak v Hradci Králové. Na programu byla 

inscenace slovinského loutkáře a hudebníka Matiji Solceho "Děvčátko se sirkami". 

Tato pohádka dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena je známa svou 

pochmurností a špatným koncem. V tomto podání byla ale dětem předvedena jako 

příběh o síle lidské imaginace, představivosti a fantazie, která má moc měnit náš 

okolní svět k lepšímu. Hravé a nápadité představení vyuţívalo loutek, předmětů, 

výtvarných jevištních obrazů, ţivé hudby a zpěvu, ale především kontaktu herců s 

dětským publikem. Dětem se divadlo velmi líbilo, navodilo lehkou předvánoční 

atmosféru a hlavně vedlo k zamyšlení nad tím, jak nebezpečná je lidská lhostejnost a 

jaké velké štěstí je proţívat nejkrásnější svátky v roce v teple domova se svou 

milovanou rodinou. 

Mikulášská besídka. V pondělí 5.prosince 

2011 pořádala naše základní škola 

Mikulášskou besídku pro děti 1.stupně. 

Organizace se ujaly paní uč.K.Dohnálková a 

p.uč.J.Dusilová. Besídka byla plná soutěţí, v 

nichţ měli všichni ţáci moţnost bojovat o 

sladké odměny. Soutěţe byly motivovány 

známými rčeními o čertech. V soutěţi "Šijí s 

ním všechni čerti" měly děti za úkol spojit rozstřiţenou hlavu čerta. V soutěţi "To se 

http://www.zsskuhrov.cz/
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venku čerti ţení" tělocvičnou létala papírová chumelenice. V dalším klání "Nemaluj 

čerta na zeď" děti malovaly se zavázanýma očima co nejkrásnějšího čerta a 

nechybělo například ani skákání v čertovském pytli nebo stezka do pekla. Na konci 

programu samozřejmě nechyběla vzácná návštěva – Mikuláš s andílky a čerty, kteří 

všem dětem rozdali balíčky ze školní jídelny plné dobrot. Ţáci i učitelé se společně 

pobavili a zpříjemnili si tak jeden ze školních dní v předvánočním čase. 
 

POMOZTE NÁM RECYKLOVAT  
A TÍM ZÍSKAT VÍCE BODŮ PRO ŠKOLU 

 

Váţení rodiče a přátelé naší Základní školy ve Skuhrově nad Bělou, dovolte 

nám informovat Vás  o zaváděných  ekologických aktivitách. Naše  škola  je  

zapojena do celostátní   soutěţe  s názvem  RECYKLOHRANÍ,  která má  za  úkol  

naučit  děti a veřejnost  lépe  zpracovávat  pouţité  zboţí. 

Ţáci osmé třídy kaţdý měsíc vypracovávají ekologické úkoly, za které 

získávají příslušný  počet  bodů.  Za body  si  škola  na  konci roku  vybere cenné 

odměny. Více informací  na  stránkách  www.recyklohrani.cz.  

Pomoci sobě (zbavíte se odpadu) i nám můţete právě i Vy, připravili jsme 

několik sběrných míst, do  kterých  můţete nosit tyto materiály: 

 

- funkční i nefunkční mobily  (funkční  mobily  jsou  pouţity pro  dětské    

                                                   domovy)  

- elektrospotřebiče -    malé: rádia, fotoaparáty, kalkulačky = nádoba v hlavní  

                                      budově v přízemí 

                                 -   velké: pračky, kopírky, tiskárny atd.  vozte na školní   

                                     dvůr po předchozí dohodě 

- náplně do tiskáren, tonery = nádoba na 2. stupni ZŠ u počítačové učebny,  

                                     výtěţek putuje do domovů pro mentálně postiţené 

- baterie =  nádoba je na I. i  II. stupni ZŠ a umístěna bude i v mateřské škole                                                                    
 

S případnými dotazy se obracejte na Petru Holáskovou nebo na vedení školy. 

K dispozici je email:   petraholasek@centrum.cz 
 

Aby informace o ekologických aktivitách naší školy byla kompletní, je třeba dodat, 

ţe se  ţáci denně učí třídit odpad, který ve škole sami produkují, na papír, tetrapack 

a plast (na kaţdé chodbě jsou 3 barevně rozlišené sběrné nádoby). Dvakrát ročně 

škola pořádá sběr starého papíru, jehoţ finanční výtěţek jde do pokladny SRPŠ. Po 

celý školní rok  se sbírá sušená pomerančová a citrónová kůra a o prázdninách se ţáci 

věnují sběru léčivých bylin. Ekologii prostě nemáme jen jako heslo ve vzdělávacím 

programu, ale stala se běţnou kaţdodenní součástí ţivota školy. 

 

http://www.recyklohrani.cz/
mailto:petraholasek@centrum.cz
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NAŠE SPORTOVNÍ AKTIVITY A ÚSPĚCHY ZA MĚSÍC LISTOPAD 

           

           Předvánoční sportovní atmosféra ve škole byla zcela plna 

ORION FLORBAL CUPU. Je to celorepubliková sportovní 

soutěţ, která uchvátila téměř kaţdou základní školu. Vzhledem k  

tomu, ţe je to na naší škole nejoblíbenější kolektivní sport a kaţdé 

pondělí i pátek pan učitel Mgr. Daniel Vacek dobrovolníky 

trénuje, bylo jasné, ţe se zúčastníme i my! Do okresního kola byli 

vysláni hoši a dívky ze 6. a 7. třídy a  ţáci  z 8. a 9. třídy. 

            Finále děvčat proběhlo v Rokytnici v Orlických horách, kde se naše holky umístily 

na krásném 4. místě.  Chlapci se do finále museli probojovat přes základní kola, která 

proběhla ve dnech 4.11. a 11.11.2011 v Kostelci nad Orlicí. A opravdu se jim postup do 

finále povedl!  Výhra v základní 

skupině byla pro mladší i starší ţáky 

obrovským úspěchem!  

Finále ml.chlapců  proběhlo 15.11. 

v Rokytnici v Orl.h. a naši ţáci 

obsadili nádherné   4. místo   ze   16   

škol.  

Finále starších chlapců bylo odehráno 

16.11. v Kostelci n. Orlicí, kde mladí 

pánové obsadili také 4. místo.  

 

Dne 11.11. naše děvčata  z 8. a 

9. třídy vybojovala mezi 13 školami zaslouţené 5. místo na okresním přeboru v 

PŘEHAZOVANÉ v nafukovací hale v Kostelci n. Orlicí Více v jejich samostatné 

reportáţi.  

Tímto chci poděkovat vedení školy, které  nám umoţnilo se ţáky sportovat na 

uvedených aktivitách, neboť kaţdý výjezd byl hodně finančně nákladný. Pro zajímavost: 

jeden den s dopravou i přihlášením se pohybuje okolo 1000,- Kč. Tyto aktivity si můţeme 

dovolit i díky Vám, kteří nám pomáháte kaţdoročně sbírat starý papír a tím zajišťovat příliv 

financí do pokladny SRPŠ. 

 

Závěrem ještě jedna nabídka pro zájemce o sportovní aktivity ve školní tělocvičně. 

V průběhu podzimní sezóny  ukončil svoji dlouholetou sportovní činnost florbalový klub 

Alba Skuhrov. Tím se v tělocvičně uvolnil poměrně atraktivní termín v úterý od 19.00 do 

21.00 hodin. V ostatní dny je letos tělocvična v odpoledních aţ večerních hodinách plně 

vytíţená. Případní zájemci se mohou informovat na tel. čísle  494 598 160 nebo přímo 

v ředitelně školy. 

 

 

Na textu ze ZŠ se podíleli tito vyučující: Mgr.Hana Brandejsová, Mgr.Jiří Nedomlel, Petra 

Holásková, Mgr.Kateřina Dohnálková a Mgr.Jana Dusilová 
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Ţáci 9. ročníku naší školy letos obnovili vydávání školního časopisu ŠPRT. 

Z obsahu 2. čísla jsme vybrali několik článků, které Vás moţná budou zajímat: 

Přehazovaná v Kostelci nad rlicí 

Dne 11.11. 2011 jsme se vydaly na okresní přebor v přehazované 
starších žákyň. Měly jsme sraz v 7.00 na zastávce ve Skuhrově nad Bělou. 
Jely jsme s paní učitelkou Petrou Holáskovou linkovým autobusem do 
Kostelce nad Orlicí do nafukovací haly. Když jsme přijely na místo, v hale 
byla velká zima. První zápas jsme sehrály s Týništěm,  ale bohužel jsme ho 
prohrály 0:2 na sety. No prostě katastrofa. Druhé utkání jsme hrály 
s družstvem Dobřan. To jsme vyhrály na celé čáře 2:0. Potom nás čekaly 
Častolovice, které jsme porazily také 2:0. Díky těmto dvěma výhrám jsme 
postoupily do finále. Ve finálové skupině nás čekaly další 4 zápasy. Z nich 
jsme 2 prohrály a 2 remizovaly. Nakonec jsme si vybojovaly pátou pozici z 
celkem 13 škol. Tak si myslíme, že jsme dopadly celkem dobře.  Hlavní je, že 
jsme zkusily svoje síly, podařilo se nám některé zápasy vyhrát a vybojovat 5. 
místo. 

 

 

     

    

    

    

     

     

     

      

  

Účastníce: Iva Kulhánková, Kamila Hamerská, Lenka Chorvátová, Leona Pohlová, 
Michaela Rozinková, Jana Rozínková, Petra Palečková a Pavlína Dusilová, která 
byla naší kapitánkou. 
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VÁNOCE U NÁS DOMA 

- to bylo téma, které zadala při hodinách českého jazyka  

ţákům  naší  školy Bc.Anna Kutilová.  A  ţáci se docela  

slušně rozepsali,  posuďte sami: 

Zuzka Holíková, 6.ročník: 

Když se probudím na Štědrý den, tak je to nádherný pocit. Řeknu si: Ještě si chvíli 

polež v posteli a užívej si svátky klidu a míru. Chudák kapr už tou dobou leží naporcovaný 

v lednici, i když si ještě včera svobodně plaval ve vaně. Lituji ho a navíc kapří maso prostě 

nesnáším. Proto je večeře na Štědrý den to jediné, co na něm nemám ráda. Jinak mám 

radost, že jsme všichni doma. 

Moje mladší sestra čeká, až přijde Ježíšek, a pořád se ptá, jak vypadá a co jí přinese. 

Na to jí vždycky odpovím, že večer uvidí, a obě se v klidu pustíme do „futrování“ cukroví.  

Jakmile nastane večer, usedáme k jídlu. Maminka, která ví, že já kapra nemusím, mi 

připraví kuřecí řízek. Je moc hodná. Pod stromečkem už jsou dárky a všichni je po večeři 

rozbalujeme. Ale na Štědrý den mi nejde jenom o dárky. Jde mi i o to, že můžu být se svou 

rodinou a nic mě netrápí. 

 

Katka Pecková, 6. ročník: 

Vánoce doma slavíme každoročně. Ráno, když 

vstaneme, běžíme se se sestrou podívat do kuchyně, jestli se 

něco nezměnilo. Většinou máme nový ubrus. Po vánočce 

jdeme zdobit stromek, bohužel je umělý. Při zdobení máme 

puštěnou televizi. Když dozdobíme stromek, je už skoro 

oběd, k němu míváme kroupy. 

Pak jdeme většinou ven. Maminka a tatínek nachystají dárky. Jakmile mají hotovo, jde 

maminka pomoct babičce s večeří (večeříme totiž u babičky a dědečka). Po příchodu 

z procházky se převlékneme, upravíme a jdeme čekat k televizi. Hned jak nás zavolá babička 

k večeři, vypneme ji a jdeme za ní. Večeříme obalovaného krocana s bramborovým salátem. 

Mňam! Po jídle jdeme umýt nádobí. Najednou zazvoní zvoneček. To zvoní tatínek, coby 

Ježíšek. Jdeme se podívat na dárky. Já a sestra je rozdáváme celé rodině. Vánoce jsou 

vždycky velmi překvapivé a pěkné. 

 

Pája Dusilová, 8. ročník: 

Vánoce mám ráda nejen kvůli dárkům, ale taky proto, že jsme všichni spolu. Když 

chodíme nakupovat dárky, líbí se mi, jak všichni ti lidé spěchají a vybírají ostatním ty 

nejlepší dárky, aby jim udělali radost. Nejkrásnější Vánoce jsou takové, když sněží, všude je 

bílo a sníh poletuje okolo nás. 
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Na Štědrý den ráno vstáváme většinou brzy. Sejdeme dolů do kuchyně, uvaříme si 

ovocný čaj a dáme si vánočku s máslem. Po snídani ozdobíme vánoční borovičku a díváme 

se na pohádky. Přesně v poledne jíme domácí hrachovou polévku. Po obědě je na programu 

většinou pohádka Mrazík a Popelka. Pak maminka začne vařit bílou klobásku a my 

s tatínkem musíme jít na procházku, aby nám vyhládlo. Když se vrátíme domů, tak to všude 

voní a maminka míchá bramborový salát. S taťkou připravíme vánoční tabuli. 

Vždycky před večeří napustíme vodou mísu a do ořechových skořápek dáme malinké 

svíčky, které zapálíme a pošleme po vodě. Čekáme, která kam popluje. 

 

Honza Velcl, 8. ročník: 

Vánoce jsou skvělé, protože jsou okolo nich 

prázdniny, které trávím (pokud je sníh) venku s kamarády. 

Jediné, co je na nich špatné, je nakupování dárků. 

Před večeří chodíme k babičce, ta nás vždycky 

„nacpe“ cukrovím. Poté jdeme na hřbitov v Solnici, a 

když se vracíme domů, stavujeme se ještě na hřbitově ve 

Skuhrově. Jakmile přijdeme domů, dáme si večeři. K ní 

máme vždy kapra s bramborovým salátem a sestra, protože kapra nejí, má řízek.  

Po jídle vyrážíme ven zapalovat prskavky. Když se vrátíme domů, pod stromečkem už 

najdeme dárky. Po tom, co je rozbalíme, díváme se na televizi nebo jdeme spát. 

Vánoce jsou dobré, protože se lidé navštěvují a setkávají se někdy i po delším čase. 

Trošku horší věc je to, že po svátcích většina lidí přibere na váze. 

 

Míša Urbánková, 7. ročník: 

O Vánocích jsou samozřejmě nejdůležitější dárky, ale také jsou především o tom, aby 

byla rodina spolu a aby byli lidé šťastní. 

U nás den před Štědrým dnem dělá vždy maminka bramborový salát, aby byl na 

štědrovečerní večeři pěkně odleželý. Ráno, když se probudím, jsem strašně nedočkavá a 

těším se na večer. S maminkou zdobím stromek já, protože mě to velmi baví. K obědu máme 

rybí polévku, kterou nám připravuje babička s dědou. Odpoledne jezdíme pro naši 

prababičku a dědečka, aby nemuseli trávit Vánoce sami. Když přijedou, radostně je 

přivítám a povídáme si. Potom se spolu díváme na pohádky. Na Štědrý den chodím po 

obědě spát, aby mi rychleji uteklo odpoledne.  

Na štědrovečerní večeři se pečlivě připravuji. Vždy se musím vykoupat a převléknout. 

Během této doby rodiče do obývacího pokoje nosí dárky. Do večeře jsem ještě chvíli na 

počítači. Rodiče mě po chvíli zavolají k jídlu a já za nimi nadšeně běžím. Maminka už má 

vše připravené a všichni usedáme ke stolu. Nejdříve se podává rybí polévka, potom 

bramborový salát s lososem. Po večeři dáme nádobí do myčky a začneme zpívat koledy. To 

mě ale moc nebaví, protože už se nemůžu dočkat dárků. Hned jak se ozve zvonek, jdeme ke 

stromečku.  
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Ze Sluníčka: 

„Vánoce, Vánoce přicházejí…“ 

Nastal čas adventní, který přímo vybízí 

k zastavení a zamyšlení. Tradičně do těchto 

řádků vpisujeme, jaké akce se konaly, co jsme 

proţili, co nás čeká a moţná i nemine. Ale ţivot 

není jenom o tom, co jsem dokázal, jaké výkony 

podávám, zda jsem úspěšný v tom či onom, jestli 

jsem se účastnil všeho, kde jsem se zviditelnil. 

Většina těchto momentů nevychází z nás, ale jen aby ostatní neřekli, anebo aby 

naopak řekli. 

 

Možná si to ani neuvědomujeme, že naše děti potřebují tak málo - společně 

prožitý čas, přijetí bez podmínky, lásku a třeba Vás ještě něco napadne, stačí se jen 

zastavit a popřemýšlet. Věříme, že je mezi námi hodně lidí, kteří mají rádi děti proto, 

že jsou a ne proto, že něco dokázaly. Jen tím chceme říci, že u nás ve Sluníčku se 

vzájemně přijímáme takoví, jací jsme. 

A teď co  by  Vám k  tomuto krátkému úvodu řekli naši Broučci a Berušky.  

Tak nejdříve by Vás děti pěkně pozdravily a pak by určitě potvrdily, že se společně 

snažíme budovat pěkné vztahy, hezky se oslovujeme, dokážeme se bez ostychu 

pohladit, vzájemně se podpořit. Hledáme na těch druhých jejich přednosti. Nebojíme 

se vyjádřit svůj názor, už taky víme, že lež má krátké nohy. A když se nám něco 

nepovede, přišly jsme na to, že se svět nezboří. Věřte či nevěřte, dokážeme si udělat 

pořádek nejen ve svých věcech, ale i v běžném životě. Často řešíme i nepříjemné 

situace! A umíme to bez násilí! Takže jsme na tom vlastně lépe než někteří dospělí. Je 

toho více, s čím bychom se mohly pochlubit. Tak třeba jsme přišly i na to, že si úplně 

samy rozhodujeme, jestli nás něco nebo někdo naštve a rozesmutní, anebo třeba 

rozradostní.  

A nakonec  přáníčko přímo od dětí: Přejeme Vám, milí dospěláci, krásné 

Vánoce a do nového roku hodně chvilek strávených pospolu. Víme, že umíte pohladit 

úsměvem, nasloucháním, povídáním…a my, děti, Vám za to slibujeme, že nikdy 

nebudete sami.  

         Krásné prožití svátků vánočních a v novém roce jen to dobré  přejí zaměstnanci 

MŠ Sluníčko. 

Za MŠ Drahomíra Broţová 
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V Brocné bylo veselo aneb Výlov rybníka na návsi… 

V sobotu 29.10.2011 se od 9 hodin na 

brocenské návsi konal výlov rybníka. Místní 

dobrovolníci, kteří se nebáli studené vody, 

začali přinášet sítě, kádě, podběráky a vše 

ostatní, co bylo potřeba ke zdárnému výlovu. 

Když bylo vše připraveno, mohlo se začít. 

Místní odvážlivci si navlékli rybářské gumáky, 

natáhli sítě a poprvé zatáhli rybník. Síť se naplnila rybami, a když už se začala 

vytahovat, na jedné straně povolila a všechny ryby odplavaly. Muselo se začít znovu 

a důkladněji. Napodruhé se zátah povedl lépe a mohli se vytahovat kapři, kteří se 

třídili podle velikosti a následně se prodávali zájemcům. Početné obecenstvo 

sledovalo, kolik ryb v síti uvízlo. Největší zájem o ryby měly děti. Všichni, kdo se 

výlovu zúčastnili, se mohli zahřát výbornou rybí polévkou nebo šulišajdou (svařené 

víno s rumem). Po ukončení výlovu jsme se přesunuli do místní školy, kde bylo 

připraveno občerstvení – grilované podkůvky z kapra, rybí polévka, grilované 

vepřové maso.  

Děkujeme všem, kteří se přišli podívat a ochutnat rybí speciality. Poděkování 

patří také všem, kteří se podíleli na občerstvení, přípravě a samotném výlovu. 

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2012. 

              Hasiči a občané Brocné  

 

 

24.12.2011 od 16.00 Štědrovečerní mše svatá 

25.12. mše svatá v 10.30 

31.12. mše svatá jen v Solnici 
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Z činnosti místní organizace Českého rybářského svazu 

ve Skuhrově nad Bělou v roce 2011   

Máme za sebou další rok, a tak bych Vás rád seznámil s tím, co rybáři ve 

Skuhrově nad Bělou celý rok dělali. Hodně věcí se v naší organizaci kaţdoročně 

opakuje, ale letos máme jednu událost, která tu jiţ dlouho nebyla a asi zase jen 

tak brzo nebude. 

      Tou  událostí roku bylo vypuštění 

rybníka v Debřecích. Mnoho občanů 

Skuhrova nad Bělou i z okolí se bylo 

podívat, jak výlov probíhal, zda tam 

vůbec máme nějaké ryby. Ale postupně. 

Rybník jsme museli vypustit z několika 

důvodů. Potřebujeme totiţ upravit břehy, 

které se sesouvají, vyčistit výpusť, která 

je zabahněná a hrozilo ucpání, chceme upravit i okolí rybníka. V neposlední řadě 

jsme potřebovali zjistit celkový stav obsádky. K samotnému výlovu došlo 25.9.2011 

po asi týdenním vypouštění. Celkové mnoţství ryb překvapilo i nás. Celkem se 

slovilo 2 500 kg kapra, 100 kg amura, 200 kg bílé ryby a cca 50 kg ostatních ryb 

(štiky, candáti, líni, KOI kapři a jeden  tolstolobik). Z celkového mnoţství kaprů jsme 

1500 kg prodali ČRS Hradec Králové, 200 kg kaprů občanům, kteří si mohli ryby 

koupit přímo u rybníka. Ostatní ryby jsme si nechali a na jaře, aţ rybník opět 

napustíme, vrátíme ryby zpět. V současné době čekáme na výsledky rozborů, 

abychom mohli pokračovat v úpravách, které jsme si naplánovali. Všem, kteří se 

podíleli na úspěšném průběhu  této akce, bych chtěl touto cestou poděkovat. 

      Letos v červenci nás postihla velká voda. Sice se neopakovaly povodně, ale i tak 

nám způsobila nemalé problémy a škody. Na rybníce v Hraštici nám velká voda 

podemlela hráz rybníka a "vypláchla" násadu amura. Zatím nevíme, zda něco v 

rybníku zůstalo, protoţe ho budeme vylovovat aţ na jaře 2012. Uţ teď ale víme, ţe 

jsme přišli asi sto 100 kg amura, coţ je ztráta ve výši cca 8.000,- Kč. Velká voda také 

poškodila několik splávků na toku Bělé. Na jejich opravu budou třeba další finanční 

prostředky. 

     Během roku jsme také slovili chovné potoky. Nachytané pstruhy jsme vysadili do 

řeky Bělé. Do potoků jsme potom dovezli malé pstrouţky. Slovili jsme i rybník v 

Rybníčkách a kapří násadu jsme prodali. Udrţovali jsme okolí rybníků a prováděli 

mnoho jiných činností, při kterých bylo odpracováno přes tisíc brigádnických hodin.    

     K našim zimním povinnostem rovněţ patřilo hlídání kvality vody v rybnících, 

které obhospodařujeme. V loňské zimě nenastaly ţádné komplikace a ryby přečkaly 

zimu bez větších ztrát. V létě nám stačilo hlídat kvalitu vody, která byla po celou 

dobu dost okysličená, coţ je pro nás dobře. 
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      V rámci navázané spolupráce s CHKO Orlické hory jsme v roce 2011 

pokračovali v revitalizaci toku. Vybudovali jsme dva nové jízky a jeden poničený 

jsme opravili. K tomu jsme do břehové části upevnili části stromů, které budou 

slouţit jako úkryty pro ryby a různé ţivočichy. 

       Krouţek mládeţe pod vedením pana Romana Blaţka a pana Milana 

Hradeckého navštěvuje 9 dětí. Scházejí se v zimě jedenkrát za čtrnáct dní a během 

sezóny kaţdý týden. V zimě se učí vázat háčky, poznávají ryby, seznamují se s 

rybářským řádem a učí se mnoho jiných činností, které k rybaření potřebují. Před 

začátkem rybářské sezóny skládají mladí rybáři závěrečný test k získání povolenky 

k lovu ryb.  

Pro děti byly také uspořádány závody v lovu ryb, které se uskutečnily 5.6.2011. 

Závody vyhrála Kateřina Kratochvílová ze sousední MO Solnice se ziskem 900 bodů. 

Jako první z krouţku mládeţe MO Skuhrov nad Bělou se umístil David Zounar se 

ziskem 672 bodů. Pro kaţdého z 16 účastníků byla připravena nějaká cena, aby nikdo 

neodcházel zklamán.  Za výchovu mladých rybářů určitě patří oběma jmenovaným 

vedoucím - členům naší MO velký dík. 

    Nedílnou součástí našeho rybářského kalendáře jsou závody na rybníku 

v Debřecích. Dne 4. června se zde sešlo 42 závodníků, z toho 14 členů naší 

organizace. Počet závodníků nebyl moc vysoký, protoţe v uvedený den bylo ještě 

několik dalších  podobných závodů v okolí. Je to škoda, protoţe jsou vţdy připraveny 

pěkné ceny. Letos zvítězil Jan Valenta se ziskem 349 bodů. První  z naší MO a 

celkově třetí se umístil David Zounar, druhý v pořadí a čtvrtý celkově byl Aleš Šrom. 

Třetí a celkově sedmý se umístil Rudolf Zounar. Při závodech se ulovilo celkem 45 

kaprů a 390 kusů ostatních ryb.  

    Další tradiční akcí bylo pořádání závodů dvojic na 24 hodin. Závody se 

uskutečnily 12. - 13. srpna. Letos se zúčastnilo pouze 17 dvojic. Po předchozích 

letech, kdy jsme museli účast odmítat, to bylo pro pořadatele určité zklamání. Na 

menší účasti se letos pravděpodobně podepsal nově zavedený systém pracovních 

směn ve Škoda Auto. Snad to bude příští rok lepší. Jak se jiţ pomalu stává tradicí, 

zase nám o závodech “trochu sprchlo“. Pršelo tak, ţe některé dvojice na chvíli vzdaly 

chytání a šly se raději schovat, protoţe jim skrz přístřešky protékal  potůček vody. 

Počasí se ale nakonec umoudřilo a závody mohly být úspěšně dokončeny.  Vyhrála 

dvojice Březovjak - Janeček se ziskem 4 541 bodů. Celkem se ulovilo 384 kaprů, 

1358 kusů ostatních ryb. Jen tak pro zajímavost, ulovené ryby měly do hromady 35 

115 cm. 

Na tomto místě bych chtěl poděkovat Obecnímu úřadu ve Skuhrově nad Bělou 

za spolupráci a podporu našeho spolku, dále sponzorům, kteří věnují ceny na 

rybářské závody. Pokud chcete relaxovat v přírodě se sportovním rybolovem, rádi 

Vás mezi námi uvítáme. Další informace o nás najdete na internetové adrese: 

http://home.tiscali.cz/crs.skuhrov/ 

Zpracoval: David Zounar  

http://home.tiscali.cz/crs.skuhrov/
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Figurky 
      V minulé části jsem vzpomenul tradici sportu ve Skuhrově. Uţ v předškolním věku 

jsme měli průpravu ke sportu dost důkladnou. Bylo to dáno kaţdodenním, jak se tehdy 

říkalo „lítáním po lese“, lezením po stromech, házením kamenů atd. Všude jsme chodili  

pěšky. Běţné byly téţ pravidelné pěší túry v neděli odpoledne s rodiči zdejším podhůřím. 

Školní docházka usměrnila naše počínání do patřičných mezí a díky několika sportovně 

zaloţeným lidem byla naše energie navedena správným směrem. Z bezstarostného dětství 

jsme se v tehdejších skromných podmínkách postupně dostávali k získávání znalostí ve 

škole. Na tomto místě musím vzpomenout něco ze zápisků mého otce, týkajících se zdejšího 

školství. Začátky vzdělávání v obci spadají do velmi vzdálené doby, konkrétně do roku 

1648, kdy v dřevěné chalupě místního zvoníka naproti tenkrát  rovněţ dřevěnému kostelíku 

byl prvním učitelem Jakub Arnošt. O způsobu výuky v tehdejší době se můţeme spíš jen 

dohadovat. Základem bylo určitě náboţenství a záleţelo na osobnosti učitele, jakým 

směrem a do jaké hloubky se učení ubíralo. Podmínky byly velmi skromné. V roce 1812 byl 

na místě zmíněné zvoníkovy chalupy postaven chudobinec. Přízemní zděná budova, v níţ se 

později také vyučovalo. Zajímavostí je, ţe i předchozí  učitelé – r. 1710 Jan Javornický a 

v roce 1715 Jan Peregrin, byli zároveň zvoníky v kostele. Plat učitele byl velice nízký, a tak 

učitelé tehdy doslova ţivořili. Byli nucení přivydělávat si nejrůznějšími činnostmi. Tak 

třeba zmíněný Jan Peregrin se zabýval hrnčířstvím a své výrobky rozváţel na vozíku po 

okolí. Tehdejší školní obvod byl větší, neţ je tomu dnes. Školní docházka ze vzdálených 

míst byla v kopcovité krajině pro útlé školáky dost svízelná. Ve výhodě byly děti místní, 

z Debřec, Rybníčků, Růţeniny huti. Ale i ty musely v zimě v létě zdolávat kopec, na kterém 

škola stála.  Stráně pod cestou ke škole a kolem hradu byl v 18. a začátkem 19. stol. holé, 

jen ojedinělé stromy planých třešní či keřů malinoví je zdobily. Pohled z cesty dolů do 

Skuhrov byl volný, cesta bývala vystavena všem větrům a nepohodám. Proto se tu v zimě 

tvořily hluboké závěje. Kdyţ byla cesta zavátá a před večerem se stmívalo, doprovázel pan 

učitel děti ze školy. Stráň pod cestou a kolem hradu byla zalesněna aţ teprve kolem roku 

1873. 
 Zimní oblek školáků byl skrovný, dětí z chudých rodin aţ nuzný. Někdy, kdyţ bylo 

hodně sněhu silný mráz, nechával továrník Porkert vypravit od Růţeniny huti ke škole 

široké sáně taţené koňmi. Na sáně se cestou k továrníkovým dětem navěsil roj dalších 

školáků. Zato jaro a léto odškodnilo všechny za svízele zimy! Docházka do školy a zpět 

naším krásným údolíčkem podél křišťálové říčky za slunečního jasu a svěţí zeleně byla 

rajským poţitkem pro všechny děti. Z Růţeniny huti a Poříčí chodívalo hodně dětí, většinou 

chlapci. Byla to „banda poříčská“, velmi nevázaná cháska. Cestou tropila různá alotria, 

která se lidem nelíbila. Celou cestu křik, zpívání a pískání do kroku, ovoce na stromech 

neobstálo. Běhalo se po kamenném zábradlí mostu a tropilo se více dalších nezbedností… 

 Děti ze vzdálených míst zůstávaly přes oběd ve škole. Polévkových, ošacovacích ani 

jiných dobročinných zařízení ve škole tehdy nebylo. K obědu stačil větší krajíc chleba 

s důlkem omastku, tvarohu nebo povidel. To si nosily děti v uzlíčku. V létě za teplých dnů 

pojídali školáci svůj oběd venku na příkopě u farské zahrady a po ukončení poledního 

oddechu zazvonilo se ručním zvonkem k návratu do školy. O toto zvonění se děti tahaly a 

snaţily se druh druhovi zvonek z ruky vytrhnout. Stará školní budova u kostela byla 

přízemní s dřevěným podkrovím, krytá šindelem. Před školou bývala zahrádka rozdělená 

uličkou, kterou se do školy přicházelo. Zahrádka byla zpředu obehnána morušovými keři. 

Do školní budovy se vstupovalo předsíňkou, vlevo byla třída se čtyřmi okny, kdeţto pravou 

stranu zabíral učitelův byt. Ten tvořila nevelká klenutá kuchyň, malý pokojík a větší 
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„parádní pokoj“, v němţ stávalo piano (spinet), na které se děti mohly učit hrát.  V podkroví 

byla menší letní učebna, kumbálek a půda. Tolik vzpomínky na školu mého otce. 

 Na rozdíl od našich předků měli jsme my – školáci padesátých let minulého století 

podmínky k učení nesrovnatelně lepší, ale přece jen skromnější, neţ tomu je dnes.  

Prosazení výstavby nové školní budovy v r. 1939 bylo základem dalšího zlepšení výuky. 

Dobře bylo postaráno i o stravování ţáků. 

 Pamatuji si, jak se na obědy docházelo ze školy do bývalého hostince U Krulichů, 

odkud jsme se pak vraceli do školy na odpolední vyučování. Cestou na oběd jsme 

procházeli kolem hostince Pod Hradem, kde  ve dveřích pravidelně stával hostinský, 

původní majitel, pan Ladislav Červinka. Byla to výrazná skuhrovská postava, mezi 

štamgasty familiárně nazývaný Ladouš. V hnědé koţené vestičce, palce rukou zastrčené  za  

vykrojení rukávů zdravil s úklonou kolemjdoucí, Vţdy prohodil pár slov. I nám  - malým 

školákům s šibalským úsměvem odpovídal na náš „vzorně artikulovaný“ pozdrav. To jsme 

uţ věděli, ţe na zpáteční cestě budeme panem hostinským očekáváni. A skutečně. 

Nepozorovaně, bystře, jeden po druhém, někdy dva, jindy tři skočili jsme do chodby 

hospody. Na konci po levé straně byl výklenek a v něm malý stolek. Netrvalo ani minutu, a 

uţ jsme trochu zvědavě a trochu s rozpaky sledovali hostinského, jak zručně klade na stůl 

odpovídající počet malých třídecových půllitříků naplněných dobruškou desítkou. „Pojďte 

hoši, pojďte“, zval nás přidušeným hlasem a s úsluţností jemu vlastní na připravený 

„šnýtek“ piva. Se zjevným zadostiučiněním po očku sledoval, jak si rozebíráme sklenice a 

opatrně, bez zkušeností s vysokou pěnou upíjíme zlatavý mok. Dobře věděl, ţe vepřová 

s knedlíkem se v ţaludku lépe srovná s pivem neţ s limonádou. Rychle jsme dopili, nic jsme 

neplatili, protoţe se jednalo o „pozornost podniku“. Hostinský pak vyšel klidným krokem 

před hospodu, dal nám znamení, ţe „vzduch je čistý“ a my se vytratili. Takových 

občerstvovacích návštěv byla celá řada. Přesto pan hostinský Červinka nezkrachoval a z nás 

se nestali alkoholici. Nikdy jsme nebyli odhaleni. Snad i proto, ţe nikdo z učitelského sboru 

v poledne na pivo nezašel. Aţ teď jsem to vyzradil – po pětapadesáti letech je to jiţ dávno 

promlčené… 

 Někdy jsme místo oběda ve školní jídelně zašli  do kuchyně Červinkovy hospody na 

polévku s rohlíkem. Obojí tehdy stálo korunu (!) Do kuchyně se vcházelo z chodby po 

schodech. Byla to kuchyň  domácnosti Červinkových. Hned několik se nás posadilo okolo 

stolu. Trpělivě jsme počkali, aţ se polévka dovařila. Zatím jsme zvědavě pokukovali po 

zařízení kuchyně.  Paní hostinská byla vţdy v naţehlené zástěře, vzorně upravená a k nám 

dětem přívětivá. My jsme se chovali způsobně, jako na návštěvě. V poklidné atmosféře jsme 

si na jídle vţdy velice pochutnali. Občas jsem tu korunu i ušetřil, to kdyţ byla z domů větší 

svačina. Tím jsem měl třeba na lístek do biografu, kam jsme s kamarády rádi chodívali. Stál 

taky jednu korunu… 

 Rád – a asi nejen já - často vzpomínám na tu dobu svého dětství a na lidi s ní spjaté. 

Samozřejmě se vše po mnoha letech změnilo a ne vţdy k lepšímu. Pamatuji, ţe i nepsaná 

pravidla byla respektována. A  jen tak mimochodem, myslím si ţe to poslední, co bylo na 

vzpomínané hospodě potřeba změnit, byl její historický název – „Pod Hradem“. Ale to uţ je 

jiné kapitola… 

 

                       Miloš Kops 
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             Kulturní komise při OÚ Skuhrov nad Bělou Vás zve 
na  

tradiční novoroční koulení dvojic, 

 

které se uskuteční v sobotu 21. ledna 2012 v kuţelně v Solnici. 

Začátek koulení je v 9.00 hodin, odjezd ze Skuhrova nad Bělou  

v 8.30 hodin. 
Doprava zajištěna, občerstvení domluveno. 

Dvojice se mohou hlásit pomocí SMS na tel. 608 848 504 nebo emailem 

na ol.malek@seznam.cz 

 

 

Den před Silvestrem pořádá lyţařský klub SKI 

Skuhrov nad Bělou ve svém areálu v Deštném 

jubilejní 50. ročník Orlického poháru. Všichni 

příznivci bílé stopy jsou na pátek 30.12.2011 

srdečně zváni. 

 

 

Psí domov Lukavice a OS PES SENIOR  

srdečně zve všechny milovníky pejsků 

na akci  

*Vánoce v útulku*, 

  která se koná od  

17. - 23. prosince 2011  

každý den od 10:00 do 16:00.   

Jakýkoli pamlsek pro naše chlupáče  

je vítán!   

 

 

 

 
 

mailto:ol.malek@seznam.cz
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společenských, kulturních a sportovních 

událostí v naší obci v roce 2012 

  

Leden   Ohňostroj  k uvítání nového roku 2012 od 17.00 hod.   
   1.1.2012 u zdravotního střediska, pořádá Obec Skuhrov 

    

   Turnaj v kuţelkách dvojic – Kuţelna Solnice 
   pořádá 14.1.2012 Obec Skuhrov, odjezd v 8.30 hod. 

 

   Setkání seniorů 

   pravidelně kaţdou 1.středu v měsíci ve Spol. centru 

         

Únor    Orlický maratón,  28. ročník 

pořádá SKI Skuhrov 4.-5. 2. 2012 v Deštném  

 

Ples SRPŠ při ZŠ a MŠ Skuhrov n.B. 
   pořádá ZŠ a MŠ s výborem SRPŠ ve Společenském centru  

24.2.2012 od 20.00 hod. 

    

   Karneval dětí s rodiči  

   pořádá ZŠ a MŠ ve Spol. centru 15.2.2012 

    

Březen  Okr. přebor a zákl. kolo HNKN  

        pořádá SKI Skuhrov 7.3.2012 v Deštném 
 

   Oslava MDŢ 

   pořádá Klub seniorů 7.3.2012 ve Spol. centru 

 

Hasičský ples 

pořádá SDH Skuhrov 17.3.2012 ve Spol. centru 
 

Kriterium posledního sněhu 14. roč. 

pořádá SKI Skuhrov 18.3.2012 v Deštném 
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   Maškarní karneval 

   pořádá SDH Svinná 31.3.2012 v Kulturním zařízení ve Svinné 

    

Duben  Velikonoční jarmark  
   Společenské centrum, 1.4.2012 

 

   Zájezd na trţnici do Polska 

pořádá 5.4.2012 Klub seniorů 

 

Sběr starého ţeleza 

   pořádají rybáři, termín bude upřesněn 

    

Projekt  Den Země se sběrem starého papíru 

pořádá ZŠ a MŠ Skuhrov, termín bude upřesněn 
 

   Sbírka ošacení pro charitativní účely 

   pořádá sociální komise, termín bude upřesněn 

    

Pálení čarodějnic 
30.4.2012 pořádá SDH Skuhrov v areálu volejbalistů 

 

Pálení čarodějnic v Brocné 

pořádá 30.4.2012 SDH Brocná na všesportovním stadionu 

    

   Čarodějnické posezení ve Svinné 

   pořádá SDH Svinná 30.4.2012 

 

Květen  Stavění májky a průvod v Brocné 

   pořádá 1.5.2012 SDH  Brocná na všesportovním stadionu 

    

Koncert dětí ke Dni matek 
   pořádá ZŠ a MŠ Skuhrov ve Spol.centru, termín bude upřesněn 

 

   Oslava Dne matek 

   pořádá Klub seniorů  9.5.2012 
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Červen  Oslava Dne dětí  
   pořádá ZŠ a MŠ Skuhrov n.B. 1.6.2012 

 

   Dětský den a kácení májky 

   pořádá SDH Brocná na všesportovním stadionu 

    

Rybářské závody pro dospělé 

   pořádá ČRS na rybníku v Debřecích,  

termín bude upřesněn 

 

Rybářské závody pro děti 
   pořádá ČRS na rybníku v Debřecích, 

   termín bude upřesněn 

    

Výlet po Orlických horách – Neratov, Rokytnice 

pořádá Klub seniorů 14.6.2012 

 

Slavnostní rozloučení se ţáky 9. ročníku 

   za účasti rodičů a starostů obcí 

   pořádá ZŠ a MŠ Skuhrov ve Spol. centru, termín bude upřesněn 

 

    

Slavnostní zakončení školního roku 

   pořádá ZŠ a MŠ Skuhrov n.B. 29.6.2012 

  

Červenec  Společenské akce s posezením u grilu 

   pořádá SDH Skuhrov u Spol. centra – průběţně o prázdninách 

 

Pouť:   Výstava králíků  
   pořádá ČSCH  21.7. a 22.7. 2012 v areálu chovatelů 

   Pouťový turnaj v odbíjené – 27.ročník 

   pořádají místní volejbalisté  21.7.2012 
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   Pouťové posezení s hudbou ve Svinné 

   pořádá SDH Svinná v místním sále, termín bude upřesněn 

   Pouťová zábava 

   pořádá 21.7.2012 Obec Skuhrov u Společ. centra 

  

Srpen   Letní Mutinovy slavnosti  
   pořádá Obec Skuhrov n.B., termín bude upřesněn 

    

   Rybářské závody „Čtyřiadvacetihodinovka“ 

   pořádá ČRS v Debřecích, termín bude upřesněn  

 

Běh údolím řeky Bělé 

   pořádá  SKI Skuhrov 4.8.2012 

 

Běh do vrchu Skuhrov-Velká Deštná 

pořádá  SKI Skuhrov 5.8.2012 

 

Sousedské posezení 

pořádá SDH Brocná, termín bude upřesněn 

    

Září   Slavnostní zahájení školního roku 

   3.9.2012 pořádá ZŠ a MŠ Skuhrov n.B. 

 

   Běh Skuhrovem – náborový závod 

pořádá SKI Skuhrov, termín bude upřesněn 

 

Výlet za poznáním Moravy 

pořádá Klub seniorů 12.9.2012 

    

Zakončení prázdnin - diskotéka 

pořádá SDH Brocná, termín bude upřesněn 
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Výlet do polského příhraničí 

pořádá Klub seniorů, termín bude upřesněn 

 

Turnaj v nohejbale trojic Skuhrov OPEN 

pořádá Johny team  8.9.2012 ve volejbalovém areálu  

 

Sbírka ošacení pro charitativní účely 

   pořádá sociální komise, termín bude upřesněn 

 

Říjen   Zájezd do Polska 
   pořádá Klub seniorů 10.10.2012 

    

Tradiční skuhrovské posvícení 
   program bude upřesněn a včas oznámen 

    

   Sběr starého papíru 

   pořádá ZŠ, termín bude upřesněn 

   

   Posvícenské posezení ve Svinné 

   pořádá SDH Svinná, termín bude upřesněn  

 

Listopad  Den otevřených dveří „Advent ve škole“ 
   pořádá  ZŠ a MŠ Skuhrov n.B., termín bude upřesněn 

        

Zpívání koled při rozsvícení vánočního stromu 

   pořádá ZŠ a MŠ Skuhrov a Spol. centrum, termín bude upřesněn 

    

Prosinec  Mikulášská zábava 
   pořádá SDH Skuhrov ve Spol. centru 

 

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

    

Vánoční besídka a posezení s rodiči 

   pořádá ZŠ a MŠ Skuhrov, termín bude upřesněn 
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   Vítání občánků 

   pořádají Obec Skuhrov, ZŠ a MŠ Skuhrov, 

   sociální komise, kulturní komise ve Společenském centru 

   třikrát za rok 

 

 

 

 

„Paní učitelko,“ hlásí se malý Pepíček,  „můj tatínek říkal, že pocházíme z 

opice.“  „Pepíčku, dnes chci přednášet novou látku, takže opravdu nemám 

čas řešit vaše rodinné problémy!“   

 

Ptá se Vašík maminky na  Štědrý den ráno: „Mami, uvidím dnes zlaté 

prasátko?” „Tak to ještě sama nevím. Až kolik toho tatínek vypije.” 

    

Mladík jede v kupé s neznámou slečnou. Když ho dlouhé ticho přestane 

bavit, osloví ji: „Proč pořád mlčíte, slečno?” 

„Mlčím, protože chci,” odsekne slečna. 

Mladík vyskočí a spráskne ruce: „Tak ona chce - a mlčí!” 

         

"Hele, víš, že jsem právě zjistil, že letos Silvestr vychází na pátek?" 

"Proboha, jen aby to nebylo třináctýho!" 

„Tak šťastný a veselý. Jak jsi se vyspal?” 
„Ale ušlo to, jen kdyby o mě pořád nezakopávali číšníci!”  

 

O Silvestru v jednom hotelu: „Je mi líto, pane a paní, to víte, máme 

obsazeno. Ale kdybyste si trochu pospíšili s pitím v našem baru, tak chytnete 

ještě něco volného na záchytce.” 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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Číšník pozoruje, jak host čistí příbor ubrusem a napomíná ho: "To nedělejte! 

Za prvé je příbor čistý. Za druhé jste zašpinil ubrus!"  

 

A na závěr „důležité upozornění“: 

V roce  2012 bude velikonoční pondělí až v úterý. Bude totiž přestupný rok… 
 

           

         

         

         

         

          

           

           

    

 

         Všem skuhrovským občanům a čtenářům Skuhrovského zpravodaje 

přejeme hezké svátky vánoční a pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti 

v roce 2012. 
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ZUBNÍ POHOTOVOST - ROZPIS SLUŢEB 

 

         ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek   08,00 - 12,00 hod. 

         datum  jméno lékaře                       adresa ordinace                               telefon 

01.01. MUDr. Čapková Marie Komenského 366, Doudleby nad Orlicí 494 383 417 

07.01. MUDr. Domáňová Iva poliklinika Rychnov nad Kněţnou 494 515 694 

08.01. MUDr. Benešová Růţena Tyršova 464 , Dobruška   494 622 040 

14.01. MUDr. Havlová Marie U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněţnou 494 539 225 

15.01. MUDr. Hlavsová Lenka Komenského 259, Kostelec nad Orlicí 494 323 958 

21.01. MUDr. Hrbáčová Eva Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněţnou 494 532 330 

22.01. MUDr. Jeţková Marie Komenského 481 , Kostelec nad Orlicí 494 321 511 

28.01. MDDr. Kačerová Veronika poliklinika, Pulická 99, Dobruška   

29.01. MUDr. Kašková Kateřina Kvasiny 145 
 

  494 596 174 

04.02. MUDr. Kašparová Dagmar Voříškova 169 , Vamberk   602 514 715 

05.02. MUDr. Kašparová Helena Smetanovo nábř. 334 , Vamberk 494 501 711 

11.02. 
MUDr.Loukota 
Jan 

 
Komenského 127 , Opočno   494 621 665 

12.02. MUDr. Malátková Ludmila poliklinika Rychnov nad Kněţnou 494 515 696 

18.02. MUDr. Nentvichová Eva K.Michla 942 , Dobruška   494 623 775 

19.02. MUDr. Plšková Ivona Svatohavelská 266 , Rychnov nad Kn. 494 534 841 

25.02. MUDr. Podolská Jana poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. O. 494 371 783 

26.02. MUDr. Pokorná Jaroslava poliklinika Rychnov nad Kněţnou 494 515 697 

03.03. MUDr. Pokorná Věra J. Pitry 448 , Opočno   494 667 628 

04.03. MUDr. Přibylová Marta Komenského 209 , Častolovice 494 322 706 

10.03. MUDr. Ptačovská Eva Komenského 481 , Kostelec nad Orlicí 494 321 740 

11.03. MUDr. Seidlová Zdenka Skuhrov nad Bělou 17   494 598 205 

17.03. MUDr. Skřičková Zdena poliklinika Rychnov nad Kněţnou 494 515 695 

18.03. MUDr. Stejskalová Věra zdrav.středisko Kout 566, Borohrádek 494 381 263 

24.03. MUDr. Sudová Simona poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n.O. 494 371 031 

25.03. MUDr. Světlík Filip                                                  Tyršova 515 , Opočno   494 667 553 

31.03. MUDr. Šmídová Alena poliklinika, Pulická 99, Dobruška 494 622 550 

01.04. MUDr. Štulík Richard poliklinika Rychnov nad Kněţnou 494 515 693 

07.04. MUDr. Šťastná Ludislava Zdrav.středisko Rokytnice v O.h. 494 595 292 

08.04. MUDr. Tancurinová Jana nám. Dr.Lutzowa 345, Vamberk 736 419 151 

09.04. MUDr. Tomanová Libuše poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n.O. 494 542 102 

14.04. MUDr. Tůmová Věra J. Pitry 344, Opočno   494 667 154 

15.04. MUDr. Valešová Pavla poliklinika, Pulická 99, Dobruška   

21.04. MUDr. Vavřičková Hana poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n.O. 494 371 782 

22.04. MUDr. Veselská Renata poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n.O. 494 371 781 

28.04. MUDr. Vyčítalová Marie dr.Lützova 244 , Vamberk   494 541 757 

29.04. 
MUDr. Zdeňka 
Jiří   Kvasinská 129 , Solnice   494 596 732 
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