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Úvodem slovo starosty 
 

Skončily prázdniny, skončilo léto a je tu opět 

podzim, se kterým se jiţ komunální volební období 

překlápí do druhé půlky. Já bych se však rád krátce ohlédl 

za právě uplynulým létem. 

Léto je sice časem dovolených a prázdnin, ale v naší obci se pilně pracovalo i během 

těchto letošních teplých dnů. Letos jsme hlavní pracovní úsilí soustředili na další etapu 

omlazující kůry v naší mateřské školce. Tentokrát jsme se zaměřili na vnitřní část hlavní 

budovy. Díky přiznané dotaci jsme provedli dlouho plánovanou rekonstrukci vodoinstalace 

v prvním patře. Ta navázala na jiţ zrekonstruované přízemí. Výměna vnitřního vodovodního 

vedení byla korunována novou keramikou, bateriemi, dlaţbou a obklady. Obě oddělení 

dostaly veselejší tvář v podobě nové podlahové krytiny a malby. To vše mohla spatřit a 

výsledek posoudit i naše veřejnost při  Dni otevřených dveří.  Velký dík, ţe se vše podařilo  

včas dokončit  a zahájit nový školní rok patří novému vedení a celému personálu MŠ .  

V okolí MŠ se také nezahálelo, pokračovaly údrţbářské práce na zahradě, skauti nám 

pomohli natřít oplocení a pokračovaly i práce na revitalizaci parku. 

Díky získané dotaci a tím ušetřeným finančním prostředkům mohla během léta 

proběhnout i rekonstrukce vodoinstalace v budově Obecního úřadu. S touto akcí dostala  

nový kabát i místnost kadeřnictví.   

Poměrně příznivé letní počasí nám umoţnilo provádět i venkovní údrţbu obecního 

majetku. Za pomoc při této činnosti patří velký dík studentům – brigádníkům.  Venkovními 

nátěry se podařilo ošetřit vše, co jsme si pro letošní rok stanovili údrţbovým plánem. 

Velkým úspěchem začínajícího podzimu je také podání ţádosti místních hasičů 

v Brocné  a následné přiznání dotace na částečnou rekonstrukci č.p. 24 v Brocné. Jedná se o  

další etapu, konkrétně o vybudování zázemí pro jednotku místních hasičů. Pochvala za 

kvalitně provedenou práci při získávání dotace patří vedení této jednotky. 

Z povedených kulturních a sportovních akcí léta bych chtěl připomenout doprovodné 

akce skuhrovské pouti – pouťovou taneční zábavu, tradiční volejbalový turnaj a výstavu 

místních chovatelů. Vysokou úroveň měl tradičně Běh údolím Bělé i Běh na Velkou 

Deštnou, které uspořádal oddíl SKI Skuhrov. Vydařila se i soutěţ v pečení bramboráků 

spojená s taneční zábavou s názvem „Rozloučení s létem“. Úspěšné byly i hasičské 

Bramborákové hody, nohejbalový turnaj a rybářská čtyřiadvacetihodinovka. 

Na podzim také začíná sezóna pro pěstitelské pálenice. V té naší je právě vše v plném 

proudu. Od začátku září je přijímáno ovoce na mošty a kvasy. Velká letošní úroda jablek v 

naší lokalitě způsobila, ţe kapacita volných kvasných nádob je jiţ vyčerpána a kvas se 

zpracovává jen do vlastních dodaných nádob.  

Závěrem chci Vám, skuhrovským občanům i ostatním čtenářům Zpravodaje popřát 

příjemný podzim, ještě mnoho slunečných dnů babího léta a zejména pevné zdraví, které s 

nadcházejícími sychravými dny budeme všichni potřebovat.        
                                                                                                                        Milan Bárta, starosta 

 

  

 

Vzhledem k mnoţícím se dotazům na pracovní dobu v pěstitelské pálenici 

uvádíme telefonický kontakt na pracovníky pálenice, se kterými se případní zájemci 

mohou domluvit na konkrétním čase.  Tel.: 777 243 483, 602 489 353.  
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Volby do krajského zastupitelstva  se konaly ve dnech 

12.-13.10.2012. Tentokrát byly volby v naší obci organizovány na jednom místě – 

v místnosti Obecního úřadu ve Skuhrově, kam přijíţděli i voliči z Brocné. Tradiční 

dva volební okrsky však zůstaly zachovány, proto byly ve volební místnosti dvě 

volební urny – pro voliče ze Skuhrova a druhá pro voliče z Brocné. Účast a výsledky 

nejúspěšnějších stran  jsou uvedeny v následující tabulce: 
             

              

 

 

Mutina Skuhrovský 
  

chválí -  ty občany, kteří se opět zapojili do sbírky 

              ve prospěch potřebných spoluobčanů; 

        i podzimní sbírka byla velice úspěšná… 

 

ţádá -   ty občany, kteří doposud neuhradili poplatky za odvoz domovního 

             odpadu a za stočné, aby tak co nejdříve učinili… 

 

ţádá -   mládeţ, aby nestrhávala plakáty na vývěsních plochách… 

 

informuje - ţe obec ve spolupráci s farností přistoupila k opravě hřbitovní 

brány. Brána byla demontována a sloupy opraveny, neboť se jiţ 

nakláněly a hrozilo jejich zhroucení. Štukové vrcholky sloupů budou 

po opravě opět vráceny na původní místo; po opravě bude znovu 

zavěšena i ţelezná brána… 

 

VÝSLEDKY VOLEB 2012 Skuhrov n.B. Brocná Celkem 

  poč. hl. poč. hl.  

  8  - ZEMANOVCI 11  11 

11 - TOP 09 STAROSTOVÉ 18  18 

18 - KDU - KOALICE 35 6 41 

22 - NÁRODNÍ SOCIALISTÉ 6 8 14 

43 - KSČM 80 3 83 

60 - ČSSD 48 5 53 

70 - ODS 24 4 28 

71 - VÝCHODOČEŠI 28 2 30 

    

VOLBY 2012 počet voličů volilo        % 

Skuhrov nad Bělou 751 289 38 

Brocná  137 30 22 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 

     Významného ţivotního jubilea se  ve čtvrtém čtvrtletí  roku  

2012  doţívají tito naši spoluobčané :   

     EHLOVÁ  Zdeňka    z Hraštice                               90  let 

     KOUŘÍMOVÁ  Evţenie    ze  Skuhrova                 75  let 

     CVEJN  Josef   z  Brocné                                         75 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: 

     PIŠL Štěpán    z Rybníčků 

     DUBÁNEK Šimon    ze Svinné 

     FEJA  Michal   ze Skuhrova   

     SLAVÍKOVÁ  Sofie    z Brocné 

     NOSKOVÁ Tereza ze Svinné 

     RYGR Lukáš ze Skuhrova nad Bělou 

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

vyrůstalo ve zdraví, lásce a klidu. 

 

Ve třetím čtvrtletí uzavřeli sňatek tito naši spoluobčané: 

BÁRTOVÁ  Pavlína  ze Skuhrova  a  VESELÝ  Miroslav z Rychnova 

HAVLÍKOVÁ  Barbora   a  DUBÁNEK  Petr  oba ze Svinné 

Novomanželům přejeme, aby jejich společný život byl založen na 

vzájemném pochopení, lásce a úctě jednoho druhému. 

 

Loučíme se s našimi zemřelými  spoluobčany: 

      LUKAVSKÁ    Marie     ze Svinné                   (nar.1928)     

      TOBIŠKA  Zdeněk      ze Skuhrova                 (nar.1935) 

      HARTMAN  Karel   z Hraštice                        (nar.1934) 

 

Čest  jejich  památce!  

   

                                                                                                          Ludmila Popová 
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ŠKOLA OPĚT OŢILA 
 

 Po příjemných dnech prázdninového odpočinku 

se v pondělí 3.9.2012 sešli v areálu naší školy ţáci, 

rodiče a učitelé, aby společně zahájili nový školní rok. 

V úvodu je pozdravil skuhrovský starosta pan Milan 

Bárta, který popřál všem ţákům a zvláště prvňáčkům, aby se jim ve škole líbilo a 

školní práce se dařila. Na jeho slova navázala ředitelka školy paní Mgr.Hana 

Brandejsová, která ve stručnosti seznámila přítomné s novinkami v nastávajícím 

školním roce, který bude mít jeden z vrcholů v květnu, kdy si připomeneme 

významné výročí 200 let od postavení první školní budovy v obci.  

 Nový školní rok je v naší škole provázen nemilou skutečností, kterou je pokles 

počtu ţáků. V loňském školním roce navštěvovalo ZŠ 181 ţáků, letos nastoupilo 

celkem 163 ţáků. Pokles je způsoben především zvýšenou migrací. Vzrostl počet 

rodin, které se z obce a jejího okolí vystěhovaly, zatímco počet ţáků, kteří do naší 

školy přicházejí odjinud, není aţ tak vysoký. Pro zajímavost – kdyby všichni ţáci, 

kteří do naší školy od r. 2004 nastoupili, zde také zůstali, měla by dnes naše škola 

zhruba o 30 ţáků více…Rozbor příčin tohoto jevu by byl asi sloţitější, jisté je, ţe zde 

jednu z hlavních rolí hraje mimo jiné i zánik pracovních příleţitostí v obci. Začíná se 

rovněţ projevovat i ta skutečnost, ţe vzhledem k výhradám ke způsobu dopravy dětí 

firmou Audis zvláště v zimním období, se část rodičů z Uhřínova rozhodla vyuţít 

nabídky obce Deštné a posílá své děti do tamní školy.  

 Naštěstí nebude pokles ţáků dále pokračovat, neboť v místní MŠ je 

v současnosti zapsáno 48 dětí, a tak by od příštího školního roku mělo dojít i 

k mírnému nárůstu počtu ţáků  v naší škole.   

 Sloţení učitelského sboru a počty ţáků ve třídách jsou letos následující: 

 

Ředitelka školy:  Mgr.Hana Brandejsová 

Zástupce ředitelky: Mgr.Jiří Nedomlel 

Výchovný poradce: Mgr.Oldřich Málek 

Třídní učitel 1.třídy: Mgr.Vladimír Kalous  11 ţáků 

Třídní učitelka 2.tř. Mgr.Kateřina Dohnálková 16 ţáků 

Třídní učitelka 3.tř. Mgr.Jana Popová   21 ţáků 

Třídní učitel 4.třídy Mgr.Daniel Vacek   12 ţáků 

Třídní učitelka 5.tř. Mgr.Jana Dusilová   20 ţáků 

Třídní učitelka 6.tř. Mgr.Monika Charvátová  25 ţáků 

Třídní učitelka 7.tř.  Mgr.Lenka Beránková  18 ţáků 

Třídní učitelka 8.tř. Mgr.Petra Holásková  21 ţáků 

Třídní učitelka 9.tř. Mgr.Hana Wenzelová  19 ţáků 

Učitelé bez třídnictví: Mgr.Miloš Černý 

    Bc.Anna Bartíková 

    Mgr.Michaela Grundová 

Vychovatelka ŠD:  Jana Pohlová 
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 V posledních letech se projevuje stále více to, ţe děti a mládeţ mají nedostatek 

pohybu. Přibývá dětí obézních, fyzická kondice je na velmi slabé úrovni. Současné 

dvě hodiny tělesné výchovy týdně jsou málo. O zavedení třetí hodiny tělocviku se 

mezi odborníky zatím jen uvaţuje. Proto naše škola nabízí dětem celou řadu 

zájmových krouţků.  Zájemci se tak mohli přihlásit na pohybové hry (1.-4. třída), 

velmi oblíbený je flórbal, který musel být pro velký zájem rozdělen na tři skupiny.  

Dále škola jiţ dlouhá léta poskytuje tělocvičnu pro tréninky lyţařského oddílu SKI 

Skuhrov, krouţku badmintonu a fotbalové škole. Zájmová činnost však 

má i další zaměření. Ve škole je zaveden krouţek základů anglického 

jazyka pro ţáky 2.třídy, první, druhá a třetí třída se účastní krouţku 

etické výchovy. Zruční ţáci se přihlásili do modelářského krouţku, 

nebo si zvolili krouţek keramiky. Svoji tradici má krouţek sborového 

zpěvu a nově byl letos zaveden dramatický krouţek. Řada dětí navštěvuje různé 

obory v rychnovské ZUŠ nebo v Domě dětí. Přes poměrně pestrou nabídku však 

existuje řada dětí, které tyto moţnosti nevyuţívají a raději tráví svůj volný čas hraním 

počítačových her či pochybnými diskusemi na facebooku. Tady je nezastupitelná role 

rodičů, aby zájmy svých dětí usměrňovali. 

 O prázdninách se měli ţáci kromě odpočinku věnovat také sběru léčivých 

bylin. Zde platí, ţe ţáci z niţších ročníku přistupují k této aktivitě zodpovědněji neţ 

ţáci II. stupně. Nejpilnější byli letošní páťáci, kteří dosáhli průměru 1,24 kg sušených 

bylin na ţáka. Druhé místo obsadili čtvrťáci s průměrem 1,16 kg na ţáka a na třetím 

místě skončili ţáci 2.třídy – průměr 1,09 kg na ţáka. Z jednotlivců byla nejlepší 

Lucie Šotolová z 8. třídy, která odevzdala 9,8 kg sušených bylin, na druhém místě 

skončila Daniela Milichovská ze 2. třídy se 6,8 kg bylin a na třetím místě se umístila 

Dominika Vernerová ze 3. třídy, která odevzdala 6,4 kg. Dík patří všem, kteří byliny 

odevzdali. Ti, kteří se sběru nezúčastnili, budou mít příleţitost nahradit tento výpadek 

při podzimním sběru starého papíru. Aby sběrové informace byly kompletní, zbývá 

doplnit, ţe v průběhu celého školního roku bude opět probíhat sběr sušené 

pomerančové kůry. 

  Naši ţáci se na podzim zúčastnili několika sportovních soutěţí. Okresní 

přebory v atletice vyhrála ve skoku vysokém výkonem 135 cm Pavlína Dusilová 

z 9.třídy. Náborový běh Skuhrovem, který pravidelně pořádá oddíl SKI Skuhrov n.B., 

se stal přehlídkou úspěchů našich ţáků. V jednotlivých kategoriích zvítězili: Kateřina 

Smaţíková, Jana Dohnálková, Zuzana Holíková a Ondřej Martinec. Druhá místa 

vybojovali Matyáš Muţík, Jan Hlavsa, Anna Kříţová, Michaela Lukavská a Vojtěch 

Šabata. A na třetích místech se ještě umístili Eva Frydrychová, Ladislav Jáneš, Tadeáš 

Drbula a Dominik Palaščák. 

 Dne 21.9.2012 se v Solnici konalo okresní kolo v přespolním běhu. Zde 

zvítězilo druţstvo st.ţákyň ve sloţení Zuzana Holíková, Michaela Lukavská, 

Kristýna Kulhánková, Kateřina Frydrychová, Tereza Dohnálková a Michaela 

Hamerská. Mladší ţákyně Anna Kříţová, Jana Dohnálková, Denisa Vernerová, Bára 

Špringrová a Tereza Voglová vybojovaly 2.místo. Starší ţákyně postoupily do 

krajského kola, které se konalo 3.10.2012 v Nové Pace. Zuzana Holíková, Michaela 

Lukavská, Kristýna Kulhánková, Kateřina Frydrychová a Tereza Dohnálková zde 

dosáhly historického úspěchu, neboť v konkurenci nejlepších druţstev z okresů 
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zaslouţeně zvítězily. Všem mladým sportovcům patří uznání nejen za skvělé výkony 

ale také za vzornou reprezentaci školy a obce. 

 Své stálé místo v kalendáři školních akcí mají také Posvícenské hody (na koš). 

Nejlepší střelci jsou tradičně odměňování skvělými posvícenskými koláči, které i 

letos ochotně napekly kuchařky školní jídelny. A kdo si tyto sladké trofeje odnesl? 

Mezi nejmladšími ţáky byla nejlepší Hana Rozínková, druhý byl Lukáš Remeš a třetí 

Dagmar Kvapilová. V kategorii 4.a 5.třídy zvítězila Adéla Křepelová, druhý skončil 

Tobiáš Vlasák a třetí Anna Kříţová. V kategorii 6. a 7. tříd zvítězil Pavel Fišer, 2. 

místo vybojoval David Zounar a třetí skončil Tomáš Nosek. Mezi osmáky a deváťáky 

byl nejlepší Ondřej Martinec, druhá byla Pavlína Novotná a třetí Martin Tobiška. 

 Fotografie a informace ze všech akcí naleznete na stránkách www.zsskuhrov.cz 

Nabídka školní jídelny při ZŠ Skuhrov n.B.: 

 Na základě informace Obce Kvasiny, ţe dojde ke zdraţení dovozu obědů  do 

Skuhrova zajišťovaných pečovatelskou sluţbou, nabízí školní jídelna občanům 

volnou kapacitu obědů pro cizí strávníky. V případě zájmu se obraťte na vedoucí 

stravování paní Stanislavu Popovou, tel. 494598147, mob. 7394052094. 
 

          Mgr.Hana Brandejsová, Mgr.Jiří Nedomlel 

 

Seznamovací pobyt 6. ročníku na Jedlové 
Náš seznamovací pobyt začal ve středu odpoledne odjezdem autobusu směr 

Deštné v Orlických horách. Po příjezdu na Jedlovou jsme se šli ubytovat na chatu 

Kristýna. Měli jsme asi hodinu na to, abychom si stihli povléknut postele a 

prohlédnout tuto nádhernou chatu. Chvíli před očekávanou večeří nás pan učitel 

Málek s naší paní učitelkou Charvátovou poučili o bezpečnosti na tomto pobytu.        

K večeři jsme měli maso a brambory. Bylo to moc dobré. Po večeři jsme měli až do 

22.00 hodin osobní volno.  S novými spolužáky z Kvasin jsme si povídali, hráli hry a 

tak se vlastně i poznali. Okolo 22. hodiny přišli naši učitelé oznámit večerku a museli 

jsme jít spát.  

Ráno jsme vstávali v 7 hodin. Po snídani jsme společně hráli na klubovně 

různé společenské hry, při kterých jsme se také mohli vzájemně poznávat. Když byla 

chvilka volna,  utratili jsme své  desetikoruny za stolní fotbal. Odpoledne jsme šli 

všichni pěšky ke kostelu Sv. Matouše a odtud do Luisina údolí a dál na Velkou 

Deštnou. Po celou dobu nás nohy nebolely, protože jsme si povídali. Po krátkém 

odpočinku a vyfotografování jsme se vraceli zpátky na chatu. Už skoro u chaty jsme 

potkali paní učitelku Holáskovou, která se za námi přijela podívat a vzala s sebou své 

dva psy. Po večeři následovala volná zábava, která trvala do večerky. Ráno  kluci  

vyrazili  na snídani  o něco  dříve, aby stihli nachystat prostírání na stoly. Potom jsme 

se šli podívat na malou vodní elektrárnu na řece Bělé,  kterou nás prováděl její 

majitel, pan Josef Kubíček. Bylo to velice zajímavé. Po návratu na chatu jsme si 

zabalili věci a odjeli autobusem zpátky do Skuhrova. Seznamovací se nám moc líbil, 

ale počasí mohlo být lepší. 
                                                                  Jiří Šlitr, Kristýna Lukavská, 6.třída 

 

http://www.zsskuhrov.cz/
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Ze slohových prací našich ţáků 
 Pro někoho moţná jsou  slohové úkoly noční můrou. Jsou ale ţáci, kteří se slohu 

nebojí. Paní učitelka Bc.Anna Bartíková vybrala pro náš zpravodaj dvě docela 

zajímavé práce. Posuďte sami: 

 
Martin Tobiška, 9.ročník: LETOŠNÍ PRÁZDNINY BYLY TY NEJ... 

 Letošní prázdniny byly ty nej – nejpodivnější, které jsem kdy prožil. Byly plné zábavy, 

dobré nálady, ale také plné zklamání, zbytečných hádek a udobřování. Zkrátka od všeho 

něco. 

 Prázdniny byly také doprovázeny letními láskami – hormony se bouřily a nálada se 

zase zvedala. Jenže zároveň jsem měl zájem i o brigády, tak jsem to všechno stíhal jen tak 

tak. Dá se říci, že takhle vypadala první polovina mých prázdnin. V té druhé se to už 

rozproudilo. S kamarády jsme vymýšleli spoustu potrhlých nápadů, například jsme se 

procházeli polonazí v kopřivách a podobně. Rád jezdím na kole a občas jsem měl štěstí, že 

jsem vyvázl jen s modřinami a odřeninami.  

Jak se blížil konec prázdnin, byli jsme o to víc zapáleni, abychom si ty poslední volné 

dny užili a pokud možno se ani minutu nenudili. Ale škola se blížila, a tak jsme se přece jen 

bohužel dočkali. Nastalo 3. září a my už jsme byli nastoupeni na školním dvoře a vítali jsme 

prvňáčky. Starší kamarádi byli buď na středních školách nebo učilištích a všichni ostatní 

spolužáci byli zklamaní z toho, že prázdniny skončily. Zároveň jsme ale byli zaujati tím, co 

nás tento školní rok čeká. Obzvláště pro naši třídu to bude náročné – čekají nás přijímací 

zkoušky a výběr škol. Přitom mnozí z nás ještě vůbec netuší, kam se vydají. Bude to ještě 

zajímavé, uvidíme, jak a kam budou naše životy dále pokračovat. 

 

 
Tereza Dušánková, 9.ročník: JSEM RÁDA, ŢE TĚ MÁM 

Milá Klárko, 

 chtěla bych ti dnes napsat něco o tom, jak jsme spolu prožívaly uplynulé roky. 

Známe se už od narození, vždyť jsme sestřenice. Pamatuji si, že když mi byly asi tři roky, ty 

jsi byla ještě miminko. Moc ráda jsem tě jako malá houpala v kolébce. Pak když už jsme 

byly obě dvě větší a ty jsi uměla chodit, tak jsme spolu tropily různé neplechy.  

 Pamatuješ si, jak jsme se jednou přetahovaly o tu panenku? Kdo jí pak utrhl tu 

hlavu? A nebo vzpomínáš, jak jsem dostala tříkolku? Ty jsi ji taky hrozně chtěla, tak jsme se 

o ni popraly. Byly i takové chvíle, kdy bychom se nejraději neviděly, ale naopak i chvíle, kdy 

jsme byly jako sestry. Na všechny ty okamžiky, které jsme strávily spolu, když jsme byly 

malé, nikdy nezapomenu. Teď, když už jsme docela velké, tak si začínáme rozumět o to víc. 

Někdy mi připadá, že se k sobě chováme jako nejlepší kamarádky.  

 Taky ti musím říct, že když jsi byla o prázdninách čtrnáct dní na táboře, bylo to 

zvláštní, nemohla jsem nikoho provokovat a škádlit tak jako tebe, však víš, jak to myslím. A 

ani jsem ti nemohla říct to, co si vždycky říkáme. Sice jsme si volaly a psaly, ale nebylo to 

ono. Nakonec ti musím napsat, že doufám, že takových chvil, co jsme spolu prožily, bude 

ještě hodně a že se nepřestaneme vídat tak, jako se vídáme teď. Mám tě ráda!                                                               

                                                                                                      Tvoje sestřenice Terezka                
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POMOZTE  NÁM  RECYKLOVAT 
A TÍM ZÍSKAT BODY PRO ŠKOLU 
 
Vážení rodiče a přátelé naší skuhrovské školy. 
Dovolte nám, abychom Vás informovali o 
zavedených ekologických aktivitách. Naše škola je 
zapojena do celostátní soutěže s názvem 
RECYKLOHRANÍ, která má za úkol naučit děti a 
veřejnost lépe zpracovávat  použité zboží. 

 
Pro letošní rok 2012/2013 sbíráme:  

- funkční i nefunkční mobily -  (nosíme do sborovny v hlavní budově) 
- elektrospotřebiče malé: rádia, fotoaparáty, kalkulačky…     (dáváme   
do červené   popelnice u   7. třídy), větší: kopírky, tiskárny… (dáváme   
vedle červené popelnice)                          

- náplně do tiskáren, tonery - nádoba na 2. stupni u počítačové  
  učebny – výtěžek putuje do domovů pro mentálně postižené  
- baterie - nádoba je na prvním i druhém stupni a umístěna bude  
  i v mateřské školce 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POZOR: JIŢ NEBUDEME SBÍRAT CHLADÍCÍ ZAŘÍZENÍ A PRAČKY! 
S dotazy se obracejte na Mgr.Petru Holáskovou, email: petraholasek@centrum.cz 
 

ZA PLNĚNÍ EKOLOGICKÝCH ÚKOLŮ A TAKÉ DÍKY VÁM JSME ZÍSKALI 
STOLNÍ FOTBÁLEK.  
                                                                            VŠEM VÁM DĚKUJEME  
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DOPIS ZE SLUNÍČKA 

Vážení čtenáři, občané Skuhrova a blízkého okolí,                                                                        

dovolte mi, abych Vás seznámila s novinkami v místní 

Mateřské škole Sluníčko. Jmenuji se Zuzana Krassková a 

od srpna 2012 zastávám funkci zástupkyně ředitelky 

školy pro MŠ. Mateřská škola ve Skuhrově nad Bělou má 

pro svoji činnost velmi dobré podmínky. Stávající 

dvoupodlažní budova s rovnou střechou byla postavena 

v roce 1978 v klidném a čistém prostředí  bývalého parku vybudovaného ve třicátých letech 20. 

století rodinou  Porkertových.  Dne 30. října to bude již 34 let co byla tato budova uvedena do 

provozu. Mnozí z Vás mohou zavzpomínat na doby dávno minulé, kdy jste do školky vodili své děti 

a nyní třeba vodíte  svá vnoučata. V průběhu posledních let zde došlo k několika organizačním 

změnám. Roku 2003 se MŠ stala právním subjektem  a Obec Skuhrov n. B. se stala jejím 

zřizovatelem. V lednu letošního roku došlo na základě usnesení  obecního zastupitelstva 

ke sloučení  Mateřské školy s místní Základní školou. K tomuto rozhodnutí vedly zastupitele 

především úsporné důvody. Ukázalo se také, že naše školka bude  potřebovat zaslouženou 

rekonstrukci a některé stavební úpravy.        

K dnešnímu dni navštěvuje Mateřskou školu Sluníčko 48 dětí ze Skuhrova a blízkého okolí. 

Školka je podle věku dětí členěna do dvou tříd: oddělení Broučků a Berušek. Malé předškoláky 

vedou paní učitelka Drahuška Brožová a paní učitelka Marcela Šourková. O ty nejmenší se spolu 

se mnou stará paní učitelka Tereza Jandíková.  Čistotu školky má na starost paní Jana Jirčíková a 

o kuchyni a provoz budovy se stará paní Dája Hartmanová. Obědy jsou dováženy ze školní jídelny 

základní školy.  Provoz školky začíná v 6.15 a končí 16. hodinou. Rodiče z okolí mohou využívat 

služby autodopravy BASPO, která sváží děti nejen do školy ale i do školky.  Hlavním mottem naši 

školky je: „Není důležité dosáhnout v mateřské škole dokonalosti a přísnosti, ale teplé lidskosti, 

která dá dítěti pocit lásky, jistoty a porozumění.“ Snažíme se o individuální přístup a  o otevřený 

pozitivní zájem, tak aby se zde děti cítily dobře. Chceme jim zajistit vlídné a bezpečné prostředí, 

kde mohou zkoumat svoje okolí, sebe sama - svoje pocity, myšlenky a prožitky.     

 K bezpečnému prostředí přispěla již zmíněná letní  prázdninová rekonstrukce školky. Došlo 

k přestavbě sociálních zařízení, úpravě odpadů, rozvodů vody a rekonstrukci kuchyňské výdejny 

v oddělení Broučků. Bylo vymalovalo schodiště a  část oddělení. Prostředí se vylepšilo vyměněnou 

podlahové krytiny v obou třídách položením nového PVC a koberců. Děti pracují u nově 

zakoupených stolečků. Došlo i k celkové úpravě školní zahrady, kde byly zrekonstruovány dětské 

prolézačky,  vyčištěna zbývající část lesního parčíku a vysazena nová zeleň. To vše by se neudálo 

bez pomoci a zájmu obce. Tímto  bych proto chtěla za děti a zaměstnance naší MŠ poděkovat Obci 

Skuhrov nad Bělou a zvláště panu starostovi Milanu Bártovi za již zmiňovanou podporu, 

spolupráci a realizaci rekonstrukce naší MŠ Sluníčko. Velký dík patří i rodičům, kteří nám pomohli 

při úklidu po přestavbě i s dalšími pracemi. Děkujeme za vaši ochotu s námi spolupracovat a za 

důvěru, kterou nám dnes a denně prokazujete tím, že nám svěřujete to nejcennější co máte - Vaše 

malé Broučky a Berušky.       

                                                                                               Za MŠ Sluníčko Zuzana Krassková  
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Figurky 
Procházely Skuhrovem, postávaly před obchodem a s kdekým debatovaly. 

Napravovaly myšlení dospělých, káraly školní mládeţ. Mnohé historky, které barvitě 

líčily, se moţná i staly... Svérázně komentovaly dění v obci i mimo ni. Tím vším se 

prezentovaly místní figurky, jimiţ byla naše obec hojně obdařena. 

 Kdyţ mi před léty běţely hlavou příběhy oněch protagonistů vymykajících se 

svou  náturou kaţdodennímu stereotypu, netušil jsem, ţe ještě po třech letech bude o 

čem psát. Byl to tenkrát nápad redaktora tohoto zpravodaje – podělit se s Vámi, 

čtenáři, o zmíněné vzpomínky. Kladné ohlasy, s nimiţ se setkávám, potvrzují, ţe to 

byl nápad dobrý. 

 Nedávno jsem se zamýšlel nad tím, jakých profesí vlastně zmiňované figurky 

byly. Od pomocného dělníka, rolníka, slévače a kočího aţ po holiče, hostinského, 

hajného a úředníka. Výčet svědčí o rozmanitosti profesí v tehdejším Skuhrově. 

Mnoho z nich v průběhu let v obci zaniklo… 

Dnešní vzpomínka se týká svérázné postavy z oboru, dalo by se říci, 

uměleckého. Chlapíka, který jiţ svým vzezřením dával tušit uměleckého ducha. Na 

hlavě nazrzlá volně hozená kštice, tmavý oblek s vestou zdobenou řetězem kapesních 

hodinek, u krku stojáček nebo šátek. To byl Gustav Paleček. Zručně vládl malířským 

štětcem, vţdyť  byl vyučen dekoračním malířem. Bydlel se 

svými dvěma sestrami Jiřinou a Marií v roubené chalupě za 

školou. Období konce devatenáctého a začátku dvacátého 

století úzce vymezovalo skromné ţivotní podmínky i u této 

profese. Původně ţil řadu let v Dobrušce, odkud se jiţ jako 

vdovec vrátil do rodného Skuhrova. Na svém povolání si 

dost zakládal, snad i proto, ţe bylo spojeno s restaurováním 

nástěnných maleb a obrazů v kostelech a kaplích v celém 

okolí.  Partnery v jednáních o zakázkách mu byli faráři z jednotlivých farností. 

Důleţitost své osoby dával často najevo výrokem: „Já a pan farář jsme se 

rozhodli…“  V Dobrušce měl celou řadu přátel a známých. I v pokročilém věku za 

nimi jezdil a z té doby se tradovala historka, kterou jsem slyšel vyprávět. Protoţe 

přátelství má být stvrzeno sklenkou něčeho ostřejšího, nejednou se mu stalo, ţe 

ulička k chalupě byla při návratu domů poněkud uţší neţ obvykle. A nakonec ani ta 

délka nějak nehrála, coţ kumštýř komentoval „pod fousy“: „No jo, čert, aby to vzal! 

Vzal no jo!“  Na konci uličky, vskutku „čert, aby to vzal“, byl můstek přes struhu, 

která tudy tenkrát protékala. K tomu všemu takové šero! Co šero? Přímo tma jak 

v pytli! Inu – řeknu to hned a na rovinu: nevyšlo to. Tak uzounké místo, jen dva a půl 

metru… Špráchanec vody a výkřik do tmy byly neklamnými znameními velké 

patálie. Chladná koupel v podzimním večeru  ihned srazila nějaké to promile šnapsu  

v krvi, coţ zároveň postavilo nešťastníka na nohy, bohuţel trčící  v bahně. Jak ven? 

Schůdky k nabírání vody sice nebyly daleko, ale jako na potvoru špatným směrem. 

Podle přísloví: Kdyţ je nouze nejvyšší…, se na zápraţí objevila sestra Jiřina, 

zaměstnaná v inkriminované době domácím zvířetem v chlívku. Okamţitě odhadla 

situaci a jala se konat. Pod kůlnou popadla hrábě a uţ s nimi šmátrá v místech, odkud 

se ozývalo něco mezi mručením a drkotáním zuby. Zvuky sama doprovodila několika 
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peprnými nadávkami, kterým nešťastník i přes momentální hendikep dobře rozuměl. 

Chytnul se hrabiště, čímţ trochu vyrovnal balanc a pomalu se dobrodil ke schodům a 

po nich se nakonec vyhrabal na břeh. Domů uţ trefil sám. Co jiného postiţenému 

naordinovat proti prochladnutí, neţ hrnek čaje s kapkou rumu? Tím celá lapálie 

skončila. Zachránkyně byla nakonec nad věcí, byl to přece její bratr. 

 Často – uţ jako stařík sedával Gusta, jak se mu familiárně říkalo, na lavičce 

před chalupou, placatou čepici posunutou do očí a „tloukl špačky“. Vedle nohy krátký 

bičík na slepice, aby nešly na násep. Jako děti jsme chodily ze školy zadem, uličkou, 

k níţ se stoupalo po schodech, jeţ ústily u zmíněného můstku. Jakmile jsme 

s kamarády zahlédli podřimujícího Gustu, házením kamínků na zápraţí jsme ho 

budili. Kdyţ se probral a zjistil, co se děje, vyběhl těţkopádně za námi, mával bičem 

nad hlavou a láteřil… 

 V přilehlé stodole měl dřevěný kufr plný barev a papírových šablon, které po 

přiloţení na stěnu přetíral nátěrem. Vznikaly tak různé abstraktní obrazce nebo květy. 

Sloţitější byla obnova náboţenských výjevů na stěnách kostelů. Nejdříve bylo 

potřeba postavit dřevěné lešení, z něhoţ restaurátor malby obnovoval. Obnova obrazů 

na stropě byla prováděna z plošiny vleţe na zádech. Často pouţíval anilinové barvy, 

které mu při této činnosti kapaly do očí. Jistě nezáviděníhodná práce. A to všechno 

doslova za pár korun. Ale na výdělek si tento malíř nikdy nestěţoval. Pro něho a jeho 

generaci byla příznačná velká skromnost. Spával v dřevěném podkrovním pokojíku, 

kde bylo v zimě skoro jako venku, ale kamna tam nikdy nebyla. Pravidelným 

pokrmem mu byl hrnek ţitného kafe s kozím mlékem a nalámaným chlebem, hlavní 

potravinou brambory. Doţil se úctyhodného věku třiadevadesáti let. Jeho obě sestry 

pak věku přes osmdesát let. I ony byly nepřehlédnutelnými postavami Skuhrova. 

Pravidelně byly vidět, jak svorně u vojky vozíku s krmením šlapou obcí 

v kuchyňských zástěrách, jako by právě odběhly od plotny. Jiřina, mladší z obou 

sester, byla hovorná, rázná s typickým chraplavým hlasem. Se sousedy se občas 

dovedla slovně utkat, s některými nějakou dobu nemluvila. Ale i to se v ţivotě 

stává… 

 I přes pohnuté ţivotní osudy, které tyto sourozence potkaly, ţili všichni tři 

spolu svorně v chalupě pod hradem mnoho let.  

Kdyţ jsem u té chalupy, chtěl bych dodat, ţe zde bývala před sto lety hájovna a 

také se v ní v dávných dobách vedla školní výuka. 

 

 Odlišnost ţivotního stylu na začátku minulého století a dnes je propastná. Přes 

neuvěřitelnou skromnost a kaţdodenní fyzicky těţkou práci si naši předkové dokázali 

najít svůj smysl ţivota. Upřednostňovali jiné ţivotní hodnoty, neţ je tomu dnes. 

Ţijeme v mylné představě, ţe jsme schopnější a dovednější, neţ byly předchozí 

generace. Máme však jen trochu jiné technické a informační moţnosti, které jsou 

však vykoupeny mnoha společenskými negativy. 
                         

                                                                                                                                   Miloš Kops 
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Mezinárodní skautský tábor v Anglii  25. 7. – 12. 8. 2012 
 

 Po několikaměsíční přípravě odjeli starší skauti našeho 

oddílu v červenci letošního roku na mezinárodní skautský 

tábor, který pořádali naši angličtí přátelé v chráněné oblasti 

Lake Distrikt u jezera Windermere. Naloţili jsme naše kufry, 

batohy a hlavně jídlo do přívěsu autobusu a vyrazili přes 

Německo do holandského města Oudewater, kde jsme byli na 

dvě noci ubytovaní ve skautské klubovně místních skautů. 

Druhý den jsme navštívili městečko Gouda, kde byly zrovna sýrové trhy. Na místě 

jsme měli moţnost ochutnat holandské sýry a poznat místní kolorit při trzích. Kromě 

sýrů tady řemeslníci na náměstí předváděli výrobu dřeváků, porcelánových dýmek 

apod.  Pak jsme jeli do Rotterdamu a prohlédli si zdviţné hráze na přístupech k 

rotterdamskému přístavu, které byly vybudovány na zadrţení vody v případě 

povodní. Je to obdivuhodné dílo a pro nás bylo velice zajímavé, ţe klouby, které otáčí 

velikými rameny, byly vyrobeny u nás v Čechách. 

Další den jsme naloţili všechny naše věci a odjeli směrem do Antverp, kde 

jsme si prohlédli město a potom se přesunuli do Bruselu. Tam jsme ochutnali 

vyhlášenou čokoládu, prohlédli si historickou část města, obdivovali slavné 

„bruselské krajky“ a také jeho symbol – čurajícího chlapečka. Největším záţitkem ale 

pro děti byla prohlídka Atomia. Tato zvětšenina molekuly ţeleza je  fascinující 102 

metry vysoká stavba. Je dominantou města a my jsme ho měli z výšky jak na dlani. 

Po příjezdu do Calais a pasové kontrole jsme vjeli na trajekt a po hodinové plavbě se 

přeplavili do Anglie. Dopoledne jsme dorazili na místo tábora. Naši angličtí přátelé 

nás přivítali a my jsme mohli začít stavět své stany. Večer byla společná večeře, 

kterou připravila anglická strana.  

Další dny byly pro nás velmi zajímavé. Měli jsme moţnost uţít si veškerých 

vodních aktivit, které byly připraveny. Děti jezdily na kajacích, plachtily, měly 

moţnost se svést na motorovém člunu. Bohuţel, během těchto aktivit bylo špatné 

počasí, a proto skauti nemohli vyuţít vody jezera ke koupání. Vyuţili jsme však 

moţnosti poznat anglické hory, které jsou podstatně niţší neţ ty naše, ale jsou velice 

krásné. Večery jsme trávili společně v jídelním stanu. Hráli jsme karty a různé hry a 

přes počáteční problémy s anglickou konverzací se postupně  vše zlepšilo. Děti 

proţily dny naplněné sportem  a společnými hrami. Velmi zajímavý byl výlet do 

oblasti  Honister Slate Mine, kde děti lezly po břidlicových skalách při horolezeckém 

zajištění a s profesionálním průvodcem. Druhý týden jsme byli ve  skautské klubovně 

ve Winningtonu. Z této klubovny jsme pořádali výlety po okolí, ve Walesu jsme si 

prohlédli krásný hrad Caernafon, hrad Černého prince. Ten měl ve svém znaku heslo: 

„Slouţím“. Toto heslo převzal od českého krále Jana Lucemburského a v současnosti 

se jím řídí  i naši roveři a rangers – starší skauti a skautky. Dva dny jsme měli 

moţnost být na půjčené 12 metrů dlouhé lodi a plout s ní po kanálech a řece v této 

oblasti. Proplouvali jsme zdymadly a svezli se i výtahem pro lodě. Byl to skvělý 

záţitek, protoţe u nás nic takového nemáme a celé zařízení je velice zajímavé. 

Kdyţ se přiblíţil čas odjezdu, zabalili jsme si věci a odjeli směrem k Londýnu. 

Tam jsme měli domluvenou prohlídku Buckinghamského paláce. Místo, kde bydlí 
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královna Alţběta, je velkolepé. Zařízení místností, výzdoba, obrazy, tapety, celá 

stavba působí velmi elegantně a impozantně. Jen nás mrzelo, ţe se tam nesmí fotit. 

Odpoledně jsme navštívili Tower, prohlédli si královské klenoty v klenotnici a celý 

komplex budov. 

Protoţe byla zrovna olympiáda, bylo všude více lidí neţ obvykle. Ale vše bylo 

dobře organizované, a tak navštívit historická místa nebyl problém. Na noc jsme jeli 

do kempu a druhý den jsme si prohlédli nejstarší město zaloţené Římany – 

Colchester. Potom jsme zastavili uţ jen v Canterbury, kde sídlí arcibiskup a primas  

anglikánské církve. 

V noci jsme se přeplavili do Calais a pak dojeli do Paříţe. Tam jsme strávili 

poslední den prohlídkou města a jeho pamětihodností. Domů jsme dorazili brzo ráno 

a byli přivítání rodiči a přáteli. 

  Po celou dobu pobytu v Anglii jsme se všichni snaţili (podle svých moţností) 

mluvit anglicky. Ze začátku s pomocí rukou, někdy jsme si navzájem nerozuměli, ale 

postupně se komunikace zlepšovala. Našim dětem tento pobyt určitě pomohl vylepšit 

angličtinu. Také si všichni uvědomili, ţe se musí ještě hodně učit, aby se při svých 

cestách do ciziny dobře domluvili. 

 S anglickými skauty jsme se dohodli, ţe brzy přijedou  na náš tábor do České 

republiky. Rádi bychom jim ukázali krásná místa naší země a nabídli táboření u nás 

pod Orlickými horami. Setkání by mohlo proběhnout i s holandskými skauty, které 

jsme také pozvali k nám na náš letní tábor.  

 Tuto cestu by nebylo moţné realizovat bez velké pomoci  a pochopení několika 

českých sponzorů, vedení kraje a dotačního odboru Královéhradeckého kraje  a 

v Anglii vedoucího 1st Antrobus & Comberbach Sea Scouts Paula Underwooda. Náš 

velký dík proto  patří všem, kteří nás jakýmkoli způsobem podpořili. 
 

             Eva Preclíková, vedoucí 1. smíšeného oddílu Skuhrov nad Bělou 

 

 

Společenské centrum hlásí 
Letošní prázdniny a celé letní období bylo provázeno pěkným slunečným 

počasím, deštěm a plískanicemi jsme byli naštěstí obtěţováni a osvěţováni jen 

poskrovnu. I při tradičních letních akcích (Pouť, Letní slavnosti, Grilování s hasiči) 

sluníčko hřálo a zábavy s tancem mohly proběhnout venku pod širým nebem, coţ 

bylo pro zúčastněné určitě příjemné.  

V těchto dnech jiţ ale nenávratně přebírá nadvládu podzim a trochu nás popohání 

„abychom všechno stihli“ neţ napadne sníh. Všem, kteří se nechtějí nechat ničím a 

nikým honit, nebo si chtějí jen odpočinout, nabízíme několik podzimních nápadů. Jiţ 

v těchto dnech je otevřena výstava místního mladého fotografa Jindry Bubeníčka 

„Západ slunce v okolí Skuhrova nad Bělou“ v přístavbě OÚ. Na páteční podvečer 

26. října máme přislíbenu přenášku na aktuální téma  Houby, která by měla být 

obohacena určováním donesených exponátů. Především ţeny snad potěšíme další 

módní přehlídkou paní Zdeňky Zachariášové. Její jarní premiéra měla velký úspěch, 

nyní je plánována na 10. listopad. Bliţší informace o všech akcích najdete na 

plakátech. Posvícenské dění letos převzala znovu otevřená restaurace „U Kouřímů“.  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Canterbursk%C3%A9_arcibiskupstv%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anglik%C3%A1nsk%C3%A1_c%C3%ADrkev
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Zimu a čas vánoční přivítáme o první adventní neděli 2. prosince „Adventním 

odpolednem“, které opět proběhne současně s „Adventem ve škole“. Tímto Vás 

všechny srdečně zveme na prohlídku, pokochání se, či nakoupení drobných dárků.  

Závěrem ještě informace pro šikulky. V sobotu 13. října proběhl kurz keramiky 

s moţností práce na hrnčířském kruhu. Všem zúčastněným se kurz moc líbil a je 

v plánu jeho jarní zopakování. Dále plánujeme v příštím období kurz drátkování a 

floristiky. Pokud by měl někdo předběţný zájem, je moţné na OÚ zanechat kontakt. 

Rádi rovněţ přijmeme  případné  nápady a další náměty.  

Příjemný a slunečný podzim přeje za všechny spolupracovníky OÚ   
  M. Zounarová  

 

 

Hubertova jízda na Nové Vsi 
 

 Občanské sdružení „Na Venkově“ uspořádalo v 

sobotu 29. září tradiční Hubertovu jízdu. Letošního 

ročníku se zúčastnilo 21 koní. Trasa vedla z Nové Vsi do 

Skuhrova, poté kolem skuhrovské památné lípy do 

Svinné, Hlinného a Osečnice. Na Lomech byla malá 

přestávka s občerstvením a poté se již pokračovalo zpět 

na Novou Ves. Projížďka probíhala v poklidném tempu a 

k dobré náladě jezdců jistě přispělo i příjemné podzimní počasí.  

 Po návratu se uskutečnil závod do vrchu na dvě etapy podle plemen koní.        

V závodě pony se na 1. místě umístila Denisa Handová s koněm Standou, 2. příčku 

obsadila Lenka Nosálová s poníkem Bleskem a 3. místo získala kobylka Stázka se 

svým malým jezdcem Milošem Nosálem, který byl současně nejmladším účastníkem 

Hubertovy jízdy.  

 Ve 2. závodě obsadila 1. příčku Milena Štanglerová s kobylkou anglického 

plnokrevníka Springboard. Zatímco kobylka obhájila své prvenství z loňského roku, 

její jezdkyně se účastnila své první Hubertovy jízdy a o to větší byl jejich společný 

úspěch. Druhé místo v tomto závodě obsadila Eva Mrštná s kobylkou Nelou a 3. 

dojela Kateřina Lasáková s českým teplokrevníkem Lancelotem. Vyvrcholením celé 

akce byl hon na lišku, tzv. „halali“, kdy se jezdci snažili ulovit liščí ohon připnutý na 

rameni vedoucího jezdce – mastera. Vítězem honu se stala Lenka Nosálová s 

Bleskem.  

 Tuto disciplínu si v pěší podobě mohly vyzkoušet také děti, neboť současně s 

Hubertovou jízdou probíhalo i dětské odpoledne plné her a soutěží. Vítězem v dětské 

podobě „halali“ se stal stejně jako vloni Tobiáš Vlasák. Děti si kromě honu na lišku 

mohly vyzkoušet například střelbu z luku, skákaní v pytli, překážkovou dráhu a jiné 

soutěže. Po splnění všech disciplín je čekala odměna s překvapením. Dětského 

odpoledne se zúčastnilo 35 dětí a společně volily také nejhezčího koně – tím se stal 

valach Deryk z domácí stáje. Zatímco děti soutěžily, mohli se rodiče občerstvit u 

stánku s kozími a ovčími sýry, nebo nakoupit drobné dárky pro své ratolesti.  

 Jezdci se večer po Hubertově jízdě sešli u tradičního Posledního soudu, kde 

byli „potrestáni“ za své prohřešky během vyjížďky. I letošní akce se vydařila, 
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pořadatelům přálo počasí a jezdci i návštěvníci si jistě odnesli spoustu nových 

zážitků.  

 Závěrem patří poděkování obecnímu úřadu ve Skuhrově nad Bělou a všem 

sponzorům - firmě Beas, a.s., pekárně Lično, firmě Kredo spol. s.r.o, Konzumu v 

Kvasinách, restauraci Kuželna  Solnice, firmě KADERKOVA s.r.o. a mnohým dalším. 

Velký dík patří také všem, kteří přiložili ruku k dílu při organizování této akce. 

 
                                                                                                                           Petra Pišlová 

 

 

Letní příprava lyţařů SKI Skuhrov 
 

Letní příprava lyţařů byla i letos zahájena ještě 

před koncem školního roku tradičním vodáckým 

soustředěním. Opět byla  pokořena Sázava, která  pro 

skuhrovské vodáky připravila nádherné slunečné počasí. 

Výborná nálada byla narušena pouze odjezdem kuchaře a 

propuknutím střevních problémů. Plavci se domů vrátili 

opálení jak od moře. 

Začátkem prázdnin se konalo společné soustředění všech skupin oddílu. 

Přípravka, ţactvo, dorost a junioři se sešli v Dlouhých Rzech  v  Olešnici v Orlických 

horách. Kromě nejmladších se sem všichni ostatní dopravili na kolech. Ubytování 

bylo ve čtyřlůţkových chatkách a hladové ţaludky chodili sportovci uspokojit do 

hlavní budovy rekreačního zařízení Astra. I tentokráte počasí přálo, i kdyţ děti zaţily 

i bouřky a průtrţ mračen, coţ nepatrně změnilo styl tréninků, ale o to byly více 

nadšené.  

Nejmladší přípravka trénovala samostatně formou her a soutěţí. Starší ţactvo 

trénovalo společně se sportovci z oddílu Olfin Car-Vella Trutnov. Dorost trénoval pod 

dohledem svého trenéra Petra Michla. Přelom července a srpna strávili dorostenci a 

junioři na šumavském Zadově a v Krkonoších. 

Další společné soustředění oddílu se uskutečnilo poslední prázdninový týden 

opět v našich Orlických horách, v příjemném prostředí areálu chaty Bedřichovka. I 

tentokrát kromě posledního dne počasí sportovcům přálo, a tak mohli pilně trénovat 

pěšky,  na kolech i koloběţkách. Trénovali chůzi s hůlkami, dorostenci vyuţívali pro 

jízdu na kolečkových lyţích velmi pěkné polské cesty a prozkoumávali polská 

rašeliniště. Společně hráli večer míčové hry, vyuţívali venkovní trampolínu a 

zdolávali překáţky lanového parku. Vydařené soustředění zakončili táborákem 

v místní rotundě za hudebního doprovodu paní Zemanové. 

Prázdniny utekly jak voda, děti nyní zúročují získanou sílu na přespolních 

bězích, a tak jim přejeme, ať se zimní sezóna vydaří tak, jako se vydařila všechna 

letošní soustředění, nebo pokud moţno  ještě lépe… 

Podrobnější popis soustředění včetně bohaté fotodokumentace najdete na 

www.ski-skuhrov.cz 
                                                                                                     Za SKI zpracovala M. Šabatová 
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A jak viděla letní soustředění jedna z aktivních účastnic? 

 Sázava 14. - 20.6.2012  
        Voda... Ta prostě nesmí v létě chybět! Tradice tohoto soustředění se počítá na 

desetiletí. Letošní řekou byla Sázava a oproti posledním letům jsme měli pěkně teplo. 

Bylo ale málo vody. Hlavně poslední úsek to bylo znát. Přetahovat lodě po každém 

jezu rychle omrzí. Kuchař nezklamal a přijel! Ale ne na dlouho, a tak se jeho role 

ujala Alena Remešová. Velká vedra a pravděpodobně špatná voda v jednom z kempů 

způsobily, že se nám přes noc půlka výpravy pozvracela. Naštěstí to netrvalo dlouho.  

S kytarou přijel Honza Remeš, takže večery u ohně byly příjemné a pohodové, což se 

nedalo říct o zpáteční cestě vlakem ve 30° vedru. Domů jsme dojeli v pořádku a 

opálení jako čokolády. 
 

Rzy 30.6. - 7.7.2012  
        Sotva skončil školní rok, jelo se na soustředění. Ve Rzech je kemp Astra, který je 

hodně známý a oblíbený. A my teď už víme proč! Skvělé podmínky pro trénování a 

hlavně parádní jídlo! Nejen že nám chutnalo, ale když jsme si mohli dopřát druhou 

nebo i třetí večeři a klidně o půlnoci, byli jsme v sedmém nebi. Naše řady opět 

rozšířili žáci  z  Trutnova pod vedením Oskara Šretra a Kuby Opočenského. Bylo 

vedro, a tak se naše trénování skoro změnilo ve vodní sport. Hráli jsme frisbee ve 

vodě, běhali jsme ve vodě a hodně plavali. O volnu nás ale překvapila bouřka. Byla 

pořádná! Na cestě nechala hluboké koryto a do našeho bazénu naplavila antuku  z 

hřišť a spoustu bahna. Proto se naše běhání muselo přesunout do potoka. To byla 

teprve sranda. Tréninky byly kvalitní u všech třech družstev a domů jsme jeli pořádně 

utahaní. Od toho ale ta soustředění přece  máme… 
 

Bedřichovka 25.8. - 1.9.2012  
        Léto končilo, rána začala být chladná a my jsme jeli na koloběžkách a na kolech 

přes kopec na Bedřichovku. Byl tam celý náš oddíl a správce, pan Prát, byl vyloženě 

nadšený, že nás tu má! „Konečně pořádnej sport,  kde se běhá“, takhle nás přivítal. 

Všechno tu bylo parádní až na myš, která nám v noci kradla sušenky. Většinou byla 

zima, a tak jsme bazén u chaty využívali jen na chlazení namožených nohou. Dost 

tréninků jsme měli v Polsku. Asfaltky bez aut byly ideální pro  kolečkové lyže a tamní 

bažiny také neměly chybu! Pořádná koulovačka bahnem totiž zvedne náladu. Skvělé 

na tom také bylo, že k nám dvakrát přijel pekař s všemožnými dobrotami. Skoro jsme 

mu vykoupili celé auto.  Společně jsme každý večer hráli hry a poslední večer jsme v 

rotundě opékali vuřty a zpívali při kytaře. Poslední den jsme vyrazili domů na kolech 

a někdo raději běžel, protože koloběžky by v mokru  moc nebrzdily…  

        Léto uteklo hodně rychle a na nás čeká škola a další zimní sezóna. Natrénováno 

máme dost a sluníčka jsme si letos taky užili. Hurá za novými  úspěchy.   
                                                                                                                    Kristýna Holíková 

 

Cvičení jógy  
začíná ve školní tělocvičně ve středu 31.10.2012 v 18.00 hodin. S sebou karimatku, 

lehkou deku, teplé oblečení.  Srdečně Vás zve   

Libuše Nedomlelová                                                                               
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Rozhovor s fotbalovým reprezentantem z naší obce 
  

Libor Blaţek, brankář dorosteneckého fotbalového týmu FC Hradec Králové a 

bývalý žák naší školy, nastoupil v měsíci říjnu 2012 ke svému prvnímu mezistátnímu 

zápasu za české národní mužstvo do 16 let. Využili jsme víkendu, kdy  Libor pobýval 

na skok u rodičů v naší obci, aby nám odpověděl na několik otázek:  
 

1) Nejprve velká gratulace k prvnímu startu za reprezentaci. Co se ti honilo 

hlavou, kdyţ jsi poprvé nastoupil do branky v dresu se lvíčkem na prsou? 

Děkuji. Prožíval jsem neuvěřitelný pocit štěstí, že jsem mohl reprezentovat svou 

zemi, ale také velký strach a trému. Kladné pocity však převládaly. 
 

2) Jak jsi se vyrovnal s trémou a přirozeným pocitem odpovědnosti, který někdy 

můţe svazovat ruce i nohy? 

    Před zápasem se mi spalo hodně špatně, ale jak už to u mě bývá, všechna   

    tréma a strach   ze mě spadne, když zazní první hvizd. Pak už jsem si zápas     

    užíval, i když jsme,  bohužel, s Dánskem prohráli. 
 

3) Kteří tvoji spoluhráči ti nejvíce pomohli? Jaký je tvůj vztah s kolegou 

brankářem? 

Byl jsem na reprezentačním srazu poprvé a nikoho jsem téměř neznal. Jediný, 

koho  jsem znal, byl právě můj brankářský kolega z Pardubic, se kterým si 

docela rozumím. Jakmile jsme se seznámili i s ostatními kluky, tak se vztahy 

zlepšily. Vůbec nebyl rozdíl mezi námi nováčky a těmi kluky, kteří už byli na 

předchozích srazech reprezentace U-16, jak se naše věková kategorie 

mezinárodně označuje. 
 

4) Jaké bylo hodnocení trenérů po zápase? 

Bylo to tak půl na půl. Byly tam podle nich dobré věci ale i špatné.                     

V reprezentaci už chtějí, aby vše klapalo, jak má. Pokud jste v jedné oblasti lepší 

a v druhé zase pokulháváte, je to špatně a musí se na tom začít pracovat. To 

nám neustále kladli na srdce. 
 

5) Co povaţuješ za svůj nejsilnější dojem z prvního startu za národní tým? 

    Reprezentace je jedna z bran do vrcholového fotbalu. Proto je na vás   

    vyvíjen obrovský tlak. Na zápas se přišlo podívat mnoho rodičů, expertů a 

    především fotbalových  agentů,  kteří hledají  talenty. Agenti si vše  

 dopodrobna zapisují, takže každá sebemenší chybička je velké mínus. Ale  

 jak jsem říkal, tuto zkušenost jsem si užil, seznámil se s hráči ze  všech koutů   

 republiky a poznal  i významné  osobnosti z fotbalové branže.  

 

Děkujeme za rozhovor a přejeme, aby se ti dařilo jak ve sportu  tak ve studiu. A 

hlavně přejeme pevné zdraví, aby se počet tvých reprezentačních startů mohl 

v budoucnu dále rozrůstat.  

 
                                                 Otázky: Jiří Nedomlel 
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Babi, kolik je ti vlastně let? 
 Z moderních médií se můţeme dozvědět spoustu věcí.  Někdy kladných, často 

záporných. Následující text, převzatý z internetu, je určitě námětem k zamyšlení: 

 

Jednou večer si babička s vnukem povídala o současném ţivotě. Najednou se vnuk 

zeptá babičky: "Babi, kolik vlastně ti je let?" Babička odpovídá: "Nech mě chvíli přemýšlet! 

Narodila jsem se před televizí, kopírkou, kontaktními čočkami, antikoncepčními  pilulkami. 

Nebyly policejní radary, kreditní karty, laserové paprsky. Ještě nevynalezli klimatizaci, ani 

sušičky, oblečení se vypralo a pověsilo na čerstvý vzduch, aby uschlo. Člověk nebyl na 

Měsíci, neexistovala trysková letadla. Vdala jsem se za tvého dědečka, ţili jsme spolu, v 

kaţdé rodině byla matka a otec. Muţi nenosili náušnice. Narodila jsem se před počítači, 

paralelním studiem a skupinovou terapií. Lidé nechodili na preventivní prohlídky, nýbrţ je 

lékař dle potřeby posílal na krev a moč. 
 

Dokud mi nebylo 18 let, oslovovala jsem kaţdého muţe "Pane" a ţenu „Paní“ nebo 

„Slečno“. Kdyţ v té době ţena nastoupila do tramvaje nebo do autobusu, děti a mladí lidé 

spěchali, aby jí uvolnili místo. Pokud byla těhotná, doprovázeli ji k sedadlu. Na schodech se 

ţenám přenechávala strana u zábradlí, nastupovaly do výtahu  jako  první. 

Muţi nikdy nezdravili ţenu, aniţ by přitom nevstali, pokud v okamţiku, kdyţ 

vstoupila, seděli. Vstávali od stolu pokaţdé, kdyţ vstala ţena, i kdyby to bylo pouze na 

okamţik. Muţi nám otevírali dveře a pomáhali při odkládání kabátů. Dívky znamenaly pro 

svou rodinu čest. 

Náš ţivot se řídil střízlivým uvaţováním, úctou ke starším lidem, chováním dle 

zákona, naplňovalo ho plodné souţití s ostatními a odpovědná svoboda. Učili nás rozlišovat 

dobré a špatné. 

Váţný vztah znamenal, ţe máme dobré vztahy s našimi bratry a sestrami a s dalšími 

vzdálenými a blízkými příbuznými a přáteli. 

Neznali jsme bezdrátové telefony, nemluvě o mobilech. Neposlouchali jsme stereo 

nahrávky, FM rádio, kazety, CD, DVD, a neměli jsme elektronické psací stroje, počítače, 

notebooky. Notebook znamenalo sešit. 

Hodinky jsme natahovali kaţdý den. Nic nebylo digitální, ani hodinky, domácí 

spotřebiče neměly světelné displeje. Kdyţ uţ mluvíme o strojích, nebyly ani bankomaty, 

mikrovlnné trouby, budíky s rádiem. Nemluvě o videorekordérech a videokamerách  apod. 

Neexistovaly digitální ani barevné fotografie, jen černobílé, a na jejich vyvolání se čekalo 

nejméně tři dny. 

Made in Korea či vyrobeno v Číně nebo v Thajsku ani neexistovalo. Neslyšeli jsme o 

"Pizze", Mc Donaldu nebo o instantní kávě. 

V obchodě bylo moţné koupit něco za 25 aţ 50 haléřů. Zmrzlina, jízdenka nebo 

osvěţující nápoj stál 70 haléřů. V mé době byla  tráva  něčím, co jsme KOSILI, ne  kouřili!  

 

„Teď mi řekni, kolik si myslíš, ţe je mi let?“ 

„Ach, babi... více neţ 200“, odpověděl vnuk. 

"Ne, ne, miláčku, pouze šedesát!" řekla babička… 

 

***** 
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Porkertovy kuchyňské strojky zvou 

návštěvníky do ostravského Muzea Mlejn 

 

 

 

 

 

 

 

           Muzeum Mlejn v Ostravě nabízí v expozici ţelezných mlýnků zhlédnutí kolekci 61 

kuchyňských Porkertových strojků, které se vyráběly ve Skuhrově nad Bělou. Firma 

vyráběla výrobky z litiny od roku 1881. Mezi nimi to byly zejména kuchyňské strojky, 

mlýnky, které znala v minulosti nejedna hospodyňka, a to nejenom v Čechách a na Moravě, 

ale také za mořem.          

V letech 1817–1822 vybudoval František Antonín Kolovrat-Libštejnský největší 

ţelezárnu v Orlických horách nazvanou Růţenina huť. Na konci 19. století slouţila 

Růţenina huť jako slévárna a to jiţ v majetku firmy Vilém a Eduard Porkert, výroba 

kuchyňských strojků a litinových rámů pro klavíry. V huti se v té době vyráběly rošty a 

plotny pro kamna, náhrobní kříţe a různé další litinové součástky, hlavně podstavce šicích 

strojů. Firma prošla dobrými i zlými časy a fungovala celých 126 let. Nepřeţila však nápor 

levného zboţí z Asie a v roce 2007 ukončila svoji činnost.      

 V expozici Muzea Mlejn  jsou seřazeny kuchyňské mlýnky a strojky od nejstarších, 

vyráběných kolem roku 1900, aţ po ty nejnovější, které ještě při troše štěstí lze koupit v 

některých obchodech s kuchyňskými potřebami. V kolekci jsou mlýnky na mák, na koření, 

na obilí na maso, na strouhanku, odšťavňovače, mlýnky na zeleninu a jiné potraviny. Dále 

expozice nabízí ukázku vah, váţek, mlýnků na barvy, na kávu a také starou ţehličku 

amerického vzoru. V expozici muzea tak můţete zhlédnout prakticky celý sortiment strojků 

vyráběných ve Skuhrově. Nejsou zde zatím všechna různá provedení jednotlivých strojků, 

protoţe se je ještě nepodařilo sehnat, sbírka je stále ţivá a stále se rozšiřuje. Kaţdý můţe 

nabídnout strojek do expozice, aby se sbírka doplnila. 

Jak je patrné z internetové informace, má skuhrovské Muzeum ţelezářské 

výroby v Ostravě jakousi konkurenci… 
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Společenské centrum Skuhrov nad Bělou 
Vás srdečně zve 10. listopadu 2012 od 15.00 hodin na 

Módní přehlídku  
z dílny 

ZdeňkyZachariášové                                              

 Vstupné dobrovolné, kavárna bude po dobu akce v provozu 
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ROZPIS ZUBNÍ POHOTOVOSTI 
(klikněte) 
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