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Vážení občané,  
opět se přiblížil konec roku a s ním nadešel i čas 

ročního bilancování, co se nám povedlo, co méně, kde jsou 

rezervy, co můžeme zlepšit. Myslím si, že jsme v uplynulém 

roce  nezaháleli  a  že  je za námi opět vidět kus poctivé práce. 

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

postupně probíhaly. Dovolte mi proto nyní jen malou rekapitulaci a celkovou 

bilanci. Byl úspěšně dokončen a předán projekt „Procházka historií“, kde byla 

za finanční pomoci nadace ČEZ obnovena část parku v areálu MŠ s napojením 

na naučnou turistickou stezku česko-finského projektu „Rybníky Debřece“. 

Zmiňovaný projekt bude dokončen během nadcházejícího roku. Spojením těchto 

dvou akcí získávají naši nejmenší krásný přírodní prostor pro své vycházky a 

hry.  

Dalším úspěšně realizovaným projektem v MŠ je II. etapa „Obnovy 

vodoinstalace v Mateřské škole“. Realizací tohoto projektu za finanční účasti 

programu LEADER prostřednictvím sdružení SPLAV jsme získali v naší školce 

příjemné a hezké sociální zařízení pro předškoláky. Výměnou podlahových 

krytin a novými malbami v učebnách ve veselých tónech získal tento prostor 

zcela novou, moderní a velmi příjemnou tvář. 

Další finanční projekty tohoto roku pro změnu za podpory 

Královehradeckého kraje proběhly v oblasti Turistického informačního centra. 

Pro příští rok jsou již připravena starší i nová projektová témata. Připravujeme 

například II. etapu výměny oken na obecních budovách. Dále jsou to projekty 

Krásná historie (oprava křížků), naučná turistická stezka „Vápenka“, dokončení 

naučné stezky “Rybník Debřece“, finále výstavby akce hasičská zbrojnice 

v Brocné (č.p. 23). Čeká nás oprava střechy MŠ, oplocení areálu MŠ i dalších 

obecních prostorů. Doufáme, že se nám podaří alespoň na některé plánované 

akce získat i finanční dotace. 

Posledním finančním úkolem tohoto roku je sestavení a schválení 

rozpočtu obce  pro rok 2013. Věřím, že i tento úkol bude splněn a nový  finanční 

rozpočet pro rok 2013 bude schválen Zastupitelstvem obce  do konce roku 2012. 

         Uplynulý rok byl úspěšný nejen v oblasti realizací připravených projektů, 

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

probíhají celoročně. Ve Společenském centru se například uskutečnil Školní 

ples, Hasičský ples, pořádaný místním sborem hasičů, Karneval dětí s rodiči, 

který pořádala Kulturní komise obce ve spolupráci se ZŠ a MŠ. Za velmi 

vydařené považuji akce pořádané během tradiční skuhrovské pouti i akci 

Rozloučení s létem. 

       Nezaháleli ani skuhrovští sportovci. Z uspořádaných akcí bych rád 

připomněl tradiční Volejbalový turnaj či Turnaj v nohejbale. Svým významem 

přesahují rámec naší obce závody  Běh údolím řeky Bělé a Běh na Velkou 

Deštnou, které každoročně pořádá oddíl SKI Skuhrov. Pravidelně se jich účastní 

nejen místní sportovci, ale přijíždějí sem závodníci ze širokého okolí. To 
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samozřejmě značně přispívá ke zviditelnění obce. 

Zatím poslední větší akcí, která proběhla v neděli 2.12.2012,  bylo 

zahájení adventního času výstavami „Advent ve škole“ a „Advent ve 

Společenském centru“. Obě výstavy byly hojně navštíveny návštěvníky z obce i 

okolí. Zdařilá akce byla zakončena rozsvícením obecního vánočního stromu na 

křižovatce u centra. 

      Naše malá výstavní síň rovněž lákala k návštěvě. Během roku  zde byly 

vystaveny  práce dětí z místní MŠ Sluníčko, dále výtvarná díla pana Ladislava 

Šulce a umělecké fotografie pana Jindřicha Bubeníčka. 

       Tolik malé ohlédnutí za končícím rokem 2012. Závěrem mi, prosím, 

dovolte, vážení a milí spoluobčané i další čtenáři Zpravodaje, abych Vám i všem 

Vašim blízkým popřál příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2013 

pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti. Nový rok pak společně přivítáme již 

tradičním Skuhrovským ohňostrojem v podvečer prvního dne roku, na který Vás 

všechny touto cestou srdečně zvu. 
                                                                                             Milan Bárta, starosta 

 
 

  
 

 
 

 

Pozemky 
Proběhla digitalizace katastrálního území Svinná u Brocné pro vlastníky PK 

parcel. Pozor změna - je nutné podat nové daňové přiznání do konce ledna 2013 

a sepsat novou nájemní smlouvu s pronajímatelem (např. Druţstvo). Parcely PK 

byly přečíslovány na KN. Na Katastrálním úřadě v Rychnově nad Kněţnou je 

moţnost vydání (bez poplatku) srovnávacího sestavení pro vyhotovení daňového 

přiznání. Bliţší informace budou podány na obecním úřadě. 

 

Nové regionální televizní vysílání 
Nová televize s názvem V1 začala vysílat z klasických pozemních vysílačů. 

V programu V1 jsou pravidelné zpravodajské relace o dění v našem kraji. 

Televize V1 je plná dokumentů o přírodě i technice a naladíte ji na klasickou 

anténu. V1 má mnoho diváků i díky zahraničním a domácím dokumentům a 

zábavným magazínům. Pokud televizi naladíte, můţete vyhrát i hodnotné ceny. 

 

Společenské centrum na podzim 
Bílá pokrývka a mráz za oknem je neklamným znamením, ţe čas vánoční je opět 

za dveřmi. Podzimní práce i radosti jsou pro letošek definitivně uzavřeny. 

Budova společenského centra oţívala v podzimních měsících pravidelnými 

sešlostmi seniorů, vítáním občánků, v listopadu kurzem drátkování a floristiky. 

Zprávy z obce 
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Prostory sálu koncem roku vyuţívají i organizace k různým schůzkám a 

setkáním. Nejsilnějším záţitkem byla určitě „Módní přehlídka“ Zdenky 

Zachariášové. Plný aţ přeplněný sál na chvíli oţil krásou a elegancí a paní 

Zdence a celému jejímu kolektivu ještě jednou moc děkujeme.     

Jako úspěšný můţeme opět hodnotit i „Advent ve Skuhrově“, událost jiţ tradiční 

a oblíbenou. Příznivé slunečné počasí zpříjemnilo návštěvníkům 

procházku Skuhrovem mezi základní školou a Centrem. 

Loučení s letošním rokem je pro mne i rozloučením s nynější 

pracovní pozicí. Chtěla bych poděkovat osudu, ţe mi byla 

dopřána tato rozmanitá práce, při níţ jsem kromě jiného poznala 

mnoho zajímavých a šikovných lidí a svou činností snad byla nápomocna k 

radosti a spokojenosti dalších. Poděkování patří také všem, bez jejichţ 

spolupráce a pomoci by to ani nešlo. Své nástupkyni přeji, ať se jí práce daří a 

přináší jí spokojenost.  

Našim spoluobčanům přeji příjemné a klidné vánoční svátky, pevné 

zdraví a pohodu do nového roku. 
                                                                           Marcela Zounarová    

     

Poděkování 
Za poctivě odvedenou práci na obecním úřadě a při kulturních akcích ve 

Společenském centru patří poděkování paní Marcele Zounarové, která odchází 

do důchodu. Na její místo nastupuje slečna Klára Šmídová, která nejlépe 

vyhověla podmínkám konkurzního řízení.                                   Milan Bárta 

 

 

 

 

 

Mutina Skuhrovský 
 

oznamuje –  všem občanům, že mu nejsou známé žádné skutečnosti, které by 

  dokazovaly, že 21.12.2012 nastane konec světa či tři dny trvající 

 temnota v důsledku protnutí galaktických rovin…  
 

přeje      - všem občanům hezké a pohodové Vánoce a po všech stránkách lepší 

  rok 2013… 
 

zve        - všechny občany na Slavnostní novoroční ohňostroj, který bude 

odpálen 1.1.2013 v 18.00 hodin na tradičním místě na parkovišti u 

zdravotního  střediska 
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                      SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 

Významného životního jubilea se  v prvním čtvrtletí  roku  2013  dožívají 

tito naši spoluobčané :   

      ŠULCOVÁ  Marie    ze  Skuhrova                       75  let 

     KOVÁŘÍČKOVÁ  Marie  ze  Svinné           80  let 

     KULŠTEJN  Václav   z  Brocné                             85 let 

     NOVOTNÝ  Josef    z Brocné                                 85 let 

     EHLOVÁ  ANNA   z Rybníčků                              75 let 

     ŠULC  Ladislav   ze Skuhrova                                75 let 

     KRÁLÍČKOVÁ   Marie  ze  Svinné                      90 let 

     EHL  Jaroslav  z Debřec                                         70 let 

     KLÁROVÁ  Zdenka   z  Debřec                             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: 

      NOSKOVÁ  Tereza    ze Svinné 

      BARTYZAL  Štěpán   ze Skuhrova 

     POHLOVÁ  Markéta  z Brocné 

      POP  Adam  z  Brocné 
     

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

aby vyrůstalo ve zdraví, lásce a klidu. 

 

   V měsíci listopadu oslavili významné výročí  50 let společného života  

   manželé  Jan a Milada HARTMANOVI ze Skuhrova. 
 

 Do dalších společných let jim přejeme hodně zdraví, spokojenosti a stálou   

      pohodu. 

 

      Loučíme se s našimi zemřelými  spoluobčany: 
 

       BARTOŠ  Josef   z  Hraštice                              (nar. 1919) 

     ROZINKOVÁ  Jaroslava  ze Skuhrova             (nar. 1938) 

 

  Čest  jejich  památce  

   
                                                                                                            Ludmila Popová 
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Do vánočního čísla Skuhrovského zpravodaje 

zařazujeme ve větší míře neţ obvykle ţákovské práce. 

Dětský pohled na nejkrásnější svátky roku jistě zaujme i 

pobaví kaţdého čtenáře. Tyto příspěvky naleznete  hned za 

zprávami z dění v posledních týdnech ve škole. 

 V říjnu  uspořádala naše škola za přispění mateřské školy  pravidelný sběr 

starého papíru. Díky všem ţákům, rodičům i místním občanům, kteří se do této 

akce zapojili, se podařilo naplnit dva speciální kontejnery. Celkem se sebralo 

12 762 kg starého papíru, z toho 1 702 kg dodali rodiče dětí z MŠ. Nejvíce sběru 

(763 kg) dodala Anna Marie Hanušová z 5.třídy, na druhém místě skončila Hana 

Nosková ze 3.třídy (345 kg) a třetím nejlepším sběračem byl Dominik Forejtek 

ze 4.třídy (324 kg).  Finanční výtěţek byl poměrnými díly rozdělen do pokladny 

SRPŠ při ZŠ a do pokladny SRPŠ při MŠ a bude vyuţit pro další činnost dětí. 

Další sběr se bude konat v dubnu příštího roku. Průběţně pokračuje sběr sušené 

pomerančové a citrónové kůry, kterou mohou ţáci kaţdý den odevzdávat 

vychovatelce školní druţiny.  

 V uplynulém období se ve škole uskutečnila celá řada zajímavých akcí. 

Za všechny bychom chtěli jmenovat například tři besedy o přírodě, které pro 

ţáky 1., 6. a 7. třídy připravili pánové P.Světlík a F.Laštovic ze společnosti A 

Roch. Ţáci při nich měli moţnost prakticky poznat vzácné dřeviny i ţivočichy.  

V týdnu před posvícením se v tělocvičně konaly Posvícenské hody (na koš). 

V listopadu navštívili ţáky 9. ročníku odborníci z jaderné fakulty Karlovy 

univerzity Praha, kteří poutavou formou seznámili ţáky s problematikou jaderné 

energie. Na ukončení látky o pravěku se naši šesťáci prakticky seznámili 

s výrobními postupy pravěkých lidí. Vyzkoušeli se mletí obilí mezi dvěma 

kameny, rozdělávání ohně pomocí luku a dřívek, vytvářeli keramiku a sošky 

zvířat, malovali pravěká zvířata, vytvářeli pěstní klín, zhotovili si luk a šípy, 

nacvičili rituální tanec a řadu dalších činností. Také letos prošli školou čerti, 

andělé a Mikuláš. Obdarovali děti drobnými dárečky a přišli povzbudit ţáky I. 

stupně při jejich Mikulášských soutěţích v tělocvičně. Obrazová dokumentace 

z většiny akcí je ke zhlédnutí na internetových stránkách školy www.zsskuhrov.cz 

 

Zprávy výchovného poradce 
V letošním školním roce proběhlo nebo ještě proběhne několik víceméně 

tradičních akcí, které souvisí s volbou střední školy (potaţmo volbou budoucí 

profese) a přijímacím řízením na střední školy. Pro ţáky 8. ročníku jsme ve 

spolupráci s Pedagogicko – psychologickou poradnou v Rychnově nad Kněţnou 

připravili v měsíci září 2012 test studijních předpokladů, který je doprovázen i 

testem prostorové představivosti. O toto testování je mezi ţáky a jejich rodiči 

značný zájem, i letos se testování zúčastnili všichni osmáci. Vlastní testování 

Základní škola informuje 

http://www.zsskuhrov.cz/
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probíhá v prostorách školy, tedy v prostředí pro ţáky důvěrně známém, kde se 

mohou plně soustředit na jednotlivé úkoly. Testování vedla paní ředitelka PPP 

Dr.Nora Martincová, která s naší školou v této oblasti spolupracuje jiţ řadu let. 

Po vyhodnocení testů seznámila paní ředitelka s jejich výsledky ţáky i rodiče při 

individuálních pohovorech. Toto testování je určitě dobrým pomocníkem při 

správném výběru střední školy, který současné osmáky čeká v roce 2014. Ještě 

jedna informace: testování ţáků je prováděno PPP zcela zdarma, komerční 

testování v soukromých poradnách je zpoplatněno částkou přesahující 1 000,- 

Kč. 

Dalším vodítkem při výběru střední školy je fyzická návštěva některé 

z regionálních středních škol. V letošním školním roce byli ţáci 9. ročníku 

navštívit Obchodní akademii v Kostelci nad Orlicí a nedávno se vybraní ţáci 

podívali přímo do výuky na Gymnáziu F. M. Pelcla v Rychnově nad Kněţnou. 

Na místě se přesvědčili, jak výuka vypadá a co je třeba mít za znalosti ze 

základní školy. 

V souvislosti s přijímacím řízením na střední školy uvádím několik 

důleţitých údajů: 

 Střední školy musí uvést kritéria přijímacího řízení do 31.1.2013 

 Vlastní přijímací řízení proběhne ve dnech 22. a 23.4.2013 

 Počet přihlášek na střední školy: maximálně 2 

 Termín odeslání přihlášek na střední školy: do 15.3.2013 

 

Přihlášky na střední školy spolu se zápisovým lístkem obdrţí rodiče 

vycházejících ţáků na schůzce s výchovným poradcem, která se uskuteční 

v prvním únorovém týdnu 2013. 

Ucelený katalog všech středních škol najdete na webu na adrese: 

www.infoabsolvent.cz  

Sledujte také údaje na stránkách školy www.zsskuhrov.cz/vychovny-poradce 

 

Anglicky jako doopravdy 
Angličtinu se učíme od šesté třídy s učebnicí Way to Win nakladatelství 

Fraus.  S pochopením látky a osvojením řečových dovedností nám pomáhají i 

internetové portály a námi oblíbená interaktivní tabule. Díky ní si hravě 

procvičíme gramatiku i slovíčka a ani sledování a poslech rodilých mluvčích 

nám není cizí. Před nedávnem jsme se ale rozhodli předvést své vlastní 

dovednosti a pustit se do nacvičení vlastních scének tak, aby nikdo nepoznal, ţe 

anglicky nemluvíme od narození. A do jakých situací jsme se vţívali? První 

scénka nás zavedla do prostředí restaurace a zaposlouchali jsme se do rozmluvy 

třech dospělých chlapů – Davida Zounara, Marka Piskory a Pavla Fišera. Ţe 

servírka byl Martin Verner, by snad ani nikdo nepoznal. Ve druhé scénce jsme 

zavítali na seznamovací večírek, kde parukou maskovaný Adam Kuruc odolával 

neodolatelnému namlouvání Pepy Hlaváčka. Dál jsme se imaginárně přesunuli 

ven, do parku, kde si dvě babičky Lenka Pišlová a Hanka Vašková povídaly o 
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svých domácích mazlíčcích. Nepoznali byste, ţe v penzi ještě zdaleka nejsou. 

Z parku nebylo daleko na autobusovou zastávku, kde se potkaly dvě 

jmenovkyně Kristýna Kulhánková s Kristýnou Lukavskou a doprovod jim dělal 

medvěd. Věkový průměr aktérů našich scének sníţil rozhovor Bětky Rýdlové 

s Martinou Dušánkovou, které by po roztomilém povídání o domácích 

mazlíčcích člověk nejradši dal za odměnu lízátko. Odměnou ale dětem nebylo 

nic míň sladkého, neţ jedničky v ţákovských kníţkách, které těší o to víc, ţe se 

na ně jen tak nezapomene. 

 

Turnaj tří škol ve florbale 
         Florbal je novodobá hra, která na naší škole jiţ definitivně zakořenila. 

V minulých letech jsme se zúčastnili řady turnajů v Dobrušce, Rokytnici nebo 

Kostelci, vţdy se ale jednalo o ţáky druhého stupně. Prvostupňoví florbalisté  

se účastnili řady vzájemných utkání s Kvasinami nebo se stejně starými 

kamarády ze základních škol v Dobrém a Deštném. 

             Na začátku letošního roku se setkali zástupci tří škol: Skuhrov, Dobré a 

Deštné, aby projednali moţnost celoročního florbalového soutěţení. Po 

vzájemné dohodě se zrodila  Orlická  florbalová  miniliga“  neboli  také  

takzvaný „ Turnaj tří škol“ za účasti ZŠ Dobré, ZŠ Deštné a našeho Skuhrova. 

             Soutěţ je rozdělena na dvě kategorie a) ţactvo 1.-3. tříd b) ţactvo 4.-5. 

tříd, v první kategorii nastupují ţáci v počtu čtyř hráčů + brankář, v druhé 

kategorii hrají ţáci ve trojicích + brankář. 

              Celá liga je rozdělena na podzim a jaro, dále jsou jednotlivá utkání 

hrána vţdy v jedné obci, škole. V říjnu se hrálo v Dobrém, v listopadu 

následoval turnaj v Deštném a v prosinci proběhnou zápasy na naší tělocvičně 

ve Skuhrově nad Bělou. Na jaře budeme pokračovat zápasy v Dobrém (duben), 

v Deštném (květen) a zakončení celé ligy i s vyhlášením celkových výsledků 

vyvrcholí v červnu ve Skuhrově. 

                Aţ v červnu tedy zjistíme, kdo byl nejúspěšnějším týmem 

v jednotlivých kategoriích. Myslíme si, ţe florbalová miniliga by mohla 

napevno zakořenit, neklamným signálem jsou pro nás děti, hlavně jejich chuť 

porovnávat svoje florbalové výkony, dovednosti a to je pro nás všechny, kteří se 

věnujeme malým florbalistům, ten nejlepší dárek k nadcházejícím Vánocům.                          

 

Aktivní páťáci 
Letošní školní rok jsme zahájili velice úspěšně. Vyhráli jsme ve sběru 

léčivých bylin i ve sběru starého papíru (děkujeme za spolupráci všem rodičům, 

prarodičům, strýcům i tetám, kteří se na naší výhře podíleli). Dostali jsme za to 

novou hru Activity Junior, při které je legrace a ještě se naučíme rychleji 

vyjadřovat. 

V říjnu jsme podnikli výlet do Rychnova n. Kn. Nejvíc se nám líbilo v 

muzeu na výstavě "Koloniál pana Bajzy". Jelikoţ budeme číst kníţku Bylo nás 

5, náramně se nám to hodilo. Viděli jsme tam staré zařízení obchodů, historické 
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výrobky, cedule, různé listiny, obaly a dokonce jsme si vyzkoušeli v koloniále 

prodávat. V Orlické galerii jsme zase viděli kníţku "Bylo nás 5 " ilustrovanou 

různými autory, ale i další obrazy. 

Říjen jsme zakončili projektovým dnem "Halloween". Zdobili jsme dýně, 

plnili úkoly z angličtiny, čtení i češtiny. Na naše výtvory se můţete podívat na 

webových stránkách školy. Můţete si prohlédnout i fotky z naší cesty do Hradce 

Králové, kde jsme byli spolu se 3. a 4. třídou. V divadle Drak jsme viděli 

představení " Červená Karkulka v divadelní laboratoři". Bylo to o tom, jak 

takové představení vzniká, co všechno a kdo všechno se musí zapojit. Neţ jsme 

se ale usadili v divadle, dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí o pravěku v 

Muzeu východních Čech. Tam jsme poslouchali výklad a pak si vyzkoušeli 

např. opracovat kámen na nástroj, mlít obilí mezi kameny apod. 

Teď v prosinci jsme měli další projektový den. Zjistili jsme zajímavé 

informace o vánočních zvycích v jiných zemích, např. ve Španělsku, v Číně, v 

Itálii... Pracovali jsme opět ve skupinách a nakonec jsme museli svoji práci 

předvést ostatním. Všem se to dost povedlo a bavilo nás to. 

Účastníme se samozřejmě i akcí, které jsou celoškolní, např. jsme byli v 

kině v Rychnově na cestopisném pořadu, na koncertě, na Mikulášské besídce a 

někteří i na Adventu. 

Doufáme, ţe se nám bude dařit i v novém roce 2013. Vaši páťáci 

 

Divadlo pro nejmenší 
Ţáci 1. a 2. třídy ZŠ se společně s předškoláky MŠ Skuhrov nad Bělou vypravili 

13. prosince do Hradce Králové. V divadle Drak viděli představení Štědrej večer 

nastal. Herci divadla jim veselou formou a s velkým mnoţstvím koled 

připomněli cestu pastýřů do Betléma k narozenému Jeţíškovi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prvňáčci si ozdobili stromek darovaný panem Lockerem 
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 Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří nějakým způsobem 

spolupracují s naší základní školou. Za ţáky, učitele i provozní pracovníky ZŠ a 

MŠ Skuhrov nad Bělou přejeme všem občanům hezké Vánoce úspěšný rok 

2013. 
Na textu se podíleli: Mgr.Hana Brandejsová, Mgr.Jiří Nedomlel, Mgr.Vladimír Kalous, 

Mgr.Jana Dusilová, Mgr.Oldřich Málek, Mgr.Daniel Vacek, Mgr.Kateřina Dohnálková, 

Mgr.Lenka Beránková, Bc.Anna Bartíková, Mgr.Hana Wenzelová a Mgr.Petra Holásková 

 

 

Vánoční čtení z tvorby žáků naší školy     
 

Dopisy Ježíškovi 
Milý Ježíšku, 

 tento rok bych si k Vánocům přála spoustu a spoustu věcí. 

Ale to nejhlavnější přání je, abychom se všichni setkali u 

štědrovečerního stolu a u stromečku a taky aby k nám přišli babička s dědou. Ještě si 

přeji, aby se nám narodilo zdravé miminko, to je asi to nejdůležitější! 

                        Kája Štěpánková, 7.  třída 

     

Milý Ježíšku, 

 vím, že jsem tento rok neprožila zrovna nejlépe, ale vím také, že si to musím 

příští rok vynahradit. Moc bych si přála, abychom se všichni setkali u sváteční večeře 

a mohli si pak dát navzájem dárky. Byla bych ráda, kdyby si člověk dokázal všeho 

vážit tak jako chudí lidé. Chtěla bych, aby ti, kteří jsou sami, byli alespoň na Vánoce 

s někým, koho mají rádi, a aby se tyto Vánoce vydařily co nejlépe. 

                 Káťa Petrová, 7. třída 

    

 

Milý Ježíšku, 

 od přírody mám prořízlou pusu, já vím. Proto se ti omlouvám, že jsem nebyla 

tak hodná, jak bych měla být. Snažila jsem se mít dobré známky ve škole a ucházející 

výsledky v lyžování. Doufám, že se mi to podařilo. A teď k mému přání: prosím, přines 

mi pod stromeček nové ponožky! Děkuji! 

                            Zuzka Holíková, 7. třída 

 

 

Upozornění pro rodiče budoucích prvňáčků: 
 

 Dne 17.ledna 2013 se v objektu MŠ Sluníčko bude od 15.00 hodin 

konat schůzka rodičů budoucích prvňáčků se zástupci MŠ a ZŠ Skuhrov 

nad Bělou. 
 

 Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ se bude konat v základní škole ve středu 

6.2.2013 od 13.00 hodin. Týká se dětí narozených v období od 1.9.2006 do 

31.8.2007. 
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Vánoční báseň 

Jára Jiruška, 8. třída 

 

U štědrovečerního stolu 

sedíme vţdy pospolu. 

Pak přijdeme ke stromečku, 

najdeme tam pár dárečků. 

 

Kdyţ napadne sníh, 

pojedeme na saních. 

V zimě máme sněhu dosti, 

na Nový rok jíme kosti. 

 

Přejeme si štěstí, zdraví, 

další roky ať nám hrají. 

Sníh pak taje v novém roce, 

a my jíme dost ovoce. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoce 
Terka Dohnálková a  

Káťa Králová, 8. třída 

 

Vánoce se kvapem blíţí, 

Jeţíšek uţ dolů shlíţí. 

Sleduje, jak děti potají 

k rodičům svým se chovají. 

 

A kdyţ váţně hodné jsou, 

všechny dárky dostanou. 

Kdyţ pak někdo strašně zlobí, 

dostane od čerta holí. 

 

Děti čerty přeţijí, 

Vánoce si uţijí. 

Na závěr vám na Vánoce 

přejem štěstí v novém roce! 
 

Štědrý den 
Kuba Pavlovec, 8. třída 

 

Na Štědrý den u stolu 

sedíme pěkně pospolu. 

Ráno zdobíme stromeček, 

večer dostanu dáreček. 

 

Ryba, ta má samé kosti, 

měli jsme se radši postit. 

Snad vyroste v novém roce 

na zahradě dost ovoce. 

Vánoční čas 
Terka Dušánková, 9. třída 

 

Kaţdým rokem pospolu, 

jíme kapra u stolu. 

Potom sobě pod stromeček 

dáme si pěkný dáreček. 

 

Budu věšet ozdoby, 

a hned zpívat koledy. 

Jsou to krásné Vánoce, 

pod stromkem je ovoce.  

 

Pak jezdíme na saních, 

venku padá zase sníh. 

Popřeji všem štěstí, zdraví, 

Vánoce mě prostě baví! 
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O Vánocích 
Domča Zounarová  

a Pája Dusilová, 9. třída 

 

Bez choroby, pospolu, 

budeme sedět u stolu. 

Mísy plné ovoce, 

uţ jsou zase Vánoce. 

 

Krásné dary, ţádné vady, 

tohle všechno najdeš tady. 

Na skuhrovském adventu 

bylo plno studentů, 

 

ţáčkové i staříci, 

obličeje zářící. 

Koledy nám vţdycky zní 

v tomto čase vánočním. 

 

A reklamy v televizi 

nevěstí nám ţádnou krizi -  

Coca cola kamion 

a hvězdičky Orion. 

 

Ale teď jsou Vánoce, 

máme je tu po roce. 

Zdraví, štěstí, celý rok 

a bez lásky ani krok. 

 

Mějme se tu stále rádi, 

buďme všichni kamarádi. 

 

 

Děti ze 3.třídy navštěvují krouţek etické výchovy pod vedením Mgr.Kateřiny 

Dohnálkové. Účastní se zde spousty zajímavých aktivit a učí se formou 

záţitkových metod získávat představu o lidské důstojnosti a morálce, 

sebepoznání, přijetí druhých, empatii apod. Jednou z aktivit v předvánočním 

čase byl „Dopis Jeţíškovi“, kde si děti napsaly spoustu přání, netradičně ne pro 

sebe, ale pro všechny blízké, na kterých jim záleţí. Ţáci pracovali s nadšením a 

v mnoha případech napsali přání, která vezmou za srdce. Příkladem za všechny 

je dopis Tomáše Preclíka: 
 

Milý Ježíšku, já bych si přál pro mámu, aby byla šťastná a nový mobil, pro kamarádku 

Hanku sadu „Hraj si a poznávej“ a auto Bleska, pro kočku Micinku, aby se jí splnily 

sny a pro děti bez domova a všechny děti na světě, abys jim splnil všechno, co si přejí.                                                                                                 

Tvůj Tomáš. 

Vánoční  
Terka Šlitrová, 9. třída 

 

Postavíme stromeček, 

vyzdobíme domeček. 

Venku opět padá sníh, 

všichni jezdí na saních. 

 

Pečeme uţ cukroví, 

jaké bude, kdo to ví? 

Nový rok se zvolna blíţí, 

a mě uţ se oči klíţí. 

 

Všichni sedí u stolu, 

uţívají pohodu. 

Není proč se rozčilovat, 

vyvádět a rozumovat. 

 

O Vánocích všichni hřeší, 

jedí mnoho cukroví. 

Proč to všichni tolik řeší? 

ať si kaţdý povolí. 
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Ze slohových prací ţáků 9. třídy zaujala recenze divadelního představení, kterou 

napsala Pavlína Dusilová: 
 

Richard III. 
  Ve čtvrtek 22. listopadu 2012  naše skuhrovská devítka a osmička 

navštívila za doprovodu paní učitelky Anny Bartíkové a pana učitele Miloše 

Černého Klicperovo divadlo v Hradci Králové. Zhlédli jsme divadelní hru 

Richard III. Myslím, že výkon herců a samozřejmě  i zpěváků z Hradeckého 

chlapeckého sboru byl vynikající. Takového Shakespeara, jako mají v 

Klicperově divadle, určitě nemají nikde na světě.  

Sebestředný, zlý a necitelný Richard touží po anglickém trůnu a nic ani nikdo 

mu nezabrání v cestě. Svému okolí dává na odiv ruku, která mu pravděpodobně 

shnila. Ví, že se všem hnusí a baví se tím. Je to muž, který si pohrává s lidmi a 

jejich úzkostí, a pak je nechá zabít. „Ve válce červených a bílých růží, jsem já ta 

černá!“ Takový postoj má Richard k válce, která drancuje Anglii. 

  Richarda III. hraje žena a ženské role obstarali muži. Hrou nás provází 

pták, který shlíží z hnízda, a žába, která si na popravu přinese klidně brambůrky. 

Richard díky svému důvtipu pozabíjí všechny následníky trůnu a šlechtice a na 

trůn se v naprostém klidu dosadí sám. Tam ho však dožene svědomí a zdají se 

mu noční můry, ze kterých si vůbec nic nedělá. Syn neznámého muže, Richmond, 

který se v příběhu zjeví někde uprostřed, vyplouvá z Francie, aby zabil Richarda 

a zmocnil se trůnu. 

Richmond vyzve Richarda k boji. Vypukne válka, která má dobrý konec jak pro 

Anglii, tak i pro Richmonda a jeho okouzlujícího bílého koně, který se po válce 

spřátelí s Richardovým černým koněm. Na konci války padne Richardova slavná 

věta „Království za koně“. Richmond se stane králem a celý příběh tak má 

šťastný konec. 

Celé představení bylo pro nás nádherným zážitkem, skvělé herecké obsazení a 

perfektní andělský sbor, který odzpíval hity skupiny Queen, Enyi a Eltona Johna. 

Tuto divadelní hru všem vřele doporučuji. Ráda bych ji zhlédla znovu. 
 

 

 

 

 

Proměny Mateřské školy Sluníčko  
 

Neúprosně se blíţí konec roku 2012, který přinesl v naši 

Mateřské škole Sluníčko nemalé změny. Došlo ke sloučení 

mateřské a základní školy, k personálním změnám, 

k rekonstrukci vnitřních prostor a zahrady u MŠ. O všech těchto novinkách jsme 

Vás ve zpravodaji informovali uţ dříve. Ve vánočním čase nás ještě čekají 
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poslední změny interiéru a to výměna a úprava šaten pro děti. 

Od počátku školního roku se nám podařilo naplnit školku v plné kapacitě, coţ 

je pro nás velkým přínosem nejen z provozních důvodů, ale i z pohledu další 

perspektivy vývoje MŠ.  

A co se u nás událo během podzimu? Začátkem září jsme uskutečnili veřejné 

akce Školkové kukátko, Setkání se školáky a Den otevřených dveří. Spolu 

s dětmi jsme v podzimním čase zrealizovali Strašidelnou zahradu, která měla 

velký ohlas. Vyrazili jsme s dětmi za poznáním do Perníkové chaloupky na 

Kunětickou horu, na výstavu akvarijních rybek a výstavu Betlémů do Rychnova 

n. Kn.  Děti si ve školce uţily akcí jako Zamykání zahrady či Pekelnou a 

Nebeskou výstavku s Mikulášskou nadílkou. Kaţdý měsíc nechyběla divadelní 

představení, která za námi přijíţdí jiţ tradičně do naší školky. Na konci tohoto 

roku ještě plánujeme společně s rodiči oslavit vánoční svátky a moţná přijde i 

Jeţíšek. Více se o činnosti naši školky můţete dozvědět z webových stránek 

www.msskuhrov.cz.  

Jsme velmi rádi za báječnou spolupráci, podporu a pomoc, které nám 

prokazují rodiče, základní škola a hlavně obec.  Závěrem bychom chtěli  zpětně 

poděkovat  skautskému oddílu ze Skuhrova n. B. za natření plotu v MŠ 

Sluníčko, které proběhlo v letních měsících. 

 

Přejeme všem občanům krásné a spokojené Vánoce a budeme se těšit na 

nový rok 2013. 
Za MŠ Sluníčko Zuzana Krassková 

             

http://www.msskuhrov.cz/
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Figurky - tentokrát o velkém včelaři 
 V minulém čísle jsem se zmínil o různých profesích a řemeslech místních 

figurek. Z dnešního pohledu zajímavá řemesla v průběhu let zanikla, což do 

značné míry změnilo i život v naší obci. Ale nebyla to jen řemesla, co dotvářelo 

společenské prostředí; byly to i nejrůznější záliby a koníčky obyvatel. Příkladem  

může být myslivost, původně vycházející z obyčejného lovu zvěře k obživě. Tahle 

záliba se postupem času vyvinula ve společenskou záležitost nesoucí s sebou 

mnohé souvislosti a události, o nichž se pak zejména v místních hospodách 

vyprávělo. Tyto příběhy byly líčeny tak barvitě, že posluchači po chvilce ztráceli 

přehled o jejich reálnosti a byli vtaženi do fantazie vypravěče, většinou 

zkušeného nimroda. Dodnes se tomuto jevu říká „myslivecká latina“. Všechno, 

co byť jen okrajově vybočovalo z normálu, bylo hned předmětem ironických 

komentářů s přídavkem dotvořených šprýmů. Mysliveckou výbavou počínaje a 

událostmi při honech konče. Vždyť třeba takový dvoumetrový nimrod 

s jezevčíkem u nohy okamžitě vzbuzoval pozornost všech přítomných… A už 

začala pracovat lidová tvořivost. Právě tak ostrostřelec malého vzrůstu, 

vykračující si s krátkohlavňovou flintou přes rameno býval terčem poznámek 

směřujících k tématu školních výletů… A to nemluvím o specifickém názvosloví 

užívaném myslivci při honech. Tady bych se do větších podrobností nerad 

pouštěl. Myslím, že toto téma má mezi místními myslivci daleko fundovanější 

pamětníky, a tak bych se mohl  dostat na docela tenký led. 

 Další dosti rozšířenou zálibou spojenou s přírodou 

bylo včelaření. Tady bych chtěl vzpomenout svéráznou 

skuhrovskou postavu, jednoho z mnoha včelařů, který 

s tímto koníčkem začínal už ve svých devíti letech a vytrval 

u něj do třiaosmdesáti. Na počátku jeho záliby byla 

událost, jež se odehrála v roce 1924. Na olši za 

Červinkovou hospodou se usadil mohutný včelí roj. Několik zvědavců v údivu 

postávalo na silnici a mudrovalo, co by se s tím mělo dělat, jak roj sundat. Jeden 

z kolemjdoucích nabízel dlouhý žebřík, další dokonce přispěchal s rojáčkem. 

Nachomýtnul se tu i kluk bydlící hned naproti hospodě. Bez dlouhého rozmýšlení 

prohlásil, že by tam klidně vylezl. „Ale prosím tě, spadneš do řeky i s těma 

mouchami“, prohlásil rázně kdosi z hloučku zvědavců. „Nelez tam, taková 

vejška“, přidal se hned další. Kluk se už ale rozhodl, na připomínky a rady 

nedbal. Přehodil řemen rojáčku přes rameno a rázně vykročil ke břehu řeky. 

Nutno dodat, že průpravu v lezení po stromech měl výtečnou, tak jako všichni 

tehdejší páni kluci. Pohled na střechy místních chalup z lípy či smrku byl pro 

místní hochy běžnou zálibou. Teď se tato dovednost hodila. Slabší nátury 

přihlížejících prohlásily, že se na to nebudou koukat a opustily hlouček diváků. 

Když malý odvážlivec úspěšně dosáhl úrovně roje, centimetr po centimetru sunul 

nohy po větvi, nad níž to zlověstně hučelo. Nastala rozhodující fáze celé akce. 

Jednou rukou se malý hrdina předržoval větve, na níž roj visel. Druhou rukou 

opatrně podsouval pod roj připravený rojáček. V rozhodujícím okamžiku větví 
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s rojem šikovně trhnul a hučící společenství včel skončilo tam, kde bylo třeba – 

v rojáčku. A nikdo z přítomných netušil, že se právě „narodil“ nový včelař. 

 Tím odvážným klukem nebyl nikdo jiný než Mirek Kops. Když nakonec 

slezl i s úlovkem dolů obdařen několika žihadly, vysloužil si obdiv a uznání 

početného zástupu přihlížejících.  Majitel včelstva znám nebyl. A jak už to 

v podobných případech bývá, hned se několik zájemců dožadovalo 

zachráněného roje. Když Mirek nesměle projevil o včely zájem, bylo nakonec  

davem rozhodnuto, ať si tedy ty včely nechá. Přihlížející se nakonec shodli, že si 

je zaslouží. 

 Takový byl začátek včelaření tohoto skuhrovského rodáka. V průběhu 

dalších let si debatami se zkušenými včelaři a četbou odborné literatury osvojil 

znalosti natolik, že se stal ve včelařství velkým odborníkem. Býval v kontaktu 

s republikovými členy svazu včelařů. Několik let měl na starosti včelařské 

družstvo v Uhřínově o několika desítkách včelstev. Když později včelařil při 

zaměstnání, bylo zřejmé, že jeho záliba vycházela ze vztahu k přírodě a finanční 

efekt byl pro něho druhořadý. Med ale uměl připravit jako málokdo. 

Charakteristická byla tmavě jantarová barva a velká viskozita, ale hlavně chuť a 

vůně. Med plnil do papírových kelímků s obrázkem včelího plástu. Dětem plnil 

med do malých kelímků, které jim rozdával zdarma, aby mohly tu dobrotu 

ochutnat. 

 Ve třicátých letech minulého století byl Mirek ale daleko známější jako 

obchodník. Měl pronajatý malý krámek s papírnictvím v budově Červinkovy 

hospody. Bykl to jeden z několika obchodů ve Skuhrově. O téhle své činnosti, 

která byla vlastně taky jeho zálibou, dokázal dlouze a s nadšením vyprávět i po 

mnoha letech. V těch chvílích se mi vybavovaly úryvky z filmové grotesky Zlaté 

dno s Vlastou Burianem, kde pan Putička provozoval poněkud idylicky své 

papírnictví. Společenská povaha a zaujetí pro komunikaci s lidmi v obchodních 

záležitostech, byly předpokladem úspěchu v podnikání. 

 Mirek, jak mu všichni včetně školáků familiárně říkali, byl vždy zapálený 

pro věc. Dokonce si zakládal na tom, že mu většina místních lidí tykala. I děti 

mu říkaly Mirku. Moc se tím bavil i ve vysokém věku, když na tu dobu s nostalgií 

vzpomínal. Zboží jezdil nakupovat až do Prahy, kde měl sestru. Ta měla 

potravinářský obchod a seznámila ho s majitelem velkoobchodu papírnickým 

zbožím. Vyprávěl mi, jak vyjednával nákupy kvalitního nedostatkového zboží. 

Zpět do Skuhrova se vracel s dobrým pocitem a těšil se na to, jak se dveře jeho 

krámku „netrhnou“. Často říkával: „Ty krásné malované ubrousky a přáníčka, 

patentní tužky nebo kvalitní pera získal z velkoobchodu málokdo. Věděl jsem, že 

takové zboží prodám i v Křivoklátskejch lesích, nebo i za záchodem…“ Toto 

období považoval za nejlepší úsek svého života. 

 O jeho pěkném vztahu k přírodě svědčily i vzpomínky na dobu dětství, kdy 

chodil se svou babičkou v letních měsících sledovat východ slunce na Ptačí 

kopec. Taky uznával vodoléčebné metody významného německého léčitele 

Sebastiana Kneippa.  
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 Mirek vždy kladl velký důraz na nezastupitelný význam včel pro existenci 

lidstva. To potvrzují i nejnovější výzkumy. Například podle britského deníku The 

Daily Telegraph je skutečnost, že dojde k zániku lidstva z důvodu vymizení včel 

70%. Přitom vyčerpání zásob ropy má tuto pravděpodobnost 40 %, zásah 

z vesmíru 10%... Mirek zkrátka věděl své.  

  Hezké Vánoce nám všem. 
                            Miloš Kops 

  

 

 

Lyžaři ani na podzim nezahálejí 
  Skuhrovští lyţaři-běţci svoji letní přípravu, o které jsme Vás podrobněji 

informovali v minulém zpravodaji, zúročují během podzimních měsíců na 

přespolních bězích.  Mezi první, nejoblíbenější a tradičně nejvíce obsazený patří 

běh „O posvícenský koláč“ ve Studenci v Krkonoších. Letošního ročníku se 

z našeho oddílu zúčastnilo celkem 32 závodníků. Od těch nejmenších 

benjamínků aţ po dospělé. Závodníci si odváţeli 2 zlaté (Z. Holíková, K. 

Holíková), 3 stříbrné (J.Vašátko, P.Smaţíková, O.Martinec) a 3 bronzové 

medaile (A. Michlová, Š.Jirásková, K.Píč).Vítězové si opravdu pochutnají na 

výborném koláči. 

Další velmi oblíbenou a jiţ tradiční akcí se stal běh v domácím prostředí s 

názvem Náborový běh Skuhrovem. Letos se konal 19. září, vládla správná 

závodnická nálada a na start se postavilo 40 závodníků. Těm nejmladším byly 2 

roky a běţeli s doprovodem svých rodičů. 

Dalším závodem byl Pekelský kros v Mladých Bukách, jehoţ se zúčastnili 

32 běţci a oddíl si odváţel 4 zlaté a 2 stříbrné medaile. Dne 7. října se 25 našich 

běţců zúčastnilo běhu Okolo Ostaše, který pořádal oddíl z Police nad Metují. 

Získali jsme 1 zlatou, 2 stříbrné a 4 bronzové medaile. Podzimní běţeckou část 

sezóny  jsme ukončili v Machově na Borském krosu. 

Nesmím opomenout vynikající umístění našich dorostenek na MČR 

dospělých  a dorostu v běhu na kolečkových lyţích v Liberci – Vesci 8.9. 2012, 

kdy Šárka Jirásková zvítězila a Kristýna Holíková obsadila 6.příčku. Druhý den 

si umístění děvčata vyměnila. Na MČR dospělých a dorostu v běhu do vrchu 

(běţí se na Ještěd ) Kristýna zvítězila a Šárka doběhla šestá. 

Zimní přípravu na sněhu začali dorostenci jiţ koncem listopadu v italské 

Santa Catarině. První týden v prosinci trénovali na Boţím Daru a ţactvo a 

někteří dorostenci si uţívali prvního  sněhu na Černé hoře v Krkonoších. 

Začátkem prosince jsme se dočkali sněhu i u nás doma na tréninkových 

tratích v Deštném, kde se trénuje třikrát týdně a o víkendech. Však se první 

závody blíţí. Závodníci však neodpočívají ani během vánočních svátků. 

Na  letošní zimní sezónu oddíl SKI Skuhrov připravuje na domácích 

tratích v Deštném řadu akcí. V neděli 30.12.2012 je to Orlický pohár. První 

únorový víkend je jiţ tradičně věnován letos jiţ 29. ročníku Orlického maratónu. 
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V březnu 6.3.2013 je naplánován okresní přebor – středeční kritérium a na závěr 

sezóny 24.3.2013 Kritérium posledního sněhu. 

Přejeme našim lyţařům hodně sil, sněhu, dobrou mázu, zdraví, štěstí a ať 

se skuhrovské barvy objevují na bedně co nejčastěji . 

Všem občanům přejeme za členy oddílu SKI Skuhrov, ať se letošní rok i 

přes tu nechvalnou 13 na konci  letopočtu  v y d a ř í. 
                                                                                         Za SKI Skuhrov M. Šabatová 

 

 

 

 

 

 

Sbor dobrovolných hasičů v Brocné na začátku roku 2013 oslaví 130 let od 

svého zaloţení. V našem 16. okrsku se jedná o nejstarší sbor dobrovolných 

hasičů. Toto kulaté výročí budeme oslavovat v měsíci květnu hasičskou soutěţí 

16. okrsku na hřišti v Brocné.         

 Jako hlavní dárek k tomuto výročí se začátkem tohoto měsíce začala 

dlouho očekávaná přestavba části budovy  č.p. 23 na hasičskou zbrojnici. 

Zbrojnice bude rozdělena na dvě části - na garáţ a šatnu. Garáţ hasičské 

zbrojnice vzniká v těsném sousedství současného nového obchodu a bude mít 

plochu 68 m2 s výškou stropu 3,5 m. Vjezd do garáţe bude osazen sekčními 

vraty o velikosti 4,5 m (šířka) x 3,35 m (výška). Velikost garáţe je zohledněna 

pro umístění současné techniky (tři přívěsné stříkačky a v budoucnu i pro 

hasičské vozidlo). V prostoru bývalého krámu vzniká šatna a kancelář pro hasiče 

o ploše 24 m2. Vchod do zbrojnice bude přes hlavní vchodové dveře mezi 

starým krámem a hospodou.         

 Sbor by se měl do nových prostor s technikou a zařízením nastěhovat po 

dokončení stavby koncem měsíce dubna 2013.     

 Závěrem bych Vás chtěl upozornit na ostraţitost v průběhu vánočních 

svátků při pálení svíček v domácnostech, na adventních věncích i v blízkosti 

vánoční výzdoby. Nikdy svíčky nenechávejte bez dozoru a vţdy je před 

odchodem z místnosti bezpečně uhaste. Předejdete tak nepříjemnostem a 

uchráníte vaši domácnost před poţárem a hmotnými škodami.    

  Za všechny hasiče Vám přeji krásné proţití vánočních svátků a 

hodně zdraví do roku 2013.                        
Za SDH Brocná Martin Šabata 

Hasiči v Brocné budou příští rok slavit 
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Máme rok 2012 skoro za sebou. Letos rybáři ve Skuhrově nad Bělou 

nezaháleli. Hodně činností se v naší organizaci kaţdoročně opakuje, 

ale letos jsme se pustili i do akcí, které se hned tak opakovat nebudou. 

Jiţ na podzim roku 2011 došlo k vypuštění rybníka v Debřecích. Jak 

vše proběhlo, jsem Vás seznámil jiţ minule. Po splnění všech administrativních úkonů 

jsme se mohli dát do údrţby rybníka. Bylo potřeba vybrat bahno v okolí výpusti, aby 

nedošlo k ucpání, levý břeh se musel zpevnit, aby nám "nesjíţděl" do rybníka. Také 

pravý břeh jsme se rozhodli upravit. Byla to opravdu náročná akce jak na naše finance, 

tak i na čas, který tomu naši členové věnovali. Z rybníka se pomocí bagru a nákladních 

aut vybralo přes 2.000 m³ bláta. Sesouvající levý břeh jsme zpevnili pomocí 

betonových panelů zapuštěných do dna rybníka. Část pravého břehu jsme zpevnili 

pomocí klád, aby nedocházelo k podemílání břehu.  Následně byly provedeny terénní 

úpravy břehové části. Část břehu se odbagrovala, abychom břeh srovnali a provedli 

drenáţe. Břeh se vysušil a dalo se po něm pohodlně pohybovat i bez holinek a ne jako 

v minulých letech. Kdyţ trochu zapršelo, i ty holinky byly málo a člověk byl od bláta 

aţ na zádech. Myslím, ţe všechny úpravy se povedly podle našich představ. V tom nás 

utvrdily kladné ohlasy nejen rybářů, ale i občanů Skuhrova nad Bělou. Na tomto místě 

bych chtěl poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli. Vyzdvihnout bych chtěl 

jména tří členů, kteří tomu věnovali nejvíce času. Je to Rudolf Zounar, Jiří Klár a Aleš 

Šrom. Touto cestou jim ještě jednou děkuji.      

 Rybník v Debřecích byl po dokončení úprav znovu napuštěn. Slovili jsme 

rybník v Rybníčkách, kde jsme měli přes zimu zakomorované ryby z Debřec a ty jsme 

vysadili zpět. Celkem jsme do Debřec nasadili cca. 12.000 kg kapra a 250 kg ostatních 

ryb, jako jsou candát, amur, tolstolobik, jeseter, lín a bílá ryba.    

 Na jaře jsme také slovili rybník v Hraštici. Zde jsme byli zvědavi, co nám v 

rybníku zůstalo po velké vodě v roce 2011. K našemu překvapení nám kromě 200 ks 

tříletých amurů, které jsme po velké vodě našli uhynulé pod rybníkem, zůstaly ryby 

všechny. Slovili jsme 300 ks kapra ve váze 200 kg, 200 ks amurů ve váze 50 kg a 25 

kg línů. Do rybníka jsme vysadili deset generačních kaprů a 20 ks línů k výtěru a tisíc 

kusů ročních amurů. Na podzim měli amuři okolo šestnácti a vytření kapři okolo 

sedmi centimetrů, coţ je pěkný výsledek.       

 Také jsme slovili chovné potoky. Nachytaných 2.000 ks pstruhů jsme vysadili 

do řeky Bělé. Do potoků jsme potom dovezli 10.000 ks malých pstrouţků. Udrţovali 

jsme okolí rybníků a vykonali mnoho jiných činností, při kterých bylo odpracováno 

přes tisíc brigádnických hodin.         

 K našim zimním a letním povinnostem rovněţ patřilo hlídání kvality vody 

v rybnících, které obhospodařujeme. V roce 2012 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.      

 V roce 2012 v rámci navázané spolupráce s CHKO Orlické hory jsme 

pokračovali v revitalizaci toku. V letošním roce jsme vybudovali tři nové jízky. K 

Z činnosti místní organizace Českého rybářského svazu 

ve Skuhrově nad Bělou v roce 2012 
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tomu jsme do břehové části upevnili dvě vrchní části stromů, které budou slouţit jako 

úkryty pro ryby a různé ţivočichy.       

 Krouţek mládeţe pod vedením pana Blaţka a pana Hradeckého navštěvuje 9 

dětí. Ty se učí rybářským dovednostem a znalostem potřebným k lovu ryb. Před 

začátkem rybářské sezóny skládají mladí rybáři závěrečný test k získání povolenky 

k lovu. Pro děti byly uspořádány také rybářské závody, které se uskutečnily 3.6.2012. 

Závody vyhrál Marek Valenta ze sousední MO Solnice se ziskem 600 bodů. Jako 

první z krouţku mládeţe MO Skuhrov nad Bělou se umístil Václav Šrom se ziskem 

172 bodů. Pro všechny zúčastněné byla připravena nějaká cena a malé občerstvení.    

Dne 2.června 2012 se sešlo 41 závodníků k závodům dospělých. Počet závodníků 

nebyl moc vysoký. Je to škoda, protoţe jsou připraveny pěkné ceny. Letos zvítězil Jiří 

Kubec se ziskem 274 bodů. První z naší MO a celkově čtvrtý se umístil David Zounar 

se ziskem 189 bodů. Při závodech bylo úspěšných 25 závodníků.    

 I v letošním roce byly uspořádány závody dvojic v lovu ryb na 24 hodin. 

Závody se uskutečnily 10.-11.srpna. Ani v letošním roce, tak jako minulý rok, nebyla 

vyčerpána kapacita soutěţících. Pro příští rok budeme muset pravděpodobně upravit 

podmínky účasti tak, aby bylo závodních dvojic víc a závod měl větší atraktivitu. Tak 

jako v minulých letech i letos nás zastihla dešťová přeháňka a pomalu se stává tradicí, 

ţe při závodech aspoň trochu zmokneme. Jedna tradice se ale letos porušila. Po celou 

dobu letošních závodů nikdo nespadl do vody a to je poprvé od doby, kdy tyto závody 

pořádáme… Tak uvidíme, jak tomu bude v roce 2013. Vyhrála dvojice Rudolf Zounar 

a David Zounar. se ziskem 4.152 bodů. Jen tak pro zajímavost, ulovené ryby měly 

dohromady 222 m.          

 Koncem léta jsme začali realizovat další plán. Tím je postavení skladu s malým 

zázemím u spodního rybníka v Debřecích. Nejprve bylo potřeba srovnat terén pod 

sklad. Následně jsme usadili na místo dvě buňky, z kterých bude sklad postaven. 

Postupně byla postavena střešní konstrukce a poloţena krytina. Během listopadu se 

nám podařilo ještě pobít palubkami oba štíty a část mezi buňkami. Máme jiţ koupeny 

palubky, které dají skladu kabát, ale ty se teprve natírají, a tak na ně dojde asi aţ na 

jaře. O tom jak se to celé povedlo, se budou moci zájemci přesvědčit sami přímo na 

místě.             

 Na tomto místě bych chtěl poděkovat Obecnímu úřadům 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://www.crs-skuhrov.wz.cz /   
 David  Zounar  

 

 

                         
 

 

 

http://home.tiscali.cz/crs.skuhrov/
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Klaustrofobie je strach z uzavřených prostorů. Například jdu do hospody a 

mám strach, že je zavřeno… 
 

Všechno se dá vysvětlit. Bohužel ne všem… 
 

Když tě rodiče přistihnou při lži, koukni se jim hluboko do očí a  

chladnokrevně řekni: "A co Mikuláš, Ježíšek, čáp..." 
  

To, že ti něco někdy nedojde, není chyba České pošty… 
 

Proč stvořil bůh Evu? Aby měl Vašek s kým zpívat… 
 

Pesimista vidí v tunelu tmu. Optimista vidí světlo na konci tunelu. Realista vidí 

světla vlaku. Strojvůdce vidí tři debily na kolejích… 
 

Tě nakopnu, že tě ani Google nenajde… 
 

Život je krásnej, ale člověk musí být pořád trochu nalitej… 
 

Život je tak rozmanitej! Každej den mě naštve někdo jinej… 
 

Vždyť já to přeci nedělám pro sebe! Já to dělám pro prachy! 
 

Když mají manželé problémy, tak za to můžou vždy obě strany. Jak manželka,  

tak i tchýně. 

 

Internetové zajímavosti silvestrovským pohledem 
Astronauti nemohou říhat - v kosmické lodi není zemská přitaţlivost, která by 

oddělila tekutinu od plynů v jejich ţaludcích. Co z toho vyplývá? Při oslavách 

zůstat na Zemi… 

Pokud přestaneš mít ţízeň, potřebuješ se napít. Kdyţ je lidské tělo dehydrováno, 

mechanismus ţízně se vypne. Poučení? Nepřestávej pít a nic se ti nestane… 

Kaţdým rokem 2.000 000 kuřáků buď přestane kouřit, nebo zemře na nemoci 

vyvolané tabákem. A co ti, kteří přestali a stejně zemřeli? 

Hučení, které slyšíme, kdyţ dáme mušli k uchu, není zvuk oceánu, ale zvuk krve 

proudící v ţilách ucha. A čím je způsobeno hučení v hlavě na Nový rok ráno? 

Kdyţ člověk umírá, poslední ze smyslů, který ztrácí, je sluch. První ztratí zrak.  

Alespoň má šanci se dozvědět, ze které likérky byl ten rum… 

Kdyţ se po jídle napiješ vody, sníţíš kyselost v ústech o 61 procent. Ono někdy 

stačí i těch zbývajících 39… 

Starověké římské, čínské a germánské společnosti často uţívaly moč jako ústní 
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vodu. Rada zní: Není  nutné vracet se ke všem starým praktikám… 

Kofein zvyšuje účinek aspirinu a dalších léků proti bolesti, proto je přidáván do 

některých léků. Mnozí na to přišli sami, jedním z mnoha osvědčených 

vyprošťováků je aspirin a ranní káva první pomoci… 

Lidé v nudistických koloniích hrají ze všech sportů nejvíc volejbal. Není divu, 

stačí si ty hráče a hráčky představit. Kdyby hráli šachy, byla by to  nuda. 
Ve starověkém Řecku hození jablka dívce bylo tradičním poţádáním o ruku. 

Dívka přijala chycením jablka. Poučení: Vždy si řádně zkontrolujte, čím po 

dívkách házíte… 

Inteligentní lidé mají ve vlasech obsaţeno více zinku a mědi. A ti méně 

inteligentní zase mívají kila železa v rukách… 

Turisté navštěvující Island by měli vědět, ţe dávání spropitného v restauraci je 

povaţováno za uráţku. U nás také: vrchní by se urazil, kdyby spropitné 

nedostal… 
 

 
Co je také možné zaslechnout v naší škole… 
 

Otázka učitele: Co je to aritmetický průměr? 

Žák: Budu mít dva pomeranče. Zvážím je, vydělím počtem vajec a zapíšu… 
 

Učitel: Co je to poločas rozpadu? 

Žák: To je poloviční doba před výbuchem atomové bomby… 
 

Učitel: Jak se nazývalo hlavní město Podkarpatské Rusi? 

Žák: Už ho roď… 
 

Učitel: Jmenujte příklad nějakého zdroje napětí. 

Žák: Tak třeba žárovka… 
 

Učitel: Které znáte jednotky k měření vesmírných vzdáleností? 

Žák: Žádný nevím a když ňáký jsou, tak budou zavádějící… 
 

Učitel: Charakterizujte Slunce. 

Žák: Slunce je hvězda, která svítí i ve dne… 
 

Učitel při češtině: Kam umístíme kořen? 

Žák: Do země… 
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