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Slovo starosty 
Čas neúprosně ubíhá a než jsme se nadáli, opět se nám 

přiblížil konec roku a s ním i čas  ročního bilancování. Myslím si 

však, že jsme ani v uplynulém roce nezaháleli a že je za námi opět 

vidět kus poctivé práce. 

    O jednotlivých akcích toho bylo napsáno již dost v průběhu roku. Dovolte mi 

proto jen malou rekapitulaci. Byla úspěšně dokončena a předána naučná turistická 

stezka česko-finského projektu „Rybníky Debřece“. Byly dokončeny terénní úpravy 

na urnovém háji. K relaxaci a oddychu jsme rozmístili 5 betonových laviček. Opravili 

jsme křížky u mostu na Debřece, se kterými nám pomohlo Ministerstvo kultury 

prostřednictvím Městského úřadu v Rychnově n.K. Sami jsme pak opravili a 

renovovali sochy na stezce ke kostelu. 

     Dalším úspěšně realizovaným projektem tohoto roku byla „Výměna oken v 

obecních budovách III“. Realizací tohoto projektu tentokrát za finanční účasti 

programu LEADER prostřednictvím sdružení SPLAV jsme získali nová okna a dveře 

v dalších obecních budovách. Jedná se o  dům pro seniory, společenskou místnost ve 

Svinné, hasičskou zbrojnici ve Skuhrově a hospodářskou budovu MŠ ve Skuhrově.  

Díky novým oknům a dveřím budeme šetřit tepelnou energii a tím i obecní kasu. 

Trochu zklamáním je neuskutečněná  akce „Opravy střech na budovách MŠ“ 

s termínem realizace říjen 2013. Při přípravě této akce bylo zjištěno, že je již 

nefunkční a poškozená  tepelná izolace střech a než dělat polovičatou práci, rozhodli 

jsme se tuto akci pozastavit a přesunout na začátek roku 2014, kdy bude provedena 

kompletní rekonstrukce, včetně izolací. Podařilo se však oplotit celý areál MŠ. 

V neposlední řadě nesmíme zapomenout na akci dokončení výstavby hasičské 

zbrojnice v Brocné (č.p. 23), při které vzniklo tamním hasičům i díky jejich 

vlastnímu přičinění příjemné zázemí pro jejich činnost. 

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

například zahájení první etapy dostavby přízemí Společenského centra ve Skuhrově, 

nový dřevěný strop v prostoru kulturního zázemí v č.p. 23 v Brocné, projekt „Krásná 

historie“ (oprava dalších křížků), „Naučná turistická stezka Vápenka“, zateplení a 

střecha MŠ, oplocení dalších obecních areálů atd. Doufáme, že se nám podaří na 

některé plánované akce získat i finanční dotace. 

   Posledním finančním úkolem tohoto roku je sestavení a schválení rozpočtu 

obce pro rok 2014. Věřím, že i tento úkol bude splněn a nový finanční rozpočet pro 

rok 2014 bude schválen zastupitelstvem obce  dne 16.12. 2013. 

       Uplynulý rok byl úspěšný nejen realizací připravených projektů, ale také v 

oblasti kulturních, sportovních a společenských akcí, které v obci probíhají celoročně. 

Ve Společenském centru ve Skuhrově, v kulturních zařízeních  v Brocné a ve Svinné i 

v sále pohostinství U Kouřímů. 

          Z kultury bych rád připomněl poslední vydařenou akci – návštěvu divadelního 

představení  v Praze a  tradiční akci, která proběhla v neděli 1.12.2013  na zahájení 

času adventního „Advent ve škole a ve Společenském centru“. Letos s nově 

umístěným a osvětleným vánočním stromem.   Naše malá výstavní síň celoročně  

prezentovala pěkné výstavy. Základní škola připravila důstojné oslavy 200. výročí 
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postavení první školní budovy v obci s četnými expozicemi v učebnách i žákovskou 

akademií. 

Nezaháleli ani skuhrovští sportovci a jako každoročně uspořádali své tradiční  

turnaje, závody a běhy. 

       Tolik malé ohlédnutí za končícím rokem 2013. Závěrem mi dovolte, vážení a 

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

příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2014 pevné zdraví, mnoho štěstí a 

spokojenosti. Nový rok přivítáme společně již tradičním „Skuhrovským 

ohňostrojem“ a malým společným přípitkem v podvečer prvního dne roku, na který 

Vás všechny srdečně zvu.                                                            
                                                                                                                         Milan Bárta, starosta 

 

 

Mutina Skuhrovský 
 

připomíná- majitelům psů, že jsou zodpovědní za exkrementy, kteří 

jejich miláčkové zanechávají na chodnících a veřejných 

prostranstvích; od příštího roku budou na obci 

k dispozici  hygienické sáčky, a tak se snad tato situace zlepší… 

 

oceňuje -   umístění obecního  vánočního stromu před Společenským centrem a 

  nově instalované osvětlení stromu… 

 

přeje -  všem občanům klid a pohodu o Vánocích, bujarého Silvestra a pevné 

zdraví v novém roce 2014… 

 

 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 
 

Obecní úřad oznamuje, že ve dnech 23. 12. - 27. 12. a 31. 12.2013 bude 

kancelář obecního úřadu zavřena. V pondělí 30. 12.2013 bude otevřeno do 14.00 

hodin, pokladna pouze do 12.00 hodin!  
  

Vánoční otevírací doba místní knihovny: 

středa    25. 12. 2013  zavřeno  pátek 27.12. 2013  zavřeno 

pondělí 30. 12. 2013  9.00 - 16.00 pátek 3. 1.    2014 11.00 - 16.00 
 

MUDr. Vítězslav Kocábek oznamuje, že ve dnech 30. – 31. 12.2013 bude mít 

dovolenou. 
 

MUDr. Zdenka Seidlová bude mít ve dnech 23., 27., 30. a 31. 12.2013 zkrácené 

ordinační hodiny, pouze od 7.00 do 8.00 hodin. 
 

MUDr. Milena Hejnová oznamuje, že ve dnech 18. – 20. 12.2013 bude mít 

dovolenou. Zástup bude na poliklinice v Rychnově nad Kněžnou. 



3 

 

Mimořádné volby  do  Poslanecké sněmovny  Parlamentu  ČR  
se uskutečnily ve dnech 25. - 26. 10.2013. Již tradičně se volilo ve dvou volebních 

místnostech – v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Skuhrově a ve společenské 

místnosti bývalé školy v Brocné. Účast a výsledky nejúspěšnějších stran jsou 

uvedeny v následující tabulce: 
 

Číslo Název volební strany Skuhrov  Brocná Celkem 

  počet hlasů počet hlasů  

1. ČSSD 92 19 111 

4. TOP 09 53 11 64 

6. ODS 23 5 28 

11. KDU-ČSL 52 9 61 

15. SPO Zemanovci 7 1 8 

17. Úsvit přímé demokracie 50 16 66 

20. ANO 2011 91 26 117 

21. KSČM 88 15 103 

23. Strana zelených 12 1 13 

 

VOLBY Počet voličů Volilo Účast 

Skuhrov  733 492 67,2% 

Brocná 151 110 72,8% 

Celkem Skuhrov nad Bělou 884 602 68,1% 

 

 

Svoz komunálního odpadu       Skuhrov nad Bělou 
Kalendářní rok    2014 

Svozový den                Pondělí 
     

Měsíc lichý týden   dny 

leden 1.,3.,5.     30., 13., 27. 

únor 7.,9.     10., 24. 

březen 11.,13.     10.,24. 

duben 15.,17.     7.,21. 

květen 19., 21.     5., 19. 

červen 23., 25., 27.   2., 16., 30. 

červenec 29., 31.     14., 28. 

srpen 33., 35.     11., 25. 

září 37., 39.     8., 22. 

říjen 41.,43.     6.,20. 

listopad 45.,47.     3.,17. 

prosinec 49.,51.     1.,15.,29. 
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Vánoce a sníh… 
 Blíží se konec roku 2013 a věřím, že i když má na konci ,,tu 

nešťastnou 13“, tak byl tento rok pro mnoho lidí úspěšný. Bílá pokrývka za 

okny sice ještě není, ale že nastal čas vánoční nám napovídá nejen výzdoba 

v naší obci ale i mnoho vánočních akcí v okolí. I proto jsem ráda, že si hodně 

lidí našlo cestu na naše tradiční ,,Adventní odpoledne“, které se letos konalo 

první adventní neděli. Vydařené odpoledne bylo zakončeno zpěvem 

vánočních koled dětí ze základní školy u rozsvíceného vánočního stromu. Doufám, že i 

v příštích letech bude takto hojná účast a každý si zde koupí nějakou drobnost pro sebe nebo 

své blízké. Další hezkou akcí byl Vánoční koncert Rychnovského dětského sboru Carmina, 

který byl doplněn malými zpěváčky ze sboru Zvoneček a Rolnička. Letošní koncert se nesl 

ve znamení tradic, zvyků a vánočních koled z různých evropských zemí. V dalších dnech 

bude Společenské centrum využito k zasedání zastupitelstva obce a několika soukromým 

oslavám.  

 Ani v podzimních měsících budova společenského centra nezahálela a byla 

využívána k soukromým akcím, setkáním a samozřejmě také pravidelným sezením našich 

seniorek. To poslední bylo oživeno zpěvem koled dětiček ze základní školy a zajímavým 

tanečním vystoupením žen z Doudleb nad Orlicí.   

 I v příštím roce se budeme snažit pro vás připravit zajímavé akce a zážitky pro 

zlepšení nálady a zpestření všedních dnů. Závěrem bych vám chtěla jménem všech 

spolupracovníků popřát hezké, příjemné Vánoce a hodně zdraví a pohody do nového roku.   
                              Klára Šmídová 

 

 

*** 
 

Obecní zastupitelstvo Skuhrov nad Bělou zve všechny občany na tradiční 

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ, 
který se bude konat ve středu 1.ledna 2014. Ohňostroj začne v 18.00 na 

prostranství před zdravotním střediskem. Od 17.00 hod. zde bude připraveno 

občerstvení. 

     

*** 
 

KULTURNÍ KOMISE OBCE SKUHROV NAD BĚLOU 
POŘÁDÁ TRADIČNÍ 

KUŽELKÁŘSKÝ TURNAJ DVOJIC 
 

TURNAJ SE KONÁ V SOBOTU 15. ÚNORA 2014 OD 9.00 HOD. 

  V KUŽELNĚ SK SOLNICE 

STARTOVNÉ: 60,- KČ 

DOPRAVA ZAJIŠTĚNA (ODJEZD ZE SKUHROVA V 8.45 HOD.),  

OBČERSTVENÍ V RESTAURACI KUŽELNA ROVNĚŽ. 

PŘIHLÁŠKY DVOJIC PODÁVEJTE NEJPOZDĚJI DO ČTVRTKA 13. 2. 2014  

NA TELEFONU 777 360 583 NEBO E-MAILOVÉ ADRESE ol.malek@seznam.cz 

mailto:ol.malek@seznam.cz
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                              SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
     Významného životního jubilea se v prvním čtvrtletí  roku  2014  dožívají tito naši 

spoluobčané:   

     FIŠER  Jiří    ze Skuhrova                                     75 let 

     VÝRAVA  Josef   ze  Skuhrova                             70  let 

     PULTAROVÁ  Hana   ze Skuhrova                     70 let 

     JIRÁSKOVÁ Ludmila    z  Hraštice                    75 let 

     SMOLA  Josef   z Hraštice                                    80 let 

     EHLOVÁ  Vlasta    z Hraštice                              75 let 

     KRÁLÍČKOVÁ  Marie   ze Svinné                     91 let 

     STEJSKALOVÁ  Marie  ze Skuhrova                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: 

       DEMSKÝ  Samuel  ze Skuhrova 

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

aby vyrůstalo ve zdraví, lásce a klidu. 

 

      Ve  čtvrtém čtvrtletí  roku 2013 uzavřeli sňatek tito naši spoluobčané : 

PRECLÍKOVÁ   Martina  ze Skuhrova   a  ŠTEFANEC  Jozef 

ČERNÍNOVÁ   Sabina   ze Skuhrova  a   ŠUMPÍK  David 

VACKOVÁ  Pavlína  z Rybníčků  a  AKIMOV  Igor  Alexandrovič 

         Novomanželům přejeme, aby jejich společný život byl založen na 

vzájemném pochopení, lásce a klidu. 

 

    V měsíci listopadu oslavili významné výročí 50 let společného života  

manželé  Josef a Jaroslava PAŠTOVI  z Rybníčků 

a  55 let společného života  manželé Oldřich a Milada BÁRTOVI  ze Skuhrova 

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

pohodu  

 

Roční statistika obce k 30.11.2013 

Počet obyvatel obce je 1 092. 

V roce 2013 se narodilo 10 dětí, zemřelo 6 osob,  přistěhovalo se 12 osob,                         

odstěhovalo se 27 osob, sňatek uzavřelo 14 občanů a rozvedeno bylo 5 manželství. 

                                                                                                                               Ludmila Popová
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Vánoční zamyšlení 
Aroma perníčků, stromeček, domácí úklid, nakupovaní, 

sníh, koledy, kapr, dárky, rodina, stůl, bílý ubrus, první 

hvězdička na nebi a už jsou skoro Vánoce. Čekáme na ten čas, 

kouzelnou dobu, vnímanou skoro každým z nás jako čas 

magický. Dárky pro hodné přinese Ježíšek. Tak vypadá zhruba 

v každé rodině příprava na Vánoce. A také ten pěkný čas nám všem rychle utíká, za 

chvilku se probudíme z kouzelného snu a bude po Vánocích... Jenomže má to pokaždé 

takto vypadat? Je třeba si také vysvětlit, kdo je Ježíšek, který nám nese dárky, a to 

dokonce i těm, kteří si to ani nezaslouží. 

    Podstatou a základem Vánoc je narození Ježíše Krista před dvěma tisíci let. Pro 

křesťany Božího Syna, tak Syna samého Boha. Sám Ježíš je považován křesťany za 

vtělení Boha v lidské podobě, Boha - člověka. Boží Syn přichází na svět jako malé 

dítě, narozené na seně ve městě Betlémě v chudobě a pokoře jako dar pro celé lidství. 

Přinesl spásu, nemyslel jen na sebe, ale především na druhé. Dodnes je považovaný 

za symbol obětavosti, pokory a lásky k lidem.  

    Během vánočních svátků by nikdo neměl být sám a naším darem pro druhé ať je 

především náš dar přítomnosti pro druhého člověka. Opravdu občas stačí být pro 

druhé, pozvat je do našeho života alespoň na vánoční čas, aby ty svátky byly krásné. 

Dárky a zábava jsou důležité a příjemné,  ale nemůže nám to zahalit to, co je v životě 

nejpodstatnější - lásku. Měli bychom se podívat kolem sebe, jestli vedle nás náhodou 

není někdo, pro koho jsou Vánoce časem samoty. Nezapomeňme na Štědrý den přidat 

ještě jeden talíř, až budeme chystat večeři. Třeba se sami pro někoho staneme 

Ježíškem a naše pozvání a přítomnost bude pro někoho nejkrásnějším dárkem…         

A  my tím pozváním obdržíme nejkrásnější dar,  dar štěstí. A co víc: v pozvané osobě 

třeba spatříme samotného Ježíše. Proč ne,  vždyť Vánoce jsou přece kouzelné, během 

kterých se může stát všechno… 

    Všem skuhrovským obyvatelům přeji krásné Vánoce, pevné zdraví, hodně štěstí, 

splnění snů a šťastný nový rok. Především však přeji Vám i sobě, aby se Ježíšek 

narodil v našich srdcích, abychom dobro dávali všem nejen o Vánocích ale během 

celého našeho života. 

P. Artur Kamil Różański, Váš farář 

 

               

Základní škola informuje 
 Vedle pravidelné každodenní školní práce byl podzim v naší 

škole provázen několika akcemi a událostmi, o kterých bychom rádi 

informovali jak rodiče tak širší veřejnost. 

Skuhrovské posvícení si žáci ve škole užívají sportovně. Pravidelně se v tělocvičně 

konají „Posvícenské hody (na koš)“.  Jak je patrné z názvu akce, zástupci z jednotlivých tříd 

měří své síly ve střelbě na koš.  Mezi děvčaty v jednotlivých kategoriích zvítězily: Kristýna 

Hynková,  Tereza Křížová,  Anna Křížová a Kateřina Hudcová.  V chlapeckých 

kategoriích se na 1. místech umístili Jan Hlavsa, Michal Preclík, Tomáš Bárta a  

Dominik Palaščák.  Sladkou odměnu připravily vítězům kuchařky školní jídelny v podobě 

chutných posvícenských koláčů. 
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 Žáci I. stupně zahájili plavecký výcvik, za kterým dojíždějí každé pondělí do 

plaveckého bazénu v Rychnově nad Kněžnou. Čeká je celkem 10 lekcí.   

Naši šesťáci se v listopadu na celé jedno dopoledne ocitli v pravěké škole. Prakticky 

si vyzkoušeli, jak  naši předkové vyráběli kamenné nástroje, z keramické hlíny vytvářeli 

nádoby i sošky zvířat, zhotovili šípy a luky, ze kterých si v tělocvičně také vystřelili. Žáci 

poznali, jakou dalo námahu než si lidé mezi dvěma kameny umleli mouku, své výtvarné 

nadání předvedli při malbě pravěkých zvířat. Vrcholem byl rituální tanec pravěkých lovců 

za doprovodu bubínků a ozvučných dřívek. Bylo vidět, že projekt s názvem Pravěk ve škole 

a škola v pravěku je docela zaujal. 

 Mezi žáky 9. ročníku přijela tisková mluvčí Policie ČR Rychnov nad Kněžnou paní 

Alena Kacálková, která žáky upozornila na právní odpovědnost plynoucí z dosažení 15 let 

věku. Pohovořila také o kriminalitě v našem okrese, dopravních nehodách s účastí 

mladistvých a dalších aktuálních případech. Ze žákovských dotazů bylo patrné, že je tato 

problematika velice zajímá. 

 Osmáci  pomalu rozmýšlejí o volbě svého budoucího povolání. K usnadnění jejich 

rozhodování přispívá test studijních předpokladů. Test zadala našim žákům Dr. Nora 

Martincová z PPP Rychnov nad Kněžnou. Ta také žáky a jejich rodiče seznámila s výsledky 

testů a případně doporučila okruh oborů, které by jednotlivým žákům mohly vyhovovat.  

 U deváťáků je volba povolání již velmi aktuální. Proto jim byla nabídnuta možnost 

přípravy na přijímací zkoušky. Pravidelně jednou týdně se mohou připravovat jak z  jazyka 

českého, kde přípravu vede Bc.Anna Bartíková, tak v matematice, jejíž přípravu zajišťuje 

Mgr.Hana Brandejsová. Záleží jen na samotných žácích, zda tyto možnosti využijí. 

 Talentovaní žáci se mohou zapojit do soutěží v naukových předmětech. V listopadu 

se uskutečnilo školní kolo Dějepisné olympiády. Zúčastnilo se 5 žáků z 8. ročníku a do 

okresního kola postoupili Kateřina Pecková, Kateřina Petrová a Václav Nosek. 

 V rámci příhraniční spolupráce se vydala skupinka našich sportovců pod vedením 

pana učitele Mgr.Oldřicha Málka do Polska, kde se Jazskowe Dólne uskutečnil turnaj 

v míčových sportech. Naši reprezentanti byli v Polsku tradičně velice přátelsky přijati a 

v jarních měsících přivítáme polské přátele u nás. 

 Uskutečnily se již dva turnaje ve florbale, ve kterých se naši žáci střetávají se soupeři 

ze  ZŠ Dobré a ZŠ Deštné. V pořádání turnajů se školy střídají. 

 V neděli 1. prosince naše škola ožila tradičním dnem otevřených dveří s názvem 

„Advent ve škole“. Návštěvníci si mohli zakoupit nabízené vánoční zboží, nasát 

předvánoční atmosféru, při kávě a zákuscích pohovořit se známými a přitom  všem ještě 

vyslechnout vánoční koledy v podání žákovského sborečku pod vedením Bc.Anny 

Bartíkové, která zpěváky doprovodila hrou na housle. Tato skupinka vykouzlila i pěknou 

atmosféru při rozsvícení obecního vánočního stromu u Společenského centra. 

 Mikuláš s andělem a skupinou čertů prošel 5. prosince školou, pokáral hříšníky, 

pochválil vzorňáky a všem předal balíčky dobrot, které připravily kuchařky školní jídelny. 

 Blížící se Vánoce pravidelně signalizuje Vánoční koncert RDS, který se letos konal 

10. prosince ve Společenském centru. Pěvecký sbor pod vedením Karla Štrégla přesvědčil 

všechny přítomné, že úspěchy, které nasbíral při svém letošním turné po Španělsku, nejsou 

náhodné. Velmi mile zapůsobilo i vystoupení nejmenších zpěváčků ze Zvonečku a Rolničky, 

kteří spolu vystupovali na veřejnosti poprvé. 

 Závěrem bychom chtěli všem občanům touto cestou poděkovat za příspěvky 

v podobě starého papíru. Říjnový sběr přinesl opět dva plné kontejnery, což představuje 

11 670 kg. Do pokladny SRPŠ přibylo celkem  21 000,- Kč. 
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 Informace pro rodiče budoucích prvňáčků: ZÁPIS DO I. TŘÍDY se bude konat 

29.1.2014 a týká se dětí narozených od 1.9. 2007 do 31.8. 2008. 

 Dne 14.1.2014 v 15.00 hodin se bude v mateřské škole konat schůzka rodičů 

budoucích prvňáčků, na níž jim budou podány informace, týkající se zápisu. 

 Rádi bychom pozvali občany na VIII. ŠKOLNÍ PLES, který se bude ve 

Společenském centru konat 28.2.2014, hraje skupina Duál. 

 Snímky ze školních akcích naleznete na internetových stránkách školy: 

www.zsskuhrov.cz. 

 Přejeme všem žákům, rodičům, zaměstnancům, přátelům školy a skuhrovským 

občanům pohodové Vánoce a hodně zdraví v novém roce 2014. 
 

                       Mgr.Hana Brandejsová, Mgr.Jiří Nedomlel 

 

 

Výlet do krajského města 
V úterý 3. prosince 2013 jsme se vydali na výlet do Hradce Králové. V autobuse jsme 

byli my - čtvrťáci a páťáci od nás ze Skuhrova a také páťáci z Kvasin. Nejdříve jsme se 

podívali na hvězdárnu a do planetária, kde jsme se dozvěděli, jak vznikl vesmír, jak velké 

jsou planety, jak se jmenují různá souhvězdí a jak vypadají. U dalekohledu jsme pozorovali 

Slunce, ale vůbec jsme se tam neohřáli. Co bychom však v prosinci od sluníčka chtěli... 

Potom nás pan řidič Paleček vysadil u zimního stadionu. Prošli jsme se Jiráskovými 

sady, viděli jsme krásný kostelík, soutok Labe a Orlice, spoustu kachen, labutě a drzé nutrie. 

Zpátky jsme šli kolem elektrárny Hučák, po nových schodech bývalého pivovaru ke 

krajskému úřadu, přes Staré náměstí na parkoviště u nového koupaliště, kde na nás čekal 

autobus. Celou cestou nás provázel pan učitel Černý, který nám vypravoval o krajském 

městě zajímavé věci. Výlet se nám líbil, snad zase brzy někam vyrazíme.  
                                    Mgr.Jana Dusilová a žáci 4.ročníku 

 

Drak nikdy nezklame 
Hned z kraje školního roku se vydala 2.,3. a 4. třída do divadla Drak v Hradci 

Králové, které nás dosud nikdy svými představeními nezklamalo. A nezklamalo ani 

tentokrát! Hra  zpracovaná podle staré řecké báje o Ikarovi a jeho otci Daidalovi byla velmi 

vtipná, poutavá, napínavá i poučná. Diváci byli vtaženi do děje rytmickými písničkami, 

zaujaly poutavé kulisy i výkony herců. Přáli jsme si, aby divadlo trvalo déle než pouhou 

hodinu, tak moc se nám to líbilo. Ale bohužel.....Tak se budeme těšit na příští rok, protože 

divadlo Drak je záruka skvělé zábavy. 
                        Mgr.Kateřina Hvězdová Dohnálková 

 

Polsko-české hry dětí v kolektivních sportech 
V pátek 22. listopadu 2013 vyrazila výprava 17 žáků ze 4., 5. a 6. 

ročníku v čele s panem učitelem Málkem do polské obce Jaszkowa Dolna 

(jde o smluvně spřátelenou obec s naší obcí v rámci česko-polské 

spolupráce), kde se uskutečnily polsko-české Hry dětí v kolektivních 

sportech. Her se kromě domácích a našich dětí zúčastnily ještě děti ze 

školy v polské obci Oldrzychowice. Autobus vamberecké firmy Urban 

(děkujeme za skvělý servis) dorazil do areálu místní nově zrekonstruované 

školy kolem deváté hodiny. Osobně nás přivítali starosta obce Jaszkowa Dolna, paní 

http://www.zsskuhrov.cz/
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ředitelka školy (jde o tzv. Szkolu podstawowu 1.- 6. ročník) a pan učitel Leszek Tybinski, 

který má na  starosti školní tělovýchovu.  

Poté jsme se odebrali na připravené pohoštění (koblihy, koláče, káva, čaj) a 

následovala prohlídka školy. Při této exkurzi se naši žáci podivovali nejvíce nad tím, že 

polské děti v průběhu vyučování mohou dle libosti konzumovat svačiny i nápoje. To u nás ve 

škole neznají. V naší škole na to máme přestávky… 

Po desáté hodině jsme se převlékli do dresů a spolu s ostatními účastníky her 

nastoupili v překvapivě prostorné hale ke slavnostnímu zahájení Her. Úvod byl také 

vyšperkován tóny české i polské státní hymny. Na programu her byly tři turnaje 

v kolektivních sportech, a to v sálové kopané, házené a vybíjené (v polštině dwa ognie). Naši 

chlapci zápolili se soupeři v kopané, dívky v házené a smíšený tým ve vybíjené. V prvních 

dvou turnajích se nám příliš nedařilo a popravdě je třeba přiznat, že jsme dostali od obou 

polských družstev pořádný „kartáč“. Bohužel bylo znát, že fotbal nemá ve Skuhrově tradici 

a házenou hrála mnohá děvčata poprvé v životě.  

Následoval připravený oběd (vcelku chutný, pouze na okurkovou polévku se  děti 

netvářily) a závěrečná fáze Her, kterou byl turnaj ve vybíjené.  V něm jsme konečně 

dominovali a kapitánka (polsky „matka“) Lenka Jirušková dovedla náš celek ke dvěma 

vítězstvím.  

V celkovém součtu bodů jsme obsadili „krásné třetí místo ze třech“ a odvezli si pěkný 

pohár, sadu bronzových medailí a dva nové fotbalové míče. To abychom mohli potrénovat a 

v kopané se zlepšovat. Na rozloučenou dostaly děti od pana starosty ještě tašky s celou 

řadou suvenýrů včetně slušivých „santovských“ čepiček.  Okolo páté hodiny odpolední 

dorazila skupina sedmnácti Santů šťastně a spokojeně do svých domovů. 

Na závěr je nutno podotknout, že přijetí polskými přáteli i následná péče o naše malé 

sportovce byly na skvělé úrovni a pro organizaci obdobných her, které by se měly uskutečnit 

v příštím roce v naší obci, byla nastavena velmi vysoká laťka. 
                                                                                                                         Mgr. Oldřich Málek 

 

 

Anketa s vánoční tématikou 
Vánoce jsou především svátky dětí. Jak vlastně děti Vánoce vnímají, co 

zažívají a jaké dodržují zvyky bylo předmětem malé ankety, kterou mezi 

žáky II. stupně naší školy zadala paní učitelka Bc.Anna Bartíková: 

Co máte rádi na Vánocích? 
Káťa Hudcová 9. tř.: Že se konečně můžu válet v posteli, jak dlouho chci. 

Terka Dohnálková 9. tř.: Líbí se mi, že se sejdeme jako rodina. Také mi připadá, že Vánoce 

mají takový magický a klidný nádech. 

Danďa Koblásová 9. tř.: Na Vánocích mám ráda dobrou večeři a pohádky. 

Dan Kudrna 9. tř.: Na Vánocích mám rád to, že se konečně vyspím, protože nemusím 

vstávat do školy. 

Kuba Pavlovec 9. tř.: Nejraději mám štědrovečerní večeři, hlavně kapra. 

Tomáš Nosek 8. tř.: Na Vánocích mám nejraději prázdniny. 

Co na Vánocích naopak nemáte rádi? 
Kristýna Bártová 9. tř.: Nemám ráda předvánoční zmatek při nakupování dárků a domácím 

úklidu. 

Lucka Šotolová 9. tř.: Vadí mi, že Vánoce ztratily svůj smysl. Každý si myslí, že jsou jen o 



10 

 

dárcích. Ale Vánoce jsou o štěstí, lásce a pohodě a o tom, že je rodina pohromadě. 

Káťa Hudcová 9. tř.: Nesnáším sníh a čvachtu na zemi! 

Lenka Kopsová 9. tř.: Na Štědrý den nemám ráda to dlouhé čekání, než se za dveřmi ozve 

cinkání zvonečku. 

Jára Jiruška 9. tř.: Nejvíce mi vadí, že máme krátké prázdniny. 

Dominik Palaščák 9. tř.: Nesnáším, když někdo schovává použitý balicí papír na další rok. 

Míša Hamerská 8. tř.: Nemám ráda, když musím při večeři čekat, až všichni dojí rybu, a to 

trvá opravdu dlouho. 

Denis Blažek 8. tř.: Vánoce nemám rád, protože jsou v obchodech slevy a já většinou  

nemám peníze. 

Markéta Seidlová 8. tř.: Nerada snídám vánočku. 
 

S kým Vánoce trávíte? 
Kristýna Bártová 9 tř.: Vánoce trávím se svou rodinou a s našimi zvířaty. 

Marťa Ježková 8. tř.: Na Štědrý den jsem s mamkou, taťkou, sestrou, andulkou, 

s morčaty a s křečkem a pak druhý den jezdíme k babičce. 
 

Dodržujete nějaké zvláštní zvyky? 
Terka Dohnálková 9. tř.: Pořád se sestrou píšeme Ježíškovi. Při večeři nikdo kromě mamky  

nevstává od stolu, zpíváme u stromečku koledy, půlíme jablko, pouštíme skořápky a házíme 

bačkůrky. 

Lucka Šotolová 9. tř.: V předsíni se sestrou házíme botou. Většinou mi vyjde, že zůstanu 

doma. Vždycky si pod talíř dáváme korunu, aby se nás držely penízky, ale nepomáhá to. 

Lukáš Daníček 8. tř.: Moc zvyků nedodržujeme, jen se před večeří vždycky poperu 

s bráchou. 

Terka Seidlová 8. tř.: Každý rok chodíme krmit lesní zvěř. 

Káťa Petrová 8. tř.: Každoročně chodíme otloukat stromy. 
 

Utrácíte hodně nebo kupujete jen symbolické dárky? 
Kristýna Bártová 9. tř.: Podle mě není důležité, kolik dárek stál, ale to, že potěší. Takže 

kupuji jen to, co je potřeba nebo co udělá radost. 

Vojta Šabata 9. tř.: Snažím se vymýšlet zajímavé a nečekané dárky. 

Matěj Michálek 9. tř.: Za dárky neutrácím, protože nemám peníze. 

Miloš Vašek 9. tř.: Za dárky utrácíme málo peněz, protože jich moc nepotřebujeme. 

Klárka Špringrová 8. tř.: Na cenu dárků se moc nedívám, spíše přemýšlím, čím bych koho 

potěšila. 

Káťa Frydrychová 8. tř.: Za dárky? Co mám, to utratím! 

Raději dárky kupujete nebo dostáváte? 
Lucka Šotolová 9. tř.: Dárky nerada nakupuji, protože nikdy nevím, co mám komu 

koupit. Ale zároveň je nerada dostávám, protože si je většinou nezasloužím. 

Kuba Jakica 9. tř.: Raději dárky dostávám, protože za ně nemusím platit. 

Marťa Ježková 8. tř.: Obojí. Ráda dárky dostávám, ale zároveň je hezké vidět, když má 

někdo jiný radost z dárku od vás. 

Zuzka Holíková 8. tř.: Je mi to celkem jedno, o tom Vánoce nejsou. 
 

Připravujete Vánoce i svým zvířecím mazlíčkům? 
Kristýna Bártová 9. tř.: Na Štědrý den vždy svým zvířatům dopřeji, dám jim více krmení a 

pomazlím se s nimi. 

Verča Jirčíková 9 tř.: Svým mazlíčkům nazdobím boudu a dostávají také dárky. 

Vašek Nosek 8. tř.: Většinou dáváme kočkám a psovi pamlsky nebo lepší večeři. 
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Z jakého vánočního dárku jste měli největší radost? 
Kristýna Bártová 9. tř.: Jsem ráda za každý dárek, ale velkou radost mi udělal foťák,  

kterým zaznamenávám naše vzpomínky. 

Denis Blažek 8. tř.: Určitě z počítače, hned jsem ho běžel zapojit. 

Lukáš Daníček 8. tř.: Největší radost jsem měl, když jsem dostal psa. 

Klárka Špringrová 8. tř.: Největší radost jsem měla ze slona, kterého jsem dostala asi ve 

třech letech. Byl totiž daleko větší než já! 

Kuba Jakica 9. tř.: Každoročně mě potěší ponožky! 
 

Při hodině výchovy ke zdraví žáci  6. ročníku probírali téma volba 

povolání. Odpovídali také na pět anketních otázek: 
1) Jak si představuji své budoucí povolání 

2) Jaký by měl být můj měsíční plat 

3) Jakou mám představu o pracovní době 

4) Jaký by neměl být šéf 

5) Kde bych chtěl své budoucí povolání vykonávat     

 Z odpovědí vybrala paní učitelka Mgr.Petra Holásková ty nejzajímavější: 

Křížová Anna: Já bych chtěla být zpěvačkou s pracovní dobou od 14.00 do rána.  

Mikuláš Pták: Mně by se líbilo být konstruktérem vesmírných lodí, šéf by neměl podvádět a 

pracovat bych chtěl v Plzni.                                                                                                   

Matěj Čermák: Voják z povolání s platem  50 000, pracovat 1 týden v měsíci v 

Afghánistánu. 

Lenka Jirušková: Já bych chtěla pracovat jako učitelka, plat asi 28 000,-Kč. 

Adéla Křepelová: Mým snem je být paleontoložka, tak  40 000,-Kč a pracovat v Americe. 

Klára Musilová: Já bych ráda navrhovala oblečení, plat  10 000,-Kč. 

Marie Popová: Já bych chtěla pracovat jako sociální pracovnice, šéf by neměl být na nikom 

závislý a obtěžovat pracovnice. 

Josef Kříž: Mým snem je být závodníkem, plat 300 000, ale pracovat bych chtěl na vesnici. 

Báseň pro české olympioniky 
(kolektivní práce žáků 9. třídy) 

 

V Rusku bude velký boj, 

od nás jede celý roj. 

Dáme ruku na to, 

že získáte zlato 

a sousední Slováci, 

budou jenom diváci! 

Sáblíková, Březina, 

to je jedna rodina. 

Hokej, lyže, bruslení 

v medaile se promění.  

Na Čechy tam v Soči 

budou valit oči. 

Zimní sporty rádi máme, 

podporu vám posíláme! 
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Je ze mě deváťák 
V letošním školním roce chodíme do devátého ročníku. Znamená to pro nás a naši 

budoucnost mnoho změn. Čeká nás rozhodnutí, které ovlivní celý náš život. Je na každém 

z nás, zda tento „balík“ povinností na sebe necháme spadnout, nebo se s ním vyrovnáme 

s klidem.  

Od nás „deváťáků“ se očekává, že se budeme chovat jako mladí, skoro už dospělí lidé. Ale 

naše třída taková rozhodně není. Někdy je nám vážně líto, že se s námi učitelé nemohou 

bavit jako s normálními lidmi. Ale to už se patrně nezmění. Možná byste čekali, že jako 

nejstarší na škole budeme mít respekt mladších dětí, ale ani to se mi nezdá.  

Je před námi mnoho úkolů, kterým budeme muset čelit, například přípravy na přijímací 

zkoušky, závěrečné práce, rozloučení se třídou, se kterou jsme strávili devět let. To bude 

velmi smutné, přece jen jsme spolu prožili celé dětství. Stýskat se nám bude i po této škole, 

protože se nám tu líbí a přestupu na „střední“ se bojíme. Samozřejmě, že devítka není jen 

nával stresu, je to i velká zábava. Po „menších“ dohadech jsme si vybrali krásná třídní 

trička. Také už se moc těšíme do tanečních. V pondělí a v pátek musíme dříve vstávat kvůli 

seminářům, což znamená, že bychom večer neměli ponocovat u televize a počítače, ale bez 

obojího stejně nevydržíme. 

Největší strach máme z přijímacích zkoušek. V tomto ohledu je pro nás moc důležité, že nás 

v rozhodnutí o našem budoucím povolání podporují rodiče. Doufáme, že se nám všem naše 

sny splní. Stačí píle a pevná vůle!    
                       (za 9. třídu Míša Urbánková a Terka Dohnálková) 

 

 
Malé zamyšlení před zápisem do  první třídy 

Starý rok je u konce a před námi mnoho nového.  Ráda bych 

za MŠ Sluníčko chtěla poděkovat všem, kteří nás po celý rok 

podporovali a pomáhali nejen v naší práci, ale i v budování 

příjemné atmosféry kolem nás. O činnosti a chodu naší školky 

Sluníčko jsme se vás snažili průběžně informovat v předchozích 

zpravodajích a na našich webových stránkách. A tak mě napadlo nahlédnout do blízké 

budoucnosti - do začátku toho nového roku 2014. 

Za měsíc čeká naše předškoláčky vstup do nové etapy jejich života. Zápis do 

první třídy základní školy, který se uskuteční 29. 1. 2014, je pro mnohé rodiče a jejich 

děti slavnostním dnem, který ale skrývá i mnoho otázek. „Zvládne to? Je dostatečně 

připravený jít do školy? Dokáže sám čelit všem těm novým situacím?“ 

Vstup do školy není o tom, zda dítě umí číst, psát a počítat. Je to hlavně o jeho 

soběstačnosti, psychické vyzrálosti a schopnostech poprat se s novými věcmi bez 

neustálé přítomnosti rodičů. Aby se škola stala pro děti hrou a radostí, záleží i na 

jejich celkové připravenosti pro vstup do školy. A s tímto nelehkým úkolem jim 

můžete pomoci právě vy – rodiče.  Vést děti k soběstačnosti, k danému řádu a 

povinnostem. 

Dovolila bych si citovat několik vět paní PhDr. Lidmily Pekařové z dětské a 

předškolní psychologie, která předkládá několik faktorů dětské připravenosti, neboť 

nástup do školy není jen otázkou inteligence dítěte, ale i jeho danými schopnostmi 

zvládnout „chodit do školy“.  Pokud  váš předškolák  dokáže poslouchat pohádku a 
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potom ji převyprávět, pracovat doma u stolečku a svou práci dokončit, chce znát 

odpovědi na své otázky, umí orientačně dodržovat pravidla hry a vyčkat až na něj 

dojde řada,  samo se obléknout, obout, srovnat si oblečení a nachystat si věci dle 

daného seznamu na další den, uklidit si hračky či nádobí po jídle, zvládnout ranní a 

večerní rituály sebeobsluhy,  dokonce  zná své domácí povinnosti  a to vše bez toho, 

aniž byste ho museli vodit ke všemu za ručičku, máte vyhráno.  A pokud přece je 

potřeba ještě něco dohnat a dopilovat, věřím, že s vaší a naší pomocí to doženeme. 

Vždyť na to máme čas až do září.   

Za celý kolektiv MŠ Sluníčko přeji poklidné prožití vánočních svátků a 

úspěšný bezstarostný nový rok 2014.  
                           Zuzana Krassková  

 

 

  

Z činnosti  skautského oddílu ve Skuhrově nad Bělou 
 

V současnosti má náš skautský oddíl 26 členů, z toho 13 dětí (5-12 let), se 

kterými se scházíme pravidelně každé úterý v naší klubovně. 

Od jara jsme se pilně připravovali na pravidelný letní tábor. Táborová hra nás 

letos zavedla mezi tučňáky z Madagaskaru. Protože nám přálo počasí, celý pobyt na 

táboře  byl  plný slunce a skvělých zážitků z her, soutěží a výletů. 

Na konci prázdnin jsme strávili společné odpoledne i s rodiči při pečení krůty. 

Letošní krásný podzim lákal k výletům do přírody i na naše tábořiště.  Byli jsme také 

pouštět draky a při té příležitosti jsme zavzpomínali na doby, kdy naši prarodiče při 

této činnosti pekli brambory. Snažili  jsme se je napodobit. Brambory 

pečené v popelu byly moc dobré.  

Přichází advent a za dveřmi  se scházejí čerti, anděl a Mikuláš. 

I my jsme letos měli možnost tyto tajemné bytosti přivítat na naší 

skautské besídce ve Společenském centru ve Skuhrově nad Bělou. 

Děti dostaly něco na zub  a všichni jsme strávili příjemné odpoledne 

při zdobení perníčků a dělání výzdoby do našich domovů. 

V neděli 22.12.2013 budeme ve skuhrovském kostele po mši svaté všem 

zájemcům zapalovat  Betlémské světlo.  

Za všechny skauty z oddílu bych ráda popřála našim spoluobčanům klidné a 

šťastné Vánoce a do nového roku hodně zdraví a spokojenosti. 
 

      Eva Preclíková, vedoucí oddílu 

 
 

Kytka vzpomínek k 200. výročí skuhrovské školy 
  

Pokračujeme ve vzpomínkách paní učitelky Jany Albrechtové, která ve skuhrovské 

škole ještě pod dívčím jménem Provazníková zahajovala svoji učitelskou kariéru.  

A co můj mimoškolní život ve Skuhrově? Vzpomínám na svůj první kantorský byt 

v rodinném domku bezdětných manželů Albrechtových nedaleko školy. Přijali mě jako za 

vlastní. Těch večerů černých hodinek co jsme u dobrých buchet paní Marie strávili! Ale když 



14 

 

mi  nahoře v půdním útulku začala v plechovém umyvadle mrznout voda, dala sama paní  

domácí pokyn, abych šla do teplejšího. Přestěhování mých dvou kufrů  provedl sám pan 

ředitel, a tak jsem se ocitla až za Růženinou hutí v hezkém dřevem vonícím domku 

Hradeckých u lesa. Na cesty do školy mi půjčili kolo. O tom, že v obci panoval družný duch 

svědčí třeba to, že jsem jednou místo milého kola na školním dvoře našla poloúřední přípis, 

že kolo dostanu, až ho vybavím podle předpisů. Vykutálení ochránci mé bezpečnosti (dodnes 

nevím, kdo to byl), mne pak prý dobu pozorovali, jak pobíhám v dosti značném okruhu a 

kolo stále nenalézám a nenalézám…Už jsem  v duchu počítala, jak z mých devíti se hrubého 

dám dohromady dva tisíce na nové kolo… 

Také ráda vzpomínám na seznámení s kdysi věhlasným ochotnickým souborem. Oživit 

jeho někdejší činnost se tehdy pokusil můj skuhrovský o rok starší vrstevník a také kolega 

z kurzu pro ochotnické herce a režiséry Pepa Matyáš. Myslím, že právě on vybral hru, která 

tu už před lety slavila úspěch, Karvašův Meteor. Já v ní dostala roli neteře staršího 

výzkumníka, kterého hrál pan Karel Ehl a zároveň zanícenou přítelkyni výzkumníka 

mladého. Toho hrál Jarda Hradecký. Zkoušelo se nejdříve v „bílém domě“, později na sále. 

Jedna ze zkoušek připadla určitě na 11. dubna 1961. To vím tak přesně proto, že hned druhý 

den nás zastihla neuvěřitelná zpráva o prvním člověku ve vesmíru, jímž byl usměvavý Jurij 

Gagarin. A já jsem dětem kladla na srdce, že právě prožíváme přelomový okamžik 

v dějinách, ať si to datum dobře zapamatují. Tak zněly i další dobové komentáře. Nutno říci, 

že radost byla tehdy všeobecná a nenařízená. Ale zpět k divadlu. Naše premiéra, která 

se rovněž (viz název hry Meteor) týkala hvězdného prostoru, musela být, když kvetly pivoňky. 

Dostala jsem jich pugét. Co říkal nabitý sál našim hereckým výkonům, to odnesl čas… 

Dívám se na fotky z 1. máje toho 61. roku a na momentky z návštěvy sovětské 

delegace, jíž jsem tlumočila. Exkurze do někdejších Orlických strojíren patřily tehdy 

k vyhledávaným cílům družebních zájezdů. Vládla jsem tenkrát ruštinou na solidní úrovni, 

bohatou praxi jsem totiž nabyla ještě za studií jako tlumočnice a hosteska na výstavě skla 

v Moskvě 1959 a na jubilejní výstavě k 15 letům osvobození v Moskvě a Kyjevě v roce  1960. 

Byla jsem tam celkem 6 měsíců a podávala jsem ruku i Chruščevovi a to bylo tenkrát nějaké 

terno, pane. Před rokem 1968 byly všeobecné vztahy k SSSR velmi kladné. Toho důkazem 

bylo ostatně i vřelé přijetí někdejšího rudoarmejce Vasilije Petroviče Děvjatijarova a jeho 

ženy ve Skuhrově v roce  1965. Tento bývalý důstojník Sovětské armády přijel se svými 

vojáky 10. května 1945 do Skuhrova a v jeho paměti zůstala tato obec jako první české  

místo, kde ho zastihl konec války. Při příležitosti 20. výročí konce II. světové války byl 

pozván do Skuhrova. To už jsem ale čtyři roky působila v Rychnově nad Kněžnou. Z několika 

mých bývalých skuhrovských žáčků se stali studenti SPŠS.  Od tehdejšího vedení skuhrovské 

obce jsem dostala pozvánku k tlumočení a účinkování ve slavnostním programu, který byl 

na počest V.P.Děvjatijarova připravován. Pan ředitel Ehl s Prausovým sborem nastudoval 

za doprovodu Orchestrálního sdružení řízeného Josefem Dobešem půvabné, leč náročné 

Otvírání studánek Bohuslava Martinů. Mně byl přidělen part mluveného slova.  Úspěch byl 

skvělý, slavnostní večer se vydařil, dodnes na tuto událost vzpomínám. 

Děvjatijarovovi byli obdarováni duchovně i materiálně a nutno říci, že vše bylo 

myšleno velmi upřímně. Kromě řady darů si odvezli také jeden z prvních kuchyňských 

robotů, které se tehdy ve Skuhrově vyráběly. Mezi mnou a Vasilijem Petrovičem se potom 

rozvinula bohatá korespondence. Zajímal se o dějiny, kulturu, o osudy občanů, psal o své 

rodině a nelehkém životě  v sibiřském dálném městě Taštagolu, kde žila jeho rodina.  

Pak přišel rok 1968. Naše tehdy tříletá dcerka se mne ptala: „A mamíí, to jsou hodní 

vojáci? Jako když tys byla malá a oni nás osvobodili?“ Co na to říct! A tak jsem napsala 

Vasiliji Petroviči zoufalý dopis, jak mohli dopustit takovouhle zákeřnost, opravdový přítel 
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přece nechodí pomáhat v noci a po zuby ozbrojený! A Vasilij se poprvé odmlčel. A na 

dlouho. Mne stihl osud mnohých. V roce 1972 jsem byla pro nesouhlasné názory na 

politické dění propuštěna ze školství. Líčit ta další léta, to by byla jiná kapitola a já se zde 

přidržím jen té „skuhrovské linie“. 

V roce 1975, kdy jsem pracovala v Jednotném závodním klubu pracujících 

v Rychnově nad Kněžnou (dnes Pelclovo divadlo), jsem dostala pozvánku do Skuhrova! 

Slavilo se 30. výročí osvobození a mne pozval přímo Vasilij Petrovič. Kdo někdy zažil, že se 

mu dřívější známí raději vyhnuli, aby nebyli kompromitováni, ten ví, o čem mluvím. 

Připadala jsem si málem jako Věra Čáslavská, když ji Mezinárodní olympijský výbor pozval 

na olympiádu do Mnichova v roce 1972, a straně a vládě, která ji tou dobou odsunula do 

zapomnění, nezbylo, než ji se skřípěním zubů pustit. Tak jsem jela, toť se ví. Setkání bylo 

málem tak srdečné jako před deseti lety, i když bylo mezi námi přece jen něco 

nedořešeného… O mém dopise z roku 1968 nepadla ani zmínka, ale velké gesto to od 

Vasilije bezesporu bylo. Možná, že dostal zprávy podobné těm mým i od jiných našich lidí, 

třeba chtěl pátrat sám, nevím. Jeho přesvědčení o“ kontrarevoluci“  bylo asi nahlodáno. 

Těžko říci. Výsledek byl ten, že mi pak začal opět psát a ne ledacos. Napsal za tu dobu své 

paměti vojáka za druhé světové války a požádal mne o překlad. Práci jsem bohužel pro další 

překotné události přelomových let 1989/90 nedokončila, ale předala je do povolaných rukou 

tehdejšího starosty Skuhrov nad Bělou. Znovu jsem se s Vasilijem setkala v roce 1990. Přijel 

sám a svěřil se mi, že mi tenkrát v roce 1968 odpovědět nemohl, že si spoustu věcí dával 

dohromady. Slova se nám hledala těžko, něco ani nejde slovy vyjádřit. Říše zla ani říše 

dobra nemají pozemské hranice, svět není jen černobílý. Vasilij Petrovič ani jeho laskavá, 

tichá, trpělivá manželka Maria už nejsou mezi živými. Ale oba patří a budou patřit k mým 

vzpomínkám a také ke Skuhrovu. 

*** 

 

Skuhrovská fara vstala z mrtvých 
 Dlouhá léta byla skuhrovská fara opuštěná a 

zdálo se, že pomalu ale jistě přichází její konec. 

Objekt, ve kterém v minulosti pobývaly skutečné 

osobnosti zdejšího kraje, chátral a nezdálo se, že 

by někdy mohla přijít změna. Až letos se zde 

začalo něco dít. Fara dostala novou střechu, která 

zachovává historický ráz budovy.  Noví majitelé 

byli velice ochotní prozradit své záměry, a tak jim nyní dáváme slovo:  

 Před několika lety jsme koupili faru, která desetiletí chátrala. Začali jsme ji 

postupně opravovat. Snažíme se o citlivou rekonstrukci v historickém duchu. Jsme 

umělečtí řezbáři a restaurátoři nábytku. Proto nás napadlo, že bychom mohli tento 

objekt využít k pořádání řezbářských kurzů. Tyto kurzy budeme pořádat pro širokou 

veřejnost v letních prázdninových měsících. Byli bychom rádi, kdyby lidé oživili 

tradice a zkusili si jako za dávných časů vyřezat svůj vlastní betlém, madonku do 

štítu roubenky a další zajímavé předměty. Chtěli bychom v dnešní uspěchané době 

přiblížit řezbářské řemeslo lidem. Dále zde bude vytvořeno zázemí pro výstavní 

expozice, kde se budou moci prezentovat žáci z místních škol, řemeslníci a umělci.    
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V budoucnu plánujeme rozšíření výstavní expozice o lidová řemesla z podhůří 

Orlických hor. Zajímáme se o staré předměty a také dobové fotografie ze Skuhrova - 

fary. Kdo by chtěl, může nás kontaktovat a navštívit.  

Kontakt: Ludmila a Štěpán Gottwaldovi, tel: 608481878, tel: 723814183, email: 

gottwalds@seznam.cz. Naše řezbářské práce můžete zhlédnout na webových 

stránkách www.rezbarstvi-gottwald.cz 
 
 

Jméno skuhrovského občana Jiřího Preclíka se pomalu 

ale jistě dostává do povědomí lidí nejen v naší obci ale i 

v širším měřítku jako jméno člověka, který rád a hodně 

cestuje po světě a zážitky ze svých cest dokáže poutavě 

předávat posluchačům. Mnozí naši občané se o tom mohli 

přesvědčit na několika besedách, které se s ním konaly 

v našem Společenském centru i jinde v okolí. Své postřehy 

z cest už Jirka také publikoval ve své první knize „Cestou 

necestou po Asii“. V současné době se autor knihy nachází 

na pracovní cestě v Gruzii, kde pobude 1 až 3 roky, a proto není možné s ním 

další besedu uskutečnit. Díky moderní technice je však možné komunikovat na 

dálku, a tak nyní můžeme našim čtenářům předložit rozhovor, který vznikl 

prostřednictvím e-mailu: 

Vzpomínám si,  jak jsi před lety přišel 1. září do školy jako žáček 6. třídy. Hned 

první den jsi mi položil nečekanou otázku, která zněla: „Pane učiteli, kam 

pojedeme letos na výlet?“ Přiznám se, že jsi mě tenkrát zaskočil, protože školní 

výlety nebyly 1.září zrovna na pořadu dne, ale dnes vidím, že už tenkrát ve tvých 

žilách kolovala cestovatelská krev. Od té doby uplynula řada let, ze školáka se 

mezitím stal zkušený cestovatel, který navštívil půlku světa. Máš vůbec 

spočítáno, kolik zemí jsi již procestoval?        

 Jak je vidět, již tenkrát jsem plánoval vše hodně dopředu, což dělám dodnes. 

Nejsem však žádný mimořádný cestovatel. V současné době takto cestují stovky lidí.  

Od svých osmnácti let, kdy jsem začal cestovat, jsem navštívil asi 50 států, přičemž 

dohromady jsem v různých zemích strávil cca 6 let. Může se zdát, že to není málo. Na 

druhou stranu -  na světě je přes 190 zemí, takže zatím  žádná velká sláva… 

To znamená, že máš procestovanou zhruba jednu čtvrtinu všech zemí světa. Tak 

už jistě máš vytvořenou představu, ve které z navštívených zemí bys třeba 

jednou chtěl žít a proč?         

 Chci určitě většinu svého života strávit v Čechách, ať už v Praze kvůli práci či 

doma ve Skuhrově. Cítím se  stále Skuhrovákem tělem i duší. Ačkoli ve Skuhrově moc 

často nejsem, stále tam mám trvalé bydliště, chodím tam volit, zajímá mě, co se u nás 

děje. Pokud bych ale z nějakého důvodu měl zvolit jinou zemi, určitě by to bylo 

mailto:gottwalds@seznam.cz
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Německo. Měl jsem možnost tam strávit na studiích asi 1 rok. Život se tam moc neliší 

od našeho. Němci nám jsou, podle mého názoru, ze všech národů nejbližší. Aby ne. 

Vždyť jsme spolu strávili v různých soustátích více než 800 let, než se to bohužel 

nakonec zvrtlo v tragédii. Ale těch 800 let musí být znát. Sdílíme tak nejen podobnou 

kulturu – literaturu, hudbu, ale i kuchyni, lásku k pivu, smysl pro pořádek 

a v neposlední řadě i zájem o aktivní život, sport, turistiku. Tyto věci by se na první 

pohled mohly zdát jako samozřejmé, ale ukažte mi jiný národ, který by v tomto ohledu 

byl na tom podobně. Možná Rakušané. Ta podobnost s Němci je opravdu veliká.  

Ve světě jsi se určitě dostal do mnoha různých situací. Co tě na cestách nejvíce 

překvapilo?           

 Během cest jsem si uvědomil, jak jsme my, příslušníci západní civilizace, čím 

dál tím méně důležití. Naše hodnoty, chování a styl života jsou v celosvětovém 

měřítku v menšině. Zatímco ještě před 30 lety euroamerická civilizace udávala chod 

dějin, nyní její moc upadá. To je věc, kterou si člověk doma v Čechách neuvědomí. 

Nenapadne Vás to ani při cestách po Evropě. Natvrdo si to ale uvědomíte při pobytu 

v Asii, které my, Evropané, zhýčkaní přebujelým sociálním systémem, nemůžeme 

stačit.  

Teď trošku odbočíme od politicko ekonomických otázek do praktického života. 

V jednotlivých zemích nepotkáváš pouze cizince. Říká se, že Čech má bratra 

všude. Jaké jsou tvé zkušenosti s Čechy, se kterými jsi se v cizině setkal?  

 Vesměs pozitivní. Myslím, že Češi dělají naší zemi v zahraničí dobré jméno. 

Zajímavé je ale, že na rozdíl třeba od Poláků se ke svému češství moc nehlásíme. 

Spíše je zde tendence splynout s davem. Nevím, čím to je. Přitom máme být na co 

hrdí. Pozitivní však je, že se Češi v cizině k sobě hlásí a navzájem si pomáhají.  

Klasik říká, že humor je solí života. Humor a dobrá nálada jsou potřeba vždy a 

všude. Na cestách to platí  ještě víc. Máš nějakou úsměvnou příhodu z cestování? 

 V roce 2005 jsem byl poprvé v Rusku. Jel jsem vlakem z Prahy přes Petrohrad 

na sever Ruska do Petrozavodsku – hlavního města Karélie. Cesta z Petrohradu do 

Petrozavodsku trvala na ruské poměry jen krátce, 8 hodin. Seděl jsem v kupé 

s mladou paní a jejími  dvěma dětmi. Jely do Petrozavodsku za babičkou. Zeptal jsem 

se, odkud jsou a dozvěděl jsem se, že z Chabarovska – města ležícího na dalekém 

východě Ruska u Tichého oceánu. Na cestě byly již osmý den. Všichni jsme se 

zasmáli, když jsem jim sdělil, že u nás je zvykem jezdit k babičkám na nedělní oběd. 

Holt, Rusko je veliká země… 

Kterou zemi či kraj bys čtenářům doporučil k navštívení a proč?   

 Asi jsem ovlivněn místem, kde nyní žiji, ale všem bych jednoznačně doporučil 

Gruzii. Ačkoli nemá u nás moc pozitivní zvuk, mohu všechny ubezpečit, že se jedná o 

velmi bezpečnou zemi. Oplývá přírodními krásami – může nabídnout pohoří Kavkazu, 

pouště, lesy, i subtropické pobřeží Černého moře. Cenová hladina je podobná naší a 

od jara do podzimu je odtud přímé spojení s Prahou. Gruzínská kuchyně je navíc 

výborná, založená na vepřovém masu a zelenině. Ideální destinace jak pro studenty 

tak i pro starší generace. 
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Existuje naopak země, na kterou vzpomínáš velmi nerad a kam se netoužíš 

vrátit?            

 Taková země není. Všude se mi více méně líbilo. Ovšem nejrozporuplnější 

pocity jsem měl na konci mé první návštěvy Indie. Říkal jsem si „již nikdy více“. To 

byl největší civilizační šok, jaký jsem kdy zažil. Špína, mrzáci, lidé na ulici, žebrající 

děti, všudypřítomné krávy, prasata, 45 stupňů ve stínu, smrad. K  tomu ti neuvěřitelně 

prolhaní Indové, kteří Vám nedají na chvíli pokoj. No a vidíte - letos jsem tam byl 

znova a navíc zajel ještě do Bangladéše. 

Tvé dosavadní cestovatelské zkušenosti tě jistě nějakým způsobem poznamenaly. 

Co ti cestování dalo do života?       

 Cestování člověka neuvěřitelně obohatí. Všechno vnímáte úplně jinak. 

Najednou zjistíte, že Česká republika není pupek světa, ale malý státeček velikosti 

jednoho středně velikého čínského města. Podivíte se, že nikdo nezná pojem „zlaté 

české ručičky“, a vytřeštíte oči, když se Vás zeptají, jestli se v Česku také pije pivo. 

Naše problémy vám najednou začnou připadat strašně malicherné. Na druhou stranu 

ale také začnete svou domovinu oceňovat a přemýšlet, jestli se opravdu máme tak 

špatně, jak si my Češi myslíme. Pobyty v zahraničí mi daly také ohromnou míru 

tolerance vůči menšinám na jedné straně a zároveň jasné odmítnutí 

multikulturalismu, tj. především „NE“ imigrantům z muslimských zemí…  

Máš nějakou vysněnou zemi, kde jsi ještě nebyl a rozhodně by ses tam chtěl 

podívat?            

 Stačí, abyste mi řekl časový úsek, který bych měl k dispozici, a vychrlím mnoho 

námětů na cesty. Rád bych například přejel ze severního Pákistánu přes Karakoram 

highway do Číny, nebo bych chtěl jet přes Maroko, západní Saharu a Mauretánii do 

Senegalu. Bohužel dnešní svět již není tak bezpečný jako býval. Na tyto cesty si nyní 

musím nechat zajít chuť. Co bych ale v příštích letech rád viděl, je Barma a pak bych 

chtěl přejet celou Transsibiřskou magistrálu z Moskvy do Vladivostoku. Tato cesta 

trvá 6 a půl dne. Před lety jsem jel její kratší část – pouze 4 dny trvající cestu 

z Ulanbátaru do Moskvy. Momentálně ale chci využít svého dlouhodobého 

pracovního pobytu v Gruzii. Na jaře  bych chtěl projet přes Ázerbájdžán a potom se 

nákladní lodí přes Kaspické moře dostat do Turkmenistánu, jedné z nejuzavřenějších 

zemí světa. Snad se to povede. 

Zažil jsi nějaký  cestovatelský příběh, který bys chtěl závěrem čtenářům sdělit? 

 Dodnes vzpomínám na první den v Albánii v roce 2004. Vydal jsem se tam 

tenkrát s Milanem Krunčíkem a jedním kamarádem z Prahy. Nevěděli jsme, co nás 

čeká. Albánie byla zastřena tajemstvím. Je třeba připomenout, že v roce 2004 ještě 

žádné cestovky (ani outdoorové) do Albánie nejezdily. Byl to stát na pokraji 

ekonomického a sociálního rozpadu, který se ještě nevzpamatoval z krachu 

pyramidových her a vybrakování armádních skladů civilním obyvatelstvem.  

Pamatuji si, jak jsme si první den, po překročení hranic z Černé Hory, dali ve městě 

Skadar zmrzlinu. Cukrářství provozoval manželský pár ve středních letech a přes léto 

jim pomáhal jejich patnáctiletý syn. Museli se hodně ohánět, aby se nějak uživili. 

Když jsme se chystali platit, byli jsme rázně odmítnuti. Pro ně jsme byli cizinci (kteří 
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se v Albánii moc nevyskytovali) a zmrzlinu jsme tak dostali s úsměvem zdarma. A to 

od rodiny, jejíž pravděpodobný jediný příjem byla ona malá cukrárna. Dodnes na to 

vzpomínám. To je můj první a velký zážitek ze země, které měla a stále má ve světě 

tak špatnou pověst. I později se mi na cestách potvrdilo, že čím jsou lidé chudší, tím 

spíše se s Vámi podělí.  

Myslím, že lepší tečku za tímto rozhovorem bychom 

nevymysleli. Přejeme Jirkovi, aby se mu ve světě vyhýbaly 

nepříjemné situace, a na svých cestách potkával jen samé 

dobré lidi. A snad se brzy o své nové postřehy s námi opět 

podělí. Jirko, moc děkujeme a přejeme hezké Vánoce. 

                  S Jiřím Preclíkem si maily vyměňoval Jiří Nedomlel 

 

Chalupářské  volejbalové turnaje  na Malém Uhřínově 

     Po dlouhém a vyčerpávajícím pracovním nasazení se mi konečně podařilo v loňském 

roce uspořádat vytoužený 1. ročník Chalupářského volejbalového turnaje v mixech (2 ženy 

a 4 muži), a to v chalupářské osadě Malý Uhřínov na dvou travnatých kurtech na „Pepinově 

furtlouce“. Turnaj se konal 25.8.2012 za pěkného počasí, účast 5 družstev, která byla s jeho 

průběhem velmi spokojena a přislíbila účast na dalším ročníku. Jejich názvy Vám asi nic 

neřeknou, ale pro úplnost je uvádím v pořadí, jak se umístila, v závorce uvedeni vedoucí: To 

je jedno (Tomáš Bukovský), Sebranka (Špringrovi), Zmáchaniny (Jana Pantůčková), 

Chalupáři (Michal Bursa) a Kometa (Radek Šabata).      

 II. ročník proběhl ve stejné kategorii dne 10.8. 2013 v  uvedené lokalitě za účasti 

osmi družstev, za krásného letního počasí. Turnaj zahájil v 09.00 starosta Liberka p. Jiří  

Ungrád. Družstva byla rozdělena do dvou skupin, systém každý s každým na dva hrané sety 

do dvaceti bodů. První dva týmy ze skupin postoupily do finále o 1. - 4. místo, další hrály o 

5. - 8. místo, výsledky ze základních skupin se nezapočítávaly, a tak si všechna družstva 

zahrála šest zápasů. Turnaj proběhl bez zraněni a protestů, za účasti téměř sedmi desítek 

spokojených diváků. Ukončení bylo v 17 hod. Všechna družstva obdržela hodnotné ceny, 

kterými postupně přispěly: firma O.H. s.r.o., Pojišťovny CPP a UNIQA, Škoda Auto 

Kvasiny (RZ, odbory a ZO), OU Liberk, Sklo Janeček, Prodejna Benešovi, Podorlická 

kartonážní Dka, Pivovar Rampušák Dka, Kand Dka, Míra Kališ, Bukša a spol., Drůbežárna 

Semechnice a Voborníkovi. Všem patří obrovský dík. Rovněž touto cestou děkuji manželům 

Špringrovym - Rudovi za pomoc při rozjezdu turnaje, Evině za pomoc v průběhu celého 

turnaje, kdy bravůrně zvládla rozpis všech zápasů,  bylo znát, že má školu Pepíka Palečka. 

V neposlední řadě patří velký dík rodině Vlasty "Bukši" Bukovského, která vzorně zajistila 

provoz kiosku, a všem ženám, které do kiosku napekly různé dobrůtky! Když jsem u 

dobrůtek, čepovala se vynikající dobrušská jedenáctka, z pivovaru Rampušák, což zajistili 

manželé Vedrovi.            

 A ještě dlužím družstva dle umístění: Žlutý lázně (Petr "Pego" Štepán), Sebranka 

(Špringrovi), Chalupáři (Bursa), Hradečáci (Irča Velíšková), WBAC "B" (Jirka Brandejs), 

WBAC "A" (Hanka Marvanová), Středa (Jana Pantůčková) a Holanďani (Loeke).  Příští, t.j. 

3. ročník, se bude konat 16. srpna 2014 pod heslem „Možná přijde i kouzelník.“                                      

                                                                                                     Josef Franc,   

          ředitel a pořadatel turnaje 
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Ke stálicím mezi reprezentanty ČR v trialu patří již dlouhá 

léta skuhrovský rodák Martin Křoustek. Jaká byla letošní sezóna 

nám sdělil v následujícím rozhovoru: 

Letošní trialová sezóna byla znovu velmi úspěšná. Za 

nejvýznamnější výsledek považuji celkově čtvrté místo v seriálu mistrovství Evropy. Seriál 

začal v Tanvaldu v Jizerských horách. Celý víkend tam propršel – poté byly povodně. 

Rozblácená trať mi nevyhovovala, a tak můj výkon stačil jen na páté místo. 

Páté místo v Evropě není žádný propadák, kdybychom byli vždy a ve všem pátí 

v Evropě, nebylo by to tak špatné… Jak seriál ME pokračoval? 

 Druhá soutěž ME se konala v Itálii, kde byla velká konkurence domácích jezdců. 

Podařilo se mi vybojovat velmi cenné třetí místo. Poslední dva podniky byly pořádány na 

severu Evropy v Norsku a Švédsku. Na pěkných přírodních tratích jsem se umístil dvakrát 

sedmý. Díky velkému počtu a prolínání jezdců umísťujících se v první desítce pořadí jsem 

měl ještě v poslední švédské soutěži šanci na celkově třetí místo. Bohužel Španěl Borrellas 

zajel v obou severských trialech lépe, a tak jsem se nakonec musel spokojit se čtvrtým 

místem, které je mým doposud nejlepším v seriálu ME. Mistrem Evropy pro rok 2013 se stal 

švédský závodník Karlsson. 

Jak jste si letos počínali v týmové soutěži? 

Mezinárodním úspěchem bylo i druhé místo českého reprezentačního týmu v trofeji 

národů ve francouzském La Chatre. Porazil nás zkušený německý tým o pouhých pět 

trestných bodů. Česko se mnou reprezentoval Jirka Svoboda a dva junioři Matějíček 

s Wünschem. 

A jak se ti dařilo na domácích tratích v seriálu mistrovství ČR? 

Na domácím mistrovství, které se jelo letos s mezinárodní účastí jezdců Slovenska a 

Německa se mi podařilo obhájit vítězství a připsat si dvanáctý titul. K tomu jsem přidal do 

sbírky ještě jeden domácí titul z mistrovství republiky družstev v Březové u Sokolova. 

Startoval jsem za 4RC trial team s Petrem Maškem a Davidem Fabiánem. 

Co dělá trialový závodník po skončení sezóny? 

V současnosti se připravuji na zimní běžkařskou sezónu, kde bych chtěl o trochu 

vylepšit loňské 7. místo v seriálu maratónských běhů Ski-tour. 

Martinovi přejeme do nového roku pevné zdraví, hodně dalších sportovních 

úspěchů a splnění všech přání v osobním životě. 

 

*** 
 

 

Znáte dobře vánoční koledy? 
 Jsou jedním ze symbolů Vánoc, rádi je posloucháme a zpíváme. Mají poetický 

obsah a kouzelná slova. Občas se ale stává, že si je pobrukujeme a najednou nevíme, 

jak je to dál. Paní učitelka Bc.Anna Bartíková sestavila malý kviz, kterým si děti ve 
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škole mohly znalosti vánočních koled osvěžit. Zkuste to také: 

1. Která dvě zvířátka přinese Ježíškovi ten, co by rád k Betlému? 

2. Která květina se objevuje v koledě Narodil se Kristus pán? 

3. Která dvě slova odvozená o vyjmenovaných slov jsou v koledě  

     Nesem vám noviny? 

4. Děj koledy Slyšte, slyšte pastuškové se odehrává ve dne nebo v noci? 

5. Kdo má zpívat koledy ve Veselých vánočních hodech? 

6. Co nám přejí králové v koledě My tři králové jdeme k vám? 

7. Vzpomenete si alespoň na tři dary z koledy Jak jsi krásné neviňátko? 

8. Kdo hraje na píšťalku v koledě Půjdem spolu do Betléma? 

9. Komu všemu přejí  Štěstí, zdraví, pokoj svatý v této koledě? 

  

Že jste si museli napřed koledy zazpívat, abyste odpověděli správně? 

Přesně to bylo cílem tohoto testu! 
 

 

  

Pán Bůh vidí všechno, ale sousedi vidí víc…  
Na co je mi chytrý telefon, když mi volají samí debilové…  
Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi, všechno ostatní je made in China... 
Když si nechceš hubu spálit, musíš mlčet, nebo chválit…  
Každá česká vláda je jako sníh, většina špíny se ukáže, až když zmizí…  
Týmová práce je důležitá pro to, aby se vina mohla svést na někoho 
jiného…  
K hodným chlapcům se chodí děvčata vyplakat, k těm zlým vyspat…  
Proč pít alkohol? Protože žádná dobrá historka nezačíná slovy: „…to když 
jsme tenkrát četli knihu a jedli salát…“ 

Netrapte se pro ty, kteří vás za zády pomlouvají, znamená to, že jste 
krok před nimi a tudíž v pozici, kdy vám mohou políbit ….. 

A na závěr: Všichni chtějí vaše dobro. Nedejte si ho vzít! 

*** 

 

Všem skuhrovským občanům a čtenářům Skuhrovského zpravodaje 
přejeme hezké svátky vánoční a pevné zdraví, hodně štěstí a 
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spokojenosti v roce 2014. 
             
             
             

             

         společenských, kulturních a sportovních 

událostí v naší obci v roce 2014 
  
Leden   Ohňostroj  k uvítání nového roku 2014 od 18.00 hod.   

   1.1.2014 u zdravotního střediska, pořádá Obec Skuhrov 
    

   Setkání seniorů 

   pravidelně každou 1.středu v měsíci ve Spol. centru 
         

Únor    12. ročník  Orlického půlmaratónu  
pořádá SKI Skuhrov 1.2.2014 v Deštném 

 

30. ročník Orlického maratónu   

   pořádá SKI Skuhrov 2.2.2014 v Deštném  
 

Turnaj v kuželkách dvojic – Kuželna Solnice 

pořádá 15.2.2014 Obec Skuhrov, odjezd v 8.45 hod. 

 

Školní ples 

   pořádá ZŠ a MŠ s výborem SRPŠ ve Společenském centru  

v pátek 28.2.2014 od 20.00 hod. hraje skupina Duál 

          

Březen  Okresní přebor v běhu na lyžích pro školní mládež 

pořádá 5.3.2014 SKI Skuhrov v Deštném 
 

Hasičský ples 

pořádá SDH Skuhrov 15.3.2014 v restauraci U Kouřímů 

   od 20.00 hod. Hraje Marek Nágl 

  Kriterium posledního sněhu, 16. ročník 

pořádá SKI Skuhrov 22.3.2014 v Deštném 
 

   Maškarní rej v Brocné 

   pořádá SDH Brocná, termín bude upřesněn 
     

Duben  Velikonoční jarmark  

   Společenské centrum, termín bude upřesněn 
 

Projekt  Den Země se sběrem starého papíru 

pořádá ZŠ a MŠ Skuhrov, termín bude upřesněn 
 

   Sbírka ošacení pro charitativní účely 

   pořádá sociální komise, termín bude upřesněn 
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Pálení čarodějnic 

30.4.2014 pořádá SDH Skuhrov v areálu volejbalistů 

a SDH Brocná na obvyklém místě v Brocné 
      

Květen  Stavění májky a prvomájový průvod 

   pořádá SDH Brocná 
 

Vystoupení dětí ke Dni matek 

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

Červen  Oslava Dne dětí  

   pořádá ZŠ a MŠ Skuhrov n.B.  
     

Rybářské závody pro dospělé 

   pořádá ČRS na rybníku v Debřecích,  

termín bude upřesněn 
 

Rybářské závody pro děti 

   pořádá ČRS na rybníku v Debřecích, 

   termín bude upřesněn 
    

Slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku 

   za účasti rodičů a starostů obcí 

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

   Slavnostní zakončení školního roku 

   pořádá ZŠ a MŠ Skuhrov n.B. 27.6.2014 
 

   Zahájení prázdnin 

   pořádá SDH na hřišti v Brocné  
  

Červenec  Společenské akce s posezením u grilu 

   pořádá SDH Skuhrov u Spol. centra – průběžně o prázdninách 
    

  Pouťový turnaj v odbíjené – 29.ročník 

   pořádají místní volejbalisté  26.7.2014 

       

Srpen   Letní Mutinovy slavnosti  

   pořádá Obec Skuhrov n.B., termín bude upřesněn 
    

   Rybářské závody „Čtyřiadvacetihodinovka“ 

   pořádá ČRS v Debřecích, termín bude upřesněn  
 

Běh údolím řeky Bělé 

   pořádá  SKI Skuhrov, termín bude upřesněn 
 

Běh do vrchu Skuhrov-Velká Deštná 

pořádá  SKI Skuhrov, termín bude upřesněn 

 

Ukončení prázdnin na hřišti v Brocné 

Pořádá SDH Brocná 

Září   Slavnostní zahájení školního roku 

   1.9.2014 pořádá ZŠ a MŠ Skuhrov n.B. 
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   Běh Skuhrovem – náborový závod 

pořádá SKI Skuhrov, termín bude upřesněn 
 

   Turnaj v nohejbale trojic Skuhrov OPEN 

pořádá Johny team  13.9.2014 ve volejbalovém areálu  
 

Sbírka ošacení pro charitativní účely 

   pořádá sociální komise, termín bude upřesněn 
 

Říjen   Tradiční skuhrovské posvícení 

   program bude upřesněn a včas oznámen 
    

   Sběr starého papíru 

   pořádá ZŠ, termín bude upřesněn 
      

Listopad  Den otevřených dveří „Advent ve škole“ 

   pořádá  ZŠ a MŠ Skuhrov n.B., termín bude upřesněn 
 

   Výlov rybníka v Brocné 

   pořádá SDH Brocná 
        

Prosinec   Zpívání koled při rozsvícení vánočního stromu 

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

Vánoční koncert  RDS Carmina 

   pořádá ZŠ a MŠ Skuhrov n.B., termín bude upřesněn 
    

   Vítání občánků 

   pořádají Obec Skuhrov, ZŠ a MŠ Skuhrov, 

   sociální komise, kulturní komise ve Společenském centru 

   třikrát za rok 
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