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Vážení občané, 

     konečně nadešel dětmi tak toužebně očekávaný čas léta a prázdnin, na který jsme se 

spolu s nimi těšili i my dospělí. Pro mnohé z nás je to čas dovolených a zaslouženého 

odpočinku. Letošní prázdniny začaly opravdu letně ve znamení vysokých teplot, tak 

doufejme, že nás čeká krásné léto. 

     Každým rokem je červenec pro Skuhrov časem pouti. Atrakce doplní již tradičně 

výstava chovatelů a pouťová veselice s kapelou Combi u Společenského centra. 

Využito bude  nově otevřené dostavěné  přízemí, které se nám podařilo k této 

příležitosti  zkolaudovat. Takže premiéra. Chybět nebude ani pravidelně pořádaný 

volejbalový turnaj Skuhrováků a letošním překvapením bude výstava letitých 

fotografií Skuhrova z archivu pana Miloslava Kouříma, prvního polistopadového 

starosty. Určitě si nenechte ujít tuto příležitost, kdy můžete spatřit dnes již historické 

domy i tváře našich bývalých spoluobčanů a budeme i rádi, když nám pomůžete 

některé  z nich  identifikovat. 

     V srpnu se pak můžeme těšit na Den otevřených dveří nově otevřené části 

Společenského centra, spojenou se sousedským posezením a občerstvením. Další akcí 

bude Rozloučení s létem, které budou doprovázet různé soutěže a taneční zábava opět 

se skupinou Combi. Tentokrát se nesejdeme na hradě, ale u Společenského centra. 

Nerad bych zapomněl na řadu sportovních akcí. Za všechny jmenujme např. tradiční 

Běh údolím Bělé, Běh na Velkou Deštnou atd. Program letošního léta ve Skuhrově je 

opět pestrý a mně nezbývá, než popřát všem občanům příjemně strávené chvíle a také 

příznivé počasí na těchto akcích. 

     Abych však nemluvil pouze o zábavě a odpočinku, rád bych Vás v krátkosti 

informoval i o pracovních akcích letošního roku a o dalších plánech, které máme. O 

dokončeném spolkovém zázemí v přízemí Společenského centra ve Skuhrově jsem 

Vás již informoval. Další dokončenou akcí bylo zastřešení pódia na hradě a uspořádání 

Letního divadelního festivalu. Počasí nám velmi přálo a průměrná návštěvnost 200 

osob  hovoří za vše. Jsme rádi, že se nám náš záměr obnovit divadelnictví ve Skuhrově 

podařil, že  oslovil  občany a odstartoval novodobou tradici pro další roky. 

      V letošním roce máme zažádáno o dotaci na ČOV pro objekty MŠ. Akci máme 

projekčně i stavebně připravenou, jen čekáme na rozhodnutí o přidělení dotace, 

v opačném případě akci přeložíme na příští rok. Další projekčně připravovanou akcí je 

projektová dokumentace na zhotovení bytové nástavby na zdravotním středisku. 

Jelikož zatím nemáme pozemky pro možnou výstavbu, která by zajistila příliv 

mladých rodin, zkoušíme alespoň tuto cestu rozvoje.                 

       Další velkou a finančně náročnou akcí letošního roku je pokračující výstavba 

Společenského domu čp. 23 v Brocné. Podařilo se nám opravit střechu s osazením 

sněhových zábran, vyměnit stropní trámy a stropy. Budova byla celá podříznuta a 

zaizolována, byla vsazena nová plastová okna a dveře. Další etapa dostavby je 

naplánovaná na podzim letošního roku. 

   Po celé prázdniny budou probíhat  obvyklé udržovací práce: opravy obecních cest, 

natěračské práce, údržba zeleně, chodníků a budov. S mnohými těmito pracemi nám 

pomáhají studenti v rámci prázdninových brigád. 

   Pokračovat budou i další rozpracované akce: úprava terénu a příprava pro osazení 

informačních tabulí naučné stezky č.2 „Vápenka“, překládání dlažby chodníků na 

místním hřbitově,  venkovní úprava okolí Společenského centra a MŠ atd. Na závěr 

těchto několika řádků bych rád popřál všem čtenářům Skuhrovského zpravodaje 

příjemné prožití léta, dovolených a dětem krásné prázdniny.                   Milan Bárta 
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Žádosti o koupi obecních pozemků můžete podat na podatelně Obecního 

úřadu Skuhrov nad Bělou nejdéle do 31. 8. 2015.  

Nájemní smlouvy o nájmu hrobového místa jsou připraveny k podpisu 

v kanceláři Obce Skuhrov nad Bělou. Vezměte s sebou číslo nájemní smlouvy 

z roku 2009. Průměrná nájemní cena je 800,- Kč. 

Co se dělo ve Společenském centru? Letošní jaro je již za námi a přichází 

dlouho očekávané léto, čas prázdnin a dovolených. Ve společenském centru se 

v uplynulých třech měsících pravidelně scházel místní Klub seniorů. Jejich 

posezení se koná každou první středu v měsíci a musím říci, že je to velmi 

příjemně strávené odpoledne. U příležitosti Svátku matek jim i dalším 

pozvaným maminkám zarecitovali básně žáci základní školy.  

Ve středu 8. 4. 2015 od 15.00 hodin proběhla v prostorách Společenského 

centra zajímavá přednáška pana PhDr. Bohumíra Dragouna na téma „Baroko 

Orlických hor“.  Pro příchozí bylo připraveno drobné občerstvení.  

Velký zájem vzbudila u místních i přespolních módní přehlídka z dílny Zdeňky 

Zachariášové, která se uskutečnila 11. 4. 2015 od 15.00 hodin. K vidění bylo 

několik krásných modelů, šperků i kabelek. Každý u vstupu obdržel „welcome 

drink“ v podobě kvalitního bílého vína. V kavárně bylo zajištěno drobné 

občerstvení včetně výborných zákusků od paní Lukavské ze Svinné. Bouřlivý 

potlesk na konci přehlídky a přeplněný sál svědčily o úspěchu celé akce. 

Věříme, že příští rok nás paní Zachariášová opět poctí návštěvou a představí 

nám svoji novou kolekci velmi vkusného a nápaditého oblečení. Informace o 

termínu na příští rok budou včas zveřejněny.  

O třetím dubnovém víkendu se v prostorách sálu Společenského centra 

konalo v rámci projektu DSO Mikroregionu Bělá „Máme se čím pochlubit“ 

setkání s 20 zástupci polské Gminy Klodzko. Cílem tohoto projektu byla 

podpora turistické spolupráce mezi obcemi v oblasti podhůří Orlických hor. 

Zástupci polské Gminy Klodzko navštívili všechny členské obce mikroregionu, 

kde si měli možnost prohlédnout významné realizované projekty. V předvečer 

jejich odjezdu proběhla ve Společenském centru spolu se zástupci jednotlivých 

obcí mikroregionu večerní diskuze nad další možnou spoluprácí v rámci česko-

polských aktivit, a také společenský večer, při kterém bylo zajímavé uvědomit si 

blízkost našich národů. Polští přátelé projevili zájem setkat se s českými seniory 

tentokrát na našem území.  

V sobotu 6. června 2015 se v budově Společenského centra konalo Vítání 

občánků, na kterém jsme přivítali sedm nových občánků Skuhrova nad Bělou. 

Děti ze základní školy doprovodily slavnost svým zpěvem a paní učitelky Věra 

Rygrová a Anna Bartíková hrou na klávesy a housle. 

Společenské centrum bylo také využíváno k soukromým akcím, svatbám, 

oslavám narozenin i k rodinné oslavám. Ke konci školního roku se konalo už 

tradiční rozloučení žáků 9. třídy se základní školou. Žáci si vše pečlivě 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 
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připravili, jejich vytvořené prezentace ze školního života dojaly nejen rodiče, ale 

také učitele a všechny přítomné. Závěrem žáci obdarovali své rodiče i učitele 

krásnou rudou růží. 

Závěrem bych vás ráda pozvala na Skuhrovskou pouť, která se letos 

uskuteční v termínu 24. 7. – 26. 7.2015  a na Letní slavnosti v sobotu 15. 8. 

2015, kde bude hrát dobře známá skupina COMBI.  

Dále bychom Vás rádi pozvali na unikátní výstavu fotografií starého 

Skuhrova z archivu pana Miloslava Kouříma, která bude připravena ve výstavní 

síni v přístavbě obecního úřadu. 

 Všem dětem přejeme hezké prázdniny plné zajímavých zážitků a ostatním 

krásné, pohodové a hlavně slunečné léto. 
                                         Zuzana Hanušová 

*** 

Obvodní lékařka MUDr. Karolína Juránková oznamuje občanům, že 

od 27.7. 2015 do 8.8. 2015 a  od 7.9. 2015  do 12.9. 2015  bude čerpat 

dovolenou,  zástup MUDr. Juza  v Solnici.  V týdnu od 31. 8. do 6.9. 2015 bude 

ordinace v režimu omezeného provozu.  

*** 

Z obecní pošty         
 Rádi zveřejňujeme dva dopisy, které byly doručeny Obecnímu úřadu 

Skuhrov nad Bělou:        
 Dobrý den,  byla bych moc ráda, kdybyste zveřejnili tento text ve Vašem 

zpravodaji: Děkuji touto formou neznámým poctivým a ochotným nálezcům, 

kteří našli můj mobil na ulici v Doudlebách n. Orl. v neděli 7. 6.  Vyhledali v 

něm číslo mého otce a po  domluvě telefon zavezli nezištně k němu domů, do 

Rychnova.  Bohužel neznáme jejich jméno, jen to, že jsou ze Skuhrova. Děkuji  

Vám i  za zveřejnění.  Ještě jednou díky, Iva Uhnavá, Kostelec n.O.  

Dobrý den,  23. května 2015 jsme měli svatbu pod Hraštickou lípou. Při 

návštěvě u vás na úřadě jste nás požádali, abychom vám zaslali na ukázku pár 

fotek k případné propagaci tohoto svatebního místa na vašem obecním webu. 

 V příloze tohoto emailu tedy najdete několik snímků.  Jak uvidíte na 

obrázcích, docela ten den foukalo, ale svatba se i tak vydařila a budeme na ni 

rádi a dlouho vzpomínat. Děkujeme vám, že jsme mohli na tomto krásném místě 

svatbu udělat.  S pozdravem  Alena a Jan Moravcovi 
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Mutina Skuhrovský 
- chválí aktivitu občanů Brocné, kteří se rozhodli zřídit ve své 

obci pomník obětem I. světové války.. 

- si všiml, že ti občané, kteří mívají nejvíce připomínek k dění 

v obci, zvláště ke kulturnímu vyžití, které je podle nich nulové, se na 

divadelním festivalu na hradě kupodivu neobjevili. Jejich škoda… 
 

- zaznamenal, že někteří majitelé terénních motorek jezdí na svých strojích 

po lese Klapavci. Hrubě porušují zákony. Tím, že neberou ohledy na zvěř, 

která se díky řevu motorů plaší, jen ukazují svůj primitivismus… 
 

- sleduje, jak z  místní továrny postupně zůstaly jen hromady suti a dřeva. 

Co asi bude na vzniklém prostranství? 

 

Slavnostní mše svatá bude ve skuhrovském kostele sv. Jakuba v neděli 

26.7.2015 v 10.30 hod. 

Skuhrovská  pouť se slaví vždy v neděli blízké dni 25.7. – tedy svátku 

sv.Jakuba. Ten byl jedním z prvních dvanácti apoštolů, které Ježíš povolal, aby 

ho  následovali. Patřil spolu se svým bratrem Janem a také Petrem mezi 

nejdůvěrnější Ježíšovy důvěrníky a pomocníky. Zemřel jako první z apoštolů, 

když ho dal Herodes Aggripa I. v Jeruzalémě o Velikonocích kolem roku 44 n.l. 

popravit mečem. V 9. století byl v dnešním Santiagu de Compostella ve 

Španělsku objeven hrob sv.Jakuba. Kostel postavený na tom místě se stal jedním 

z nejvýznamnějších světových poutních míst. 
                              Jana Kouřímová 

 

                      

 

V dubnu 2015 došlo ke změně na místě zubní instrumentářky u MUDr. Zd. 
Seidlové. Po více než 30 letech zde ukončila své působení paní Grazyna 
Krajčovičová, které patří ze její odpovědnou práci velký dík. Na její místo 
nastoupila paní Lucie Palečková. 

Po dvaceti letech ukončila své působení ve školní jídelně ZŠ a MŠ Skuhrov 
nad Bělou paní Helena Bukovská, které za její práci děkují spolupracovnice 
ze ŠJ, strávníci a vedení školy. Na uvolněné místo nastoupí paní Šárka 
Frydrychová. 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 

Významného životního jubilea se ve třetím  čtvrtletí  roku  2015  

dožívají tito naši spoluobčané: 

 

     HARTMANOVÁ  Marie   ze Skuhrova                    75 let 

     CHALUPNÍK  Milán   ze Skuhrova                          70  let 

     DOHNÁLKOVÁ  Marie    ze Skuhrova                    70 let 

     EHLOVÁ  Miloslava    z  Brocné                              91 let 

     DOHNÁLKOVÁ  Ludmila     z  Debřec                   85 let 

     KUNCOVÁ  Marie    z  Brocné                                 80 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 : 

 

      POHLOVÁ  Marie    z  Brocné 

      DOSTÁL  Adam    z Rybníčků 

      POHLOVÁ  Karolína  ze  Svinné 

      NĚMEČEK   Tomáš   ze Skuhrova 

      NOVÁKOVÁ  Nikol  z  Brocné 
 

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

vyrůstalo ve zdraví, lásce, klidu a pohodě. 

 

    V měsíci červenci oslavili významné výročí 50 let společného života  

manželé Josef a Zdenka Cvejnovi z Brocné 

 

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

životní pohodu. 

 

Loučíme se s našimi zemřelými  spoluobčany : 

 

      STEJSKAL  Josef     ze  Skuhrova                (nar. 1931) 

      JIRUF  Karel     z Brocné                              (nar. 1938) 

      RADIL  František  z Debřec                           (nar. 1940) 

  

Čest jejich  památce! 

 
 

                                                                                                           Ludmila Popová 
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     Kam o pouti ? 
pátek 24.7. 2015 - Zahájení provozu pouťových atrakcí 

    společnosti Dubský 
 

Sousedské posezení s grilováním ve Svinné 

začátek  v 19.00 hod.  
 

sobota 25.7. 2015 - Prohlídka Muzea železářské výroby               

                                        v přístavbě OÚ Skuhrov n.B. 

                                        otevřeno 9.00 –12.00, 14.00 - 16.00 hod. 

                                        Výstava papírových modelů 

 Přízemí OÚ Skuhrov n.B. 

 9.00 – 12.00, 14.00 – 16.00 hod. 

  

Výstava drobného zvířectva   
 Areál chovatelů 14.00 -18.00 
     

     Pouťová zábava u Společenského centra 

     od 19.00 hod. s kapelou COMBI  

                               Občerstvení zajištěno 
     

   XXX. ročník Pouťového turnaje 

             Skuhrováků ve volejbale 
    - začátek v 8.30 hod. v areálu Pod Kvartýrem 

    - občerstvení po celý den 

    - podmínky účasti stejné jako v minulosti 

 

      Výstava fotografií starého Skuhrova 

    Výstavní síň OÚ    9.00-12.00, 13.00-17.00 

 

neděle 26.7. 2015 - Mše svatá v kostele sv. Jakuba 

    začátek v 10.30 hod. 
 

Prohlídka Muzea železářské výroby 

    otevřeno 9.00 –12.00, 14.00 - 16.00 hod.  
 

 Výstava papírových modelů 

          Přízemí OÚ, 9.00 -12.00, 14.00 -16.00 hod.  

          

Výstava drobného zvířectva 

          Areál chovatelů 8.00 – 16.00 hod. 
          

Výstava fotografií starého Skuhrova 
             Výstavní síň OÚ    9.00 -12.00, 13.00 -16.00 
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Slavnostní zakončení školního roku 2014/2015 
se konalo netradičně ve Společenském centru. Důvodem byla 

oprava podlahy a malování školní tělocvičny, kde se obvykle 

slavnostní zakončení školního roku koná. V 8 hodin přišli do 

centra nejprve žáci II. stupně, žáci  I. stupně si v tu dobu přebírali 

od svých třídních učitelů vysvědčení, asi po hodině se obě 

skupiny vystřídaly. Školní rok ukončilo v naší škole celkem 163 

žáků. 

 Nejprve několik čísel:  

 Ve II. pololetí bylo uděleno celkem 42 napomenutí třídního učitele, 15 

důtek třídního učitele, 3 důtky ředitele školy a 1 žák byl hodnocen 2. stupněm 

z chování. Oproti minulým letům je tato bilance poměrně příznivá. Zdánlivě 

vysoký počet napomenutí třídního učitele je většinou dán častým zapomínáním 

pomůcek na výuku. Potěšující je nízký počet ředitelských důtek a pouze jeden 

snížený stupeň z chování. 

 Za II. pololetí byly uděleny 2 pochvaly ředitele školy (se zápisem na 

vysvědčení), dále bylo uděleno 90 pochval třídního učitele. Na návrhy TU byly 

vzorným žákům uděleny knižní odměny. 

 V celé škole prospělo celkem 85 žáků s vyznamenáním (z toho 47 na I. 

stupni a 38 žáků na II. stupni). Nedostatečný prospěch byl uveden pouze na 

jednom vysvědčení, ale daný jedinec přesto postupuje do vyššího ročníku. 

Úspěšní žáci jednotlivých tříd se postupně představili na pódiu a byli odměněni 

potleskem zaplněného sálu. 

 Nejvyšší možné ocenění v podobě pochvaly ředitele školy se zápisem na 

vysvědčení obdržely za vynikající studijní výsledky během celé školní docházky 

a vzornou reprezentaci školy v naukových a sportovních soutěžích žákyně 9. 

ročníku  Zuzana Holíková a Kateřina Petrová.  

   Knižní odměny za vzorné chování či výborný prospěch si z rukou třídních 

učitelů převzali z 1. třídy Tomáš Milichovský a Anna Lemfeldová, ze 2.třídy 

Pavlína Neugebauerová, Natálie Jarešová, Lucie Rolečková a Viktorie 

Fejová, ze 3.třídy  Vendula Mičkechová a Eva Frydrychová, ze 4.třídy  

Tereza Berková, Denisa Koblásová a Jakub Čermák, z 5.třídy Štěpán Drtík 

a  Hana  Rozínková,  ze  6. třídy  Nikola  Bohunková  a  Jana  Dohnálková, 

ze 7.třídy Adéla Křepelová, z 8.třídy Hana Vašková, Jan Wenzel, Jiří Šlitr a 

Vojtěch Čtvrtečka, z  9.třídy Klára Špringrová, Kateřina Petrová, Kateřina 

Pecková, Martina Ježková a Zuzana Holíková. 

Specialitou naší školy je předávání diplomů těm žákům, kteří v daném 

období dosáhnou nejvýraznějšího zlepšení v prospěchu. Titul „Skokanka roku“ 

získala za I.stupeň Dominika Vernerová z 5. ročníku a na II. stupni se nejvíce 

zlepšil Michal Šinták z 8. ročníku. Podobným diplomem za zlepšení chování 

byl oceněn Richard Rigó ze 7. ročníku. Věcné ceny si potom převzali žáci a 

žákovské kolektivy za reprezentaci školy ve sportovních a naukových soutěžích, 

za sběr starého papíru apod.  
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Na závěr slavnosti se žáci 9. ročníku se svými mladšími spolužáky a učiteli 

rozloučili připravenou písničkou. 

 V jarních měsících se ve škole uskutečnila řada velmi zajímavých akcí, se 

kterými bychom rádi občany seznámili, i když víme, že informace ze základní 

školy třeba nezajímají úplně všechny čtenáře. Ti ale  mohou školní stránky 

přeskočit a najít si to, co je pro ně důležitější. V žádném případě nechceme 

z místního zpravodaje dělat školní časopis, ale domníváme se, že kvalitní práci a 

skvělé výsledky žáků je třeba propagovat a místní tisk je tím nejlepším 

prostředkem, neboť se dostane prakticky do každé domácnosti.  

Den s Integrovaným záchranným systémem 

Pátek 22.5.2015 byl pro naše žáky dnem, kdy neseděli  

v lavicích a přesto se dozvěděli a hlavně naučili mnoho nových a velice 

důležitých věcí. Na místním hřišti se totiž konal Den s integrovaným 

záchranným systémem. Vše začalo již ráno, kdy byl vyhlášen požární poplach a 

celá škola byla evakuována  na určené shromaždiště.  Hned poté se žáci s učiteli 

přesunuli na hřiště, kde  sledovali požární zásah profesionálních i dobrovolných 

hasičů. Pak přišli na řadu členové základní kynologické organizace Častolovice 

s ukázkami výcviku psů. 

Za příjemného počasí se potom všichni žáci vystřídali na sedmi 

stanovištích, kde poznávali práci Policie ČR, špičkovou techniku 

profesionálních hasičů i techniku místního sboru dobrovolných hasičů, do své 

činnosti je zasvětili členové Městské policie Rychnov n.Kn., pod odborným 

vedením si vyzkoušeli ochranné masky   a dozvěděli se také, jak se mají 

zachovat v případě, že budou muset poskytnout  první pomoc zraněnému. 

Důležité bylo, že všechna stanoviště byla zaměřena prakticky.  

  To bylo cenné zvlášť u zdravovědy;  vždyť správně provedená masáž 

srdce je rozhodujícím faktorem při záchraně  lidského života. A této činnosti 

byla věnována velice důkladná péče. Nutno podotknout, že se žáci velice snažili, 

aby si základy zdravovědy co nejlépe osvojili. 

 Celou akci připravil a organizačně skvěle zajistil Hasičský záchranný sbor 

Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou v čele 

s majorem Ing.Jiřím Ehlem a nprap. Michalem Fryčem.  Naše poděkování dále 

patří Městské policii Rychnov n.Kn., Policii ČR Rychnov n.Kn.,  členům 

Základní kynologické organizace Častolovice, členům SDH Skuhrov nad Bělou, 

Dopravní zdravotní službě p. Jiřího Kotyzy a slečně Veronice Hejzlarové 

z Fakultní nemocnice Hradec Králové. Na ukázkách se rovněž podíleli členové 

hasičského  kroužku při SDH Skuhrov nad Bělou a SDH Osečnice. 

Téma ochrany člověka za mimořádných situací je nedílnou součástí  

našeho školního vzdělávacího programu a v příjemném  pátečním dopoledni  se 

podařilo neformálně a především prakticky přispět k jeho naplnění.      

Projekt „Pojďme být zdraví“ se uskutečnil v úterý 16. června hned od rána. 

Děti I.stupně byly rozděleny do smíšených skupin, 1. - 5. třída. Každá skupina 

měla svého patrona, na kterého se mohla obrátit s prosbou o radu, a připravovala 

si určité téma. Např. Sport, Škodlivé a návykové látky, Zuby, Jídelníček, Zdraví, 
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Hlad, Zdravé a nezdravé potraviny a IZS. Žáci k tématu hledali obrázky, 

informace, skládali básničky, vymýšleli soutěže. Celé dopoledne věnovaly děti 

tomu, aby vše poskládaly dohromady a naučily se své „dílo“ prezentovat. Po 

třech hodinách usilovné práce jsme se všichni vydali do Společenského centra, 

kde jednotlivé skupiny předvedly své výtvory. Nutno říci, že všichni se svého 

úkolu zhostili velice dobře. Dozvěděli se plno nových věcí a zajímavostí a 

spoustu si toho nenásilnou formou zopakovali. Čas to byl určitě strávený 

užitečně, děti se učily nejen vyhledávat informace, ale také je zpracovat, 

spolupracovat, rozdělit si práci a podělit se s ostatními o své nově nabyté 

zkušenosti.         

Stejné téma zpracovávali i žáci II. stupně. Otázkám, jak budovat své 

zdraví, jak o něj pečovat i jak se chovat v krizových situacích, se věnujeme ve 

všech předmětech. Rozhodli jsme se, že se tentokrát zkusíme na toto téma 

podívat trochu jinak. Výsledkem byl projektový den, při kterém si skupiny dětí 

namíchané ze všech tříd druhého stupně naší školy vzaly za úkol rozebrat 

vybrané „zdravotní“ téma ze všech stran a především „po svém“.  Pomocnou 

ruku jim při tom podali vyučující.  

Začátek dne by se dal přirovnat ke skupinové „bouři mozků“. Seznámení 

s úkolem, jak celé téma pojmout, kdo se čeho ujme, i jak dané téma představit 

ostatním při závěrečných prezentacích – tím se muselo začít a snadné to 

rozhodně nebylo. Celá budova dýchala atmosférou úsilí, příprav a snažení. Děti 

se postupně vžily do týmové spolupráce, musely se domluvit, prosadit se či 

někdy naopak ubrat ve své razanci. Učitelé jim tentokrát spíš  jen radili a 

usměrňovali jejich záměry. 

Žádné z prezentací, ke kterým jsme se odpoledne shromáždili ve 

Společenském centru, nechyběla preciznost, nápaditost a v řadě případů ani 

humor. Viděli jsme, jak se dá během deseti minut naučit několik užitečných 

cviků s ručníkem či víčky od lahví, dozvěděli jsme se výsledky školní ankety 

týkající se kvality zraku v souvislosti se zdravým jídelníčkem, k zamyšlení nás 

přiměla reklama na zdraví. Dále jsme se stali svědky řešení několika zdravotních 

incidentů a nechyběla scénka o gaučovém povaleči, ze kterého se stal nakonec 

šťastný sportovec tělem i duší. 

Dá se říci, že děti se s odlišnou formou práce, ke které je projekt vybídl, 

vypořádaly chvályhodně. Učitelé si vyzkoušeli trochu jiné role. A co je hlavní: 

všichni jsme se navzájem přesvědčili o tom, že přát si pevné zdraví 

k narozeninám je málo.  Žáci pochopili, že pro  zdraví je třeba i něco dělat. 

Běžecké závody v Polsku 

V neděli 24. května 2015 se naše škola vydala do Polska směr Jaszkowa 

Dolna. Zde se konaly „XV. Polsko-Czeskie Szkolne Drużynowe Biegi o Puchar 

Wójta Gminy Kłodzko“, závody mezi polskými základními školami  a jejich 

českými ekvivalenty z Javornice, Slatiny a také Skuhrova nad Bělou. 

Naše ekipa čítala celkem 21 závodníků a doprovod, který tvořili pan ředitel O. 

Málek, učitelé V. Kalous a D.Vacek, za rodiče paní Fejová, paní Tobišková a 

pan Hlavsa. Naši závodníci opět nezklamali: 3.místo Viktorie Fejová, 4.místo 
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Jan Hlavsa, 1.místo Jana Dohnálková, 5.místo Jiří Šlitr, 1.místo Zuzana 

Holíková a 2.místo Martin Verner.  

V posledním závodě dívek na 1000 metrů bojovala o celkově druhé místo 

Kristýna Kulhánková, v posledních metrech si jasně běžela pro stříbro, 

bohužel, ve tvrdém souboji s polskou soupeřkou byla podražena, upadla a 

nebyla už schopna závod dokončit. A zde bychom chtěli vyzdvihnout chování 

kamarádů Kristýny, kteří ji podpořili, a to nejenom slovy, ale pomáhali překonat 

následné zdravotní problémy. Za to jim patří velké díky.  
 

Atletický čtyřboj se konal v úterý 5. května 2015, kdy  poměřilo svoje výkony 

60 atletických nadějí ze sousedních škol ze Solnice, Dobrého, Lukavice, Kvasin 

a Skuhrova n. B. Soutěžilo se v atletickém čtyřboji, tj. bězích na 50 m a 300m, 

hodu míčkem a skoku dalekém. Za naši školu startovali Jan Mlejnek a Eva 

Frydrychová ze 3. třídy, Iva Smažíková, Viktorka Fejová, Adéla Michlová, 

Filip Slavík, Matěj Čtvrtečka a Vojta Pohl ze 2. třídy a Radek Koukola         

s Vojtou Effenberkem z 1. třídy.  

Ve své věkové kategorii obsadila 1. místo Iva Smažíková. V kategorii 

chlapců skončil na 3. místě Matěj Čtvrtečka. Také ostatní naši závodníci 

příkladně zabojovali. Všichni účastníci závodů si odváželi vybranou cenu a již 

se těší na další závody. 

Horská miniliga ve florbalu zahrnuje tyto školní celky: ZŠ Dobré, ZŠ a MŠ 

Deštné v Orlických horách, ZŠ Rokytnice v Orlických horách a ZŠ a MŠ 

Skuhrov nad Bělou. Na šesti turnajích se hrálo systémem každý s každým.   

A kdo reprezentoval naši školu? Na postu brankáře se střídala trojice: Jan 

Janeček, Štěpán Drtík, Jan Bárta, v obraně hráli Jan Čermák, Matyáš 

Mužík, Marek Škop, David Effenberk. O útočnou fázi se nejčastěji starali: 

Tadeáš Drbula, Jan Hlavsa a Jakub Čermák. 

Jak to vše nakonec dopadlo? Po dramatickém posledním turnaji se nám 

podařilo obsadit celkové druhé místo. První místo získala favorizovaná 

Rokytnice, na třetím místě byl tým z Deštného, neoblíbená tzv.bramborová 

pozice připadla ZŠ Dobré. 

Závěrem je třeba poděkovat všem hráčům za jejich výkony, obětavost a 

dřinu. Dále firmě BASPO za zajištění dopravy do Deštného, Dobrého i 

Rokytnice. Poděkování patří i pekárně Lično za odměny, které poskytla pro 

všechna družstva.                   
 

Hejtmanův pohár je zcela nová soutěž, která má za cíl rozvoj pohybových 

aktivit školáků. Ústředním heslem projektu, který pořádá  AAS ČR (Asociace 

amatérských sportů),  je:  „14 pohárů - 14 hejtmanů - 14 vítězných škol. Soutěž 

byla odstartována počátkem tohoto roku. Protože jsme škola soutěživá a docela 

sportovní, přihlásili jsme se také. Lákadlem pro všechny byl určitě titul nejlepší 

krajské školy, originální pohár a finanční odměna 10.000 Kč. 

Úkolem je v co nejlepším čase proběhnou unifikovanou soutěžní dráhu. 

Pevně stanovená dráha umožňuje její postavení téměř v každé tělocvičně. 
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Během března až května jsme trénovali a trénovali. Martina Dušánková 

průběžně vytvořila soutěžní video jako dokument o celé akci. 

Zástupci AAS k nám dorazili ve čtvrtek 28.5.2015. Připravili dráhu a celý 

1. stupeň se mohl pustit do soutěžení. Kdo zrovna nesoutěžil, mohl si vyzkoušet 

první pomoc nebo jízdu na koloběžce. Všichni se do souboje s časem pustili se 

zápalem a nadšením. Každý účastník dostal dáreček a sladkou odměnu. 

Vítězové se radovali z medaile, diplomu, tašky plné drobných dárků a ti 

nejlepší, i z poukázky na nákup do obchodu Hervis v hodnotě 500,-Kč. Ve 

svých kategoriích zvítězili tito žáci: Iva Smažíková,  Jan Kulhánek,  Dagmar 

Kvapilová, Tomáš Preclík.                                                                                                   

Skvělá zpráva přišla těsně před koncem školního roku: 

V HEJTMANOVĚ POHÁRU JE NAŠE ŠKOLA PRVNÍ V KRAJI A 

DRUHÁ V REPUBLICE! Vyhrané penízky použijeme na sportovní vybavení 

a nemůžeme se dočkat, až je budeme pro naše žáky vybírat. Na slavnostní 

předávání pojedeme  s těmi nejlepšími sportovci z naší školy. Dostaneme totiž 

také obrovský pohár z rukou hejtmana. Jsme malá škola, ale máme skvělé žáky. 

Proto všichni drazí přátelé, slavte s námi. Dokázali jsme to! 
 

Olympijský den je největší běžeckou akcí v České republice. V jeho rámci se 

dne 24.6. 2015 konal Olympijský běh, kterého se žáci naší školy také zúčastnili. 

V jediném okamžiku  vyběhlo na různých  místech republiky přes 15 tisíc běžců. 

Protože jsme se do akce řádně a včas  zaregistrovali,  získali  jsme pro naše žáky  

150 kusů originálních triček. Každý závodník si na startu toto tričko oblékl, což 

bylo jednou z podmínek soutěže.  Trasa byla dlouhá 1 km, připravili  jsme  ji  v 

nedalekém lese Klapavci. Nešlo  o to,  kdo  bude  nejlepší,  ale že každý žák naší 

školy poběží pro dobrou věc. S vysvědčením dostal každý účastník běhu na 

památku i diplom. 
 

Matematický Bystroň byla celoroční školní soutěž v řešení netradičních úloh, 

kde bylo třeba zapojit logické myšlení, důvtip a mít velkou dávku trpělivosti. 

Více než o výpočty šlo o bystrý úsudek. Nejúspěšnějšími řešiteli a titul Bystroně 

získaly žákyně Kateřina Petrová  a Kateřina Frydrychová z 9. ročníku, čest 

chlapců zachraňoval Vojtěch Čtvrtečka  z 8. ročníku. 
 

První krůčky v angličtině mají naši druháci  za sebou,  protože i letos jim 

kroužek angličtiny nabízel pozvolný vstup do výuky cizí řeči. Učebna druhé 

třídy se každé úterý proměnila v místo, kde se anglicky mluví, zpívá a hraje. 

Kartičky se slovíčky,  soutěže,  hry – to vše dětem pomáhalo vnímat angličtinu 

jinak - ne jako vědu, ale jako způsob dorozumívání.  
 

Pohybové hry probíhaly každý čtvrtek odpoledne. Účastnilo se jich celkem 19 

dětí ze 4. a 5.třídy. Na hodinách probíhal nácvik různých her, např. vybíjené, na 

kapitána, přehazované i nových sportů, jako např. kin-ball, ringo, freesbe. Děti 

poznaly i různé druhy honiček, úpolové hry. Je třeba pochválit ty, kteří jsou 

doma k pohybu vedeni a snaží se. Najdou se bohužel i děti, kterým pohyb nic 

neříká. Právě tyto děti bychom rádi mezi námi uvítali v příštím školním roce. 
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Kroužek odbíjené se konal každý pátek odpoledne. Na začátku školního roku 

se do něj přihlásilo 27 dětí ze II. stupně. Postupně někteří jedinci odpadli, a tak 

jich nakonec zůstalo 19. Tréninky obsahovaly odbití míče, přihrávky, podání 

vrchní i spodní, základní herní situace a pravidla. Za dobrou účast si zaslouží 

pochvalu Terka Liebichová, Tomáš Nosek, Vašek Nosek, Bětka Rýdlová a 

Honza Wenzel.  
 

Modelářský kroužek  má v naší škole již několikaletou tradici. Mladí 

modeláři sestavují a lepí papírové modely hradů, vojenské techniky apod. a 

prokazují nejen velikou šikovnost, ale i představivost a fantazii. Výsledky jejich 

práce si mohou zájemci prohlédnout v přízemí Obecního úřadu, kde je 

v současnosti instalována jejich výstava.  
 

Práce na školním pozemku trpí tím, že je k dispozici čím dál méně 

vyučovacích hodin. Proto není vždy vše úplně v pořádku, jak by bylo potřeba. 

Letošní mírná zima ale dovolila začít s pracemi venku poměrně brzy. Na podzim 

žáci pěkně vyhnojili pozemek hnojem z Farmy Brocná. V předjaří se věnujeme 

přípravě kvalitní sadby. Letos, jako každý rok, žáci sami vypěstovali papriky, 

rajčata, celer, pór, cuketu, dýni, patizon, kedlubny, okurky, některé druhy 

bylinek. Z květin to byly tři druhy afrikánů, jiřinky, hledíky, slunečnice, 

rudbekie a některé další. V dubnu žáci oseli některé záhony mrkví, červenou 

řepou, nasázeli  cibuli a již na podzim též česnek. Ten, bohužel, začal někdo 

sklízet už o čarodějnicích, asi si potřeboval vylepšit dech… Dalšími predátory 

jsou jako obvykle španělští plzáci. Na pozemku žáci již rozhodili dva kilogramy 

granulí, ale zřejmě jim jdou spíše k duhu. I přesto tyto obtíže doufáme, že se 

podaří sklidit úrodu dříve, než případným zlodějům.  
 

Exkurze jsou osvědčenou  formou vyučování, které probíhá v tomto případě 

mimo školu. Během své školní docházky žáci naší školy absolvují exkurzí celou 

řadu. Na jaře navštívili žáci 7. ročníku středisko experimentální archeologie 

Villa Nova na Uhřínově, osmáci zavítali do provozu Podorlické kartonážní 

v Dobrušce a sedmáci společně se šesťáky vyjeli za poznáním do Ratibořic a 

České Skalice. V další části tohoto textu dostali žáci prostor, aby své dojmy ze 

zmíněných exkurzí popsali.                                                               
 

Pohled učitelky letošní I.třídy na spolupráci MŠ A ZŠ 

Jedním z hlavních úkolů MŠ je snažit se připravit děti na vstup do první 

třídy a zabezpečit tak úspěšný přechod dětí do školy. Je důležité se na tuto 

životní etapu přichystat, aby nedošlo ke zklamání nebo úzkosti z nového 

prostředí. Proto je nutná dobrá spolupráce a komunikace mezi učiteli prvních 

tříd základní školy a učitelkami  mateřské školy. Je potřebné navázat dobré 

vztahy mezi zaměstnanci a společně se snažit, aby děti přišly do známého 

prostředí a na školu se těšily. 

V průběhu celého školního roku se za tímto účelem konají akce, které jsou 

plánované a promyšlené. Hlavně je důležité, že je zájem oboustranný. Já jako 

učitelka v první třídě jsem nechtěla nic ponechat náhodě a s dětmi jsem se 
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seznámila dříve, než usedly do lavic první třídy. Paní učitelky v MŠ byly velice 

ochotné a milé a byly rády, že je navštívím a seznámím se s dětmi. Já jsem díky 

tomu uviděla, jak se děti chovají, jak se projevují ve svém známém prostředí. 

Každé dítě se mi představilo, řeklo, na co se ve škole těší a z čeho má případně 

strach či obavy. Zašla jsem s nimi i na vycházku do okolí Skuhrova, kde jsem se 

snažila s každým dítětem zvlášť pohovořit  pár slov.  

V září byla jedním z dalších kontaktů mezi dětmi MŠ a ZŠ  návštěva 

prvňáčků – bývalých předškoláků ve školce. Přišli jsme se pochlubit, co jsme se 

již naučili, jaké to je v první třídě a samozřejmě také si trochu pohrát se 

školkovými hračkami. 

V říjnu se na oplátku přišly podívat 5-6 leté děti do první třídy, aby 

pozdravily ,,bývalé“ kamarády. Děti se zapojily do výuky, zahrály si společně 

pohybové hry, zazpívaly písničky – vše formou hry. Od ledna pravidelně 

navštěvují předškoláci jednou  měsíčně vybranou vyučovací hodinu v některé 

třídě I.stupně. Tím děti postupně zjistí, jak to vypadá, v budově školy, ve 

třídách,  kde je tělocvična, jídelna nebo družina. Vyzkoušejí si také, jak jim bude 

chutnat ve školní jídelně, kde je pro ně připraven oběd. 

Využíváme také kulturních akcí, které se konají v MŠ a v ZŠ, např. jsme 

společně s MŠ navštívili divadlo v Drak v Hradci Králové a  naše  první třída 

navštívila některá divadelní představení ve školce. 

Zkrátka cílem naší spolupráce je, aby se děti přirozeně a nenásilně 

seznámily s klimatem školy. A potěšujícím výsledkem je, že se předškoláci těší 

do školy, nemají strach z nastalé změny. A naopak školáci  neztratí kontakt 

s učitelkami  a dětmi MŠ. Stávají se těmi, kdo budou příští rok budoucím 

prvňáčkům  vzorem,  jejich většími kamarády i ochránci. 
 

(Na textu se podíleli: O. Málek, J.Nedomlel, P.Holásková, J.Dusilová, D.Vacek. 

H.Wenzelová, M.Černý, L.Serbousková, L.Nedomlelová, V.Kalous a V. Rygrová) 

 

Ze slohových prací našich žáků 
 

Exkurze do Podorlické kartonážní 

Ve středu dne 3.6. jsme se vydali s celou 8.třídou pod vedením 

paní učitelky Libuše Nedomlelové a Hany Wenzelové  

do Dobrušky, kde se nachází firma Podorlická kartonážní. Po 

dlouhé cestě nás na místě přivítal pan Jaroslav Liška, který nám 

popovídal o chodu firmy, ukázal nejznámější výrobky a vysvětlil, 

co znamenají jednolepenkové, dvoulepenkové či třílepenkové 

kartóny, čímž jsme se stali opět o stupeň chytřejšími. Poté jsme 

zavítali do skladu vyrobených kartónu a krabic, přes který vedla 

cesta do výrobny. Ve výrobně nás informoval, jaký je průběh výroby a jaké 

stroje tu mají. Zde se lepí, lisují, sešívají, narovnávají a celkově zpracovávají 

krabice, či kartóny. Exkurze nás velmi zaujala, poněvadž nikdo z nás neměl 

doposud příležitost seznámit se s touto zajímavou činností.    
          Kristýna Lukavská, 8.ročník              
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Po stopách Boženy Němcové 

Středa 10. 6. byl den, na který jsme se dlouho těšili. Jeli jsme totiž 

společně se šestou třídou na exkurzi do České Skalice a Ratibořic.  

Ráno jsme měli sraz už v 7.15 před školou, kam pro nás přijel autobus 

BASPO. Jen co jsme se „nalodili“, vyrazili jsme. Asi po 45 minutách jsme dojeli 

do Skalice, kde jsme se zastavili ve škole, do které chodila spisovatelka Božena 

Němcová. Byl tam pro nás nachystán program, který zajistil Folklorní soubor 

Barunka. Vystupoval v něm pan učitel i jeho žáci. Ukázali nám, jak v té době 

probíhala výuka a jak se děti bavily o přestávkách. Bylo to hodně zajímavé, 

například jsme zjistili, že třídy nebyly rozdělené podle roku narození. V první 

lavici seděli nejmladší žáci a v té poslední nejstarší. Když bylo vystoupení i 

prohlídka školy u konce, prošli jsme se ještě po skalickém náměstí a jeho 

blízkém okolí.  

Po příjezdu do Babiččina údolí byly pro nás velkým lákadlem stánky 

s nejrůznějšími suvenýry, které na nás byly nachystány hned před bránou do 

zámku. Jakmile jsme utratili kapesné, pádili jsme k domku, kde babička bydlela. 

Mohli jsme nakouknout i dovnitř, jak to tam vypadalo. Venku probíhalo 

představení – viděli jsme babičku i s jejími vnoučaty. Dali nám z ošatky ochutnat 

chléb. Od Starého bělidla jsme šli k Viktorčinu splavu, kde si někteří z nás 

smočili unavené nohy.  

Dále jsme se ještě na chvíli zastavili u mlýna. Poté jsme měli prohlídku 

v ratibořickém zámku. Potkat jsme tam mohli jak paní kněžnu, tak i komtesu 

Hortensii. Moc se nám tam líbilo a jsme rádi, že nám vyšlo i krásné počasí. 
 

za VII. třídu Denča Vernerová, Mája Popová, Áňa Křížová, Vašek Šrom a Martin Mičkech 

 

 Žáci 9. ročníku dostali v hodině slohu od paní učitelky Anny Bartíkové za 

úkol napsat úvahu na určité téma. Posuďte sami, jak se s tím vypořádali: 
 

Úvaha na téma:  „Na světě jen jediný tvor lže - člověk.“ Arthur Schopenhauer 

  Říká se, že lež má krátké nohy, ale je tomu opravdu tak? Se lží a výmysly 

se bezpochyby potýkáme každý den. Zkusili jste se někdy zamyslet nad tím, kolik 

lidí vám neříká pravdu a kolik lidí vás klame svou falešností? 

Věřte tomu nebo ne, ale já to zkusila. Občas je mi smutno z toho, jak si 

všichni na něco hrají, něco předstírají. Proč to vlastně dělají? Co z toho mají? 

Na světě je tolik lidí, kteří nejsou spokojení se svým životem. Možná proto si 

lhaním a přetvářkou snaží něco kompenzovat. Přijde vám to jako dobrý způsob – 

znechucovat ostatním jejich život svou závistí? Mně tedy opravdu ne. Proč se 

raději nesnaží se svým životem něco udělat? Tohle asi nikdy nepochopím. 

Nepochopím, proč ze sebe ostatní dělají něco, co nejsou, a ostatním lžou. Chtějí 

si tím přitáhnout pozornost na sebe? Proč jsou tak zlí? Když se nad tím 

zamýšlím, máme kolem sebe opravdu hodně falešných lidí, kteří se tváří jako 

nejlepší kamarádi a za zády vykládají věci, které nejsou ani trochu pravda. 

Bohužel s nimi nic neuděláme. Takové lidi nikdo nikdy nezmění. Můžou vám 
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naslibovat bůhvíco, ale v hloubi duše zůstanou stejní. Je dobré takové lidi 

odhalit a nevěřit všemu, co říkají. 

Na druhou stranu má však lež i svou kladnou funkci. Dokážete si 

představit, že bychom už odmala slýchali jen samou pravdu? Jak by „k tomu 

přišel“ třeba Ježíšek? Taková „lež“ je podle mě důležitá. Rodiče se děti snaží 

chránit před často krutou skutečností, a proto si vymýšlí milosrdné lži. To jim 

rozhodně za zlé nemám. Postupem času přicházíme na to, jaký svět doopravdy 

je, a jak se vyrovnáme se lží, to už závisí jen na nás. Každý se s ní dokážeme 

srovnat jinak. 

Nechci, aby mé názory vyzněly úplně pesimisticky, proto bych závěrem 

chtěla poznamenat, že lež a faleš, ať už v kladném či záporném slova smyslu, 

jsou zkrátka součásti našeho života. Svět už by bez nich nejspíš existovat 

nemohl. Pokud narazíte na člověka, který k vám není upřímný, zkuste se nad to 

povznést. Vždyť právě tito lidé z nás dělají ty lepší. 
              Klárka Špringrová, 9.ročník 

  

Úvaha na téma: Co znamená být dospělý? 

V našem státě je člověk dospělý od 18 let, ale jsou případy, že někdo 

nedospěje ani po uplynutí tohoto magického věku.  

Snad každé malé dítě sní o dospělosti, ale postupem času si uvědomí, že 

zůstat malý je mnohem lepší než řešit problémy dospělých. Být „capartem“ a 

nenést za sebe zodpovědnost je ve většině případů výborná skutečnost, zvláště 

když něco provedete a přitom spoléháte na to, že se s tím vaši rodiče nějak 

vypořádají. Vlastně celé dětství hledáte oporu u svých nejbližších. Ale existují i 

další výhody tohoto věku, jako jsou například levnější ceny vstupného a 

jízdenek…  

Velká nevýhoda dětských let spočívá ve spoustě zákazů a omezení, u nichž 

si prostě musíte počkat, až dosáhnete dostačujícího stáří. Příkladem těchto 

zákonů je například možnost získat oprávnění  k řízení motorového vozidla nebo 

možnost požívat alkohol, což smíme až po uplynutí osmnáctého roku. A v tom 

tkví výhoda všech plnoletých osob. V podstatě vše je jim dovoleno a nikdo je 

neomezuje (až na zákony, ale ty musí dodržovat všichni). Já se nejvíce těším, až 

dostanu „řidičák“. 

Zároveň s tím, že dosáhneme osmnácti let, si také musíme uvědomit, že 

sami za sebe přebíráme zodpovědnost a podle toho musíme upravit své chování, 

aby odpovídalo našemu věku. Problém by mohl nastat v práci, protože pokud 

nebudeme vést svou vlastní firmu, musíme se přizpůsobit podmínkám 

zaměstnavatele.  

Při srovnání těchto dvou věkových kategorií – dětství a dospělosti – 

nalezneme klady, ale i zápory. Největší nevýhodou je, že dětství bohužel netrvá 

věčně a každý z nás bude muset dospět a uvědomit si své povinnosti. 
          Tomáš Nosek, 9. ročník 
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Tak jak něco končí, tak i něco začíná  
 

Prázdniny se pomalu rozbíhají a konec školního roku je už na dosah. 

Předškoláci v naší školce mohou stříhat metr. Je to už půl roku co jsme je 

připravovali na slavnostní zápis do 1. třídy. A nyní je jen 60 dnů dělí od další  

životní etapy.  Pro tento výjimečný okamžik  jsme si pro ně v červnu připravili 

slavnostní rozlučku a tradičním přespáním v MŠ spojené s Tuláckou nocí, která 

se letos odehrála ve sportovním duchu. A na co můžeme společně zavzpomínat?  

Nový kalendářní rok jsme zahájili setkáním s Třemi králi a přes sněhové 

radovánky a hry na psí spřežení jsme si užili karnevalové zábavy. Za zvuku 

bubnů se nám podařilo vyhnat zimu a slavnostně jsme odemkli naši zahradu. 

Přes tradiční akce jako jsou Velikonoční hrátky, Čarodějnické putování, Den 

Země, Besídka pro rodiče a různá divadelní představení, jsme oslavili Den dětí 

netradičně v koňském sedle za zvuku indiánských písní. 

Za zmínku stojí i společná akce Naše zahrada, naše školka, kdy přes 20 

rodičů spolu s dětmi nám pomohli s údržbou lesoparku a zahrady, za což jim 

patří velký dík.  Neměli bychom opomenout i tradiční výlety do okolí. Společně 

jsme se účastnili i několika výtvarných výstav a soutěží a to nejen v našem 

regionu, ale i mimo něj.  

O těsné spolupráci MŠ Sluníčko se základní školou se můžete dočíst 

v textu, který připravila paní učitelka Věra Rygrová a je uveden v článku ZŠ.  

To vše a možná ještě něco navíc by nešlo bez podpory rodičů a všech, 

kteří nám po celý rok fandí a pomáhají.  

  Krásné léto a hodně sluníčka vám všem přejeme ze Sluníčka. 
                Zuzana Krassková 

 

 

 

Ne každá obec se může pyšnit tím, že na jejím 

katastru stával kdysi hrad. Skuhrov takové místo má a 

je to lokalita, která bezesporu má své zvláštní kouzlo a 

přitahuje k návštěvám jak zdejší občany tak turisty i 

další návštěvníky. Zřícenina hradu vždy lákala 

k dobrodružným hrám i místní děti. Z těchto důvodů  

byl hrad před několika lety péčí obce zpřístupněn lávkami, byla zde postavena 

rozhledna a na počest Mutiny Skuhrovského, nejstaršího doloženého majitele 

hradu a patrona obce, zde byla instalována dřevěná plastika. Od té doby Mutina 

na veškeré dění v obci ze svých výšin přísně dohlíží. 

Před 65 lety inspirovalo toto místo také zdejší ochotníky k myšlence 

vybudovat na hradě divadlo a umocnit tak divácké zážitky o dojmy z pobytu 
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v přírodě. A tak roku 1950 zde bylo vybudováno jeviště a hlediště, byla sem 

zavedena i elektřina. Dne 21.7.1950 zde mohl místní divadelní spolek s velkým 

úspěchem uvést první hru, kterou bylo drama J.K.Tyla „Jan Hus“.  Pod širým 

nebem zde pak několikrát vystoupily i ochotnické spolky z blízkého okolí. 

Časem však z různých důvodů nadšení pro ochotnické divadlo začalo ochabovat 

a hradní amfiteátr postupně zanikl.  

Před nedávném se však nad hradem začalo blýskat na lepší časy. 

Představitelé obce se na popud pana Milana Bárty rozhodli divadelní tradici na 

hradě obnovit. Tento nápad si rychle získal i další přívržence, a tak  tu vloni 

vzniklo jeviště, které bylo letos zastřešeno a přibylo i hlediště. Tím byly 

vytvořeny základní podmínky pro uspořádání letošního skuhrovského  

Divadelního léta na hradě, které začalo 31.5.2015 konverzační komedií  

„Zvláštní vy(n)dání“ 

v podání divadelního 

souboru „Kačenka“ 

z Deštného. Na tomto 

představení byl mezi 

diváky přítomen i pan 

Jaroslav Ehl, který zde 

na hradě hrál ve 

zmíněném památném 

představení „Jan Hus“ 

v roce 1950 titulní 

roli. Jeho přítomností 

tak byla po 65 letech 

symbolicky znovu 

obnovena divadelní tradice. Za vřelého potlesku diváků převzal pan J.Ehl od 

pořadatelů kytici květů a popřál svým následovníkům mnoho úspěchů.   

Divadelní festival pokračoval 7.6. v 16.00 hodin detektivní komedií 

„Poručík Colombo zasahuje“, kterou uvedli ochotníci ze sousedních Kvasin.  

Dne 14. 6. 2015 od 16.00 hodin diváci spatřili mimořádně zdařilé hudebně 

dramatické pásmo se zpěvem a tanci s názvem „Svítání nad Keltií“ v podání 

RDS Carmina Rychnov n.Kn. Zelená klenba  korun stromů nad hlavami diváků, 

zpěv ptáků, tu a tam prosvítající sluneční paprsky - přírodní prostředí zkrátka 

fantasticky dokreslilo mystiku tohoto představení.  

Divadelní festival byl zakončen dne 19. 6. 2015 ve 20.00 hodin inscenací 

komedie „Na správné adrese“, kterou uvedl divadelní soubor „Zdobničan“ 

z Vamberka. 

Co dodat závěrem? Červnové počasí festivalu mimořádně přálo, snad jen  

při posledním představení bylo poněkud chladněji, ale lechtivá komedie nakonec 

diváky přece jen dokázala rozehřát. Na každém ze čtyř divadelních večerů se 

sešlo kolem dvou set spokojených diváků. A tento divácký zájem utvrdil 

pořadatele v názoru, že podobná akce v obci doposud chyběla. V příštích letech 

se na hradě divadlo určitě hrát bude. 
           Jiří Nedomlel 



 18 

Zprávy z Brocné 
 

V Brocné za období od minulého vydání proběhlo několik akcí. 

     Již tradiční je pálení čarodějnic 30. dubna s opékáním párků 

a lampiónovým průvodem pro děti. Letos s novým místem pro vlastní pálení, 

protože z důvodu rekultivace tradičního místa se po dohodě s majitelem 

přemístilo pálení ohně na začátek obce před pilu na tzv. Triangl. Navážení větví 

a materiálu se provádělo pouze 10 dní před „čarodějnicemi“, aby nedocházelo 

ke kupení odpadu a věcí, které se pálit nemají. Místo se následně uklidilo a příští 

rok se vše snad odehraje v podobném stylu ke spokojenosti všech zúčastněných. 

    Další tradiční akcí je prvomájový průvod a stavění májky. Vše začalo 

1.května dopoledne přípravou alegorických vozů, následovala spanilá jízda šesti 

alegorických traktorů přes Brocnou, Vísku a zpět na hřiště. Po vydatném 

občerstvení se přistoupilo k pletení věnce a stavění májky. I přes mírnou 

nepřízeň počasí byla účast na této akci dobrá. 

     Dne 9. 5. byl na prostranství před čp.1 odhalen pomník občanům Brocné, 

kteří zahynuli v I. světové válce. Slavnostního odhalení se zúčastnili také 

zástupci obce a přednesli projevy. Celá akce pokračovala sousedským 

posezením na místní pile, kde bylo připraveno občerstvení a bohatý doprovodný 

program. 

     Dne 27. 6. se na místním hřišti uskutečnil dětský den a kácení májky. Pro 

děti bylo v prostoru hřiště připraveno několik stanovišť s atraktivními hrami. Za 

provedení disciplíny bylo každé dítě odměněno zajímavou cenou nebo sladkostí. 

V odpoledních hodinách místní svobodní mládenci pomocí seker pokáceli 

májku, která téměř dva měsíce zdobila vjezd do obce.  Po celé odpoledne bylo 

opět zajištěno bohaté občerstvení. 

     V průběhu měsíce dubna a května  probíhaly v budově čp. 23 v Brocné 

další práce na rekonstrukci, které spočívaly ve vybourání otvorů pro okna a 

osazení překladů. V červnu následovalo osazení stavebních otvorů novými 

okny, která konečně dala lepší vzhled této stavbě. Na pomocných pracích 

členové SDH Brocná odpracovali v tomto období cca 50 brigádnických hodin. 

V dohledné době se snad již začne s konečnou úpravou a dostavbou této budovy 

uprostřed obce. 
                                                                                                                        Martin Šabata  

 

 

Občané Brocné se 9.5.2015 sešli, aby téměř po 100 letech uctili památku 

obyvatel obce, kteří zahynuli v průběhu I. světové války. Tato válka zasáhla do 

života českých lidí neobyčejně tvrdě, i když se na našem území přímo 

nebojovalo. Všichni muži však museli narukovat do rakousko-uherské armády a 

válčit za monarchii, kterou většina z nich nepovažovala za svoji pravou vlast. 
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Těžko si asi dovedeme představit pocity, s jakými do války odcházeli, když 

museli ve svých nejlepších letech opustit své blízké a přitom věděli, že nejdou 

bojovat za svoji věc. Mnozí se naopak ztotožňovali s Masarykovými ideály 

vzniku samostatného československého státu.  Proto se někteří Češi i Slováci 

snažili využít příhodné situace a buď přeběhnout k dohodovým vojskům, nebo 

se nechat zajmout, aby potom mohli bojovat na straně Dohody jako legionáři za 

vznik Československa. Ve válečné vřavě potom docházelo k takovým situacím, 

kdy proti sobě stáli otec a syn či bratr proti bratru. To je tragika válek – lidé, 

kteří si válku nevymysleli a  nepřáli,  v ní po tisících umírají a je úplně jedno, na 

které straně. Krutost války si po jejím skončení  uvědomovali obyvatelé 

mnohých českých měst i vesniček a budovali svým padlým rodákům památníky 

či alespoň pomníčky.  

V Brocné, doposud podobný pomník chyběl. Ale našli se zde občané, 

kterým tato skutečnost nebyla lhostejná, a proto se rozhodli svým předkům tento 

dluh splatit. Výsledkem  této snahy je pamětní deska se jmény padlých na 

kamenném pomníku, který zde byl v květnu odhalen. Domnívám se, že jde o 

krásný příklad sounáležitosti  místních občanů se svou obcí, a projev úcty k její 

historii a především k předkům, kteří neměli to štěstí jako my, aby prožili svůj 

život v míru. Zvláště  v dnešní rozhárané době a rozkolísaném světě se jeví tento 

čin jako velmi sympatický. Nezbývá, než věřit, že obě světové války zůstanou 

už navždy posledními, které lidstvo zažilo. 
                              Jiří Nedomlel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

Muslimští přistěhovalci v ČR a ve Skuhrově? Říkám jasné ne! 

 Opět jsme oslovili pana Jiřího Preclíka, který je vždy 

ochotný podělit se o své názory na dění ve světě s našimi 

čtenáři. Tentokrát bude řeč na ožehavé téma  „uprchlíci“. 

Když jsem byl před třemi týdny doma ve Skuhrově, 

zeptal se mě kdosi, co považuji v dnešním světě pro nás 

Čechy za hlavní hrozbu. Bez váhání jsem odpověděl, že uprchlíky z muslimských 

zemí. Dotyčný sice narážel hlavně na neklidnou situaci na Ukrajině a Islámský 

stát, já jsem ale přesvědčen, že Putin není sebevrah, NATO nenapadne a 

Islámský stát je daleko. Ale muslimští uprchlíci jsou nám největší hrozbou proto, 

že si je do Evropy sami v rámci propagace moderního humanismu a 

pseudoochrany lidských práv pouštíme. 

Nechci zde psát o možných islámských teroristech, kteří se s uprchlickou 

vlnou mohou k nám dostat. Myslím, že každému rozumně uvažujícím člověku je 

jasné, že i malé riziko, že se k nám nějaký takový fanatik dostane, by mělo stačit 

k tomu, abychom byli vůči těmto uprchlíkům velmi ostražití. 

Ač si to třeba mnoho Čechů není ochotno připustit, naše kultura je 

kulturou křesťanskou. Člověk nemusí být věřící, aby si toto uvědomil. Veškeré 

naše morální hodnoty, základní běžná pravidla chování, hygienické standardy, 

ale i naše světské zákony mají jako základ křesťanskou kulturu, která se na 

našem území vytvářela po staletí. V ČR máme to štěstí, že jsme obklopeni 

stejnou kulturou. Vezměme si Skuhrov. Naši nejbližší zahraniční sousedé - 

Poláci - jsou křesťané. Proto s nimi také nemáme žádné problémy. Stačí se ale 

podívat na mapu Evropy či světa ke zjištění, že konflikty vznikají většinou na 

nějaké náboženské hranici. A velmi často to bývá na místě, kde se s jinou 

kulturou střetává islám.  

Nechci si hrát na nějakého velkého znalce světa muslimů, ale přesto si 

neskromně o sobě troufám tvrdit, že něco o islámském světě vím. Nejenže jsem 

měl na koleji v Praze více než 2 roky na pokoji spolubydlícího z Jemenu, ale 

hlavně jsem za poslední léta s baťohem na zádech  procestoval celkem 13 

muslimských zemí. To vše za použití místní dopravy, místního ubytování a 

stravování – vše mimo hotelové komplexy určené zahraničním turistům. Byl jsem 

v zemích, které islám příliš neprožívají (např. Tádžikistán), ale i v zemích, kde 

vládne právo šaríja (např. Írán).  

Snažím se vždy cestovat s očima otevřenýma a pozorovat místní život, 

kulturu, zvyky, tradice, fungování státních orgánů, služeb, chování lidí k sobě 

navzájem, vztah muže a ženy atd. Při cestování vždy dbám na dodržování 

místních pravidel. Respektuji a velmi si  vážím islámské bohaté kultury a jejich 

zajímavých tradic. Myslím, že každý návštěvník by se vždy měl místním mravům 

přizpůsobit. Nemusí s nimi souhlasit, ale jako host v cizí zemi by je měl 

respektovat. V muslimských zemích proto například neoslovuji místní ženy, 

nepodávám jim ruce, nosím dlouhé kalhoty a nepiji na veřejnosti alkohol (pokud 

je vůbec k dostání).  
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Zkušenosti z řady evropských zemí ale ukazují, že muslimové při návštěvě nebo 

přestěhování se do Evropy takto neuvažují a nepostupují. Nejenže nepřijímají 

naše zvyklosti, ale přivážejí si a prosazují ty své, kterou nejsou kompatibilní 

s těmi našimi. 

Řeknu to na rovinu – nerad bych se dožil toho, že v ZŠ Skuhrov bude 

jednou spor o to, zda ta a ta školačka může mít na sobě šátek. Nechci, aby se 

řešilo, zda u nás na obecním úřadě nebo v ZŠ může být vyvěšen kříž (symbol 

našeho kulturního prostoru). Nechci, aby naše základka jednou řešila stížnosti 

rodičů protestujících proti společné tělesné výuce kluků a holek. Nechci aby 

jednou mí sousedi ve Skuhrově protestovali kvůli tomu, že v létě budu chodit na 

zahradě do půl těla a dávat si pivo. Nechci zažít, že si nebudu moci popovídat se 

sousedkou, protože ji to její víra neumožňuje. A nechci, aby byla ve Skuhrově 

porážena domácí zvířata ve stylu „halal“, tedy bez umrtvení a pouze 

podříznutím. 

Zdá se vám, že přeháním? Před pár desetiletími si také mnozí obyvatelé 

západní Evropy toto nepřipouštěli a dnes vidíme, kam to v jejich zemích 

s liberální přistěhovaleckou politikou došlo. Jsme kultura křesťanská a není 

důvod k nám přivádět lidi z odlišných kulturních prostorů. 

Není pochyb o tom, že ČR přistěhovalce potřebuje. Nejenom, že 

vymíráme, ale jsou profese, které prostě Češi dělat nechtějí. Pokud ale 

přistěhovalce, tak z křesťanských zemí. Proč ne například pravoslavné 

Ukrajince nebo Moldavany? Kulturně nám nejsou příliš daleko, jazyk se naučí 

rychle a jejich děti už nikdo nerozezná od Čechů. Jejich ochota se u nás začlenit 

je ohromná a s jejich integrací do naší společnosti nebývají problémy. Tímto 

směrem bychom měli jít. S  islámským světem bychom měli obchodovat, jezdit 

k nim na dovolenou (možná),  zvát je na dovolenou sem (ať zde utrácejí peníze), 

ale trvalému soužití s muslimy říkám ne. Multikulturalismus v praxi nefunguje a 

dříve nebo později přináší ohromné problémy, kterých bych se v ČR a ve 

Skuhrově nerad dožil. 

*** 

Pozvánka na výstavu: 
Prvorepublikový Skuhrov objektivem Františka Mihulky 

  

Ve výstavní síní v přístavbě obecního úřadu jsou od 25.7. do 30.10.2015 

vystaveny unikátní fotografie vzniklé z původních negativů na skleněných 

deskách. Autorem téměř stoletých negativů byl skuhrovský učitel František 

Mihulka (21.9.1884-21.4.1958). Tyto desky byly nalezeny při přestavbě domu 

čp.5 „U Herzánů“ na domov pro seniory. Vzácný nález léta ochraňoval bývalý 

starosta Miloslav Kouřím. Jeho syn – Ing.Pavel Kouřím přišel s nápadem 

provést digitalizaci negativů a uspořádat výstavu nejzajímavějších fotografií.  

Výstava bude otevřena:  25.7.  od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 17.00 hod. 

     26.7. od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod. 

Dále bude možné navštívit výstavu v úředních hodinách OÚ Skuhrov n.B. 
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Skuhrovák u reprezentačního týmu atletů ČR 

Čas od času se ve Skuhrovském zpravodaji objevují články o bývalých 

žácích naší školy, kteří se nějakým způsobem v dalším životě proslavili, jsou 

mimořádně úspěšní ve svých oborech, ve sportu, mají zajímavé koníčky, jsou 

prostě něčím zajímaví. Jen namátkou připomínáme například lyžařské 

reprezentanty Petra Michla a Ivanu Janečkovou, talentované fotbalisty Martina 

Kadavého a Libora Blažka, cestovatele Jiřího Preclíka, aviatika a chovatele 

klokanů Josefa Šefla. Zajímavých absolventů naší školy je samozřejmě daleko 

více. Rádi o nich napíšeme, ale potřebujeme impuls z řad jejich blízkých či 

známých, protože o všech bývalých žácích nevíme. Dnes bychom rádi 

představili úspěšného mladého muže, který mimo jiné přispěl k záchraně 

lidského života. Touto osobností je fyzioterapeut české atletické 

reprezentace a extraligového hokejového klubu HC Mountfield Hradec 

Králové  Mgr. Jakub Dudek 

Vizitka: 

 Absolvent Fakulty zdravotnických věd Univerzity 

Palackého v Olomouci 

 Člen společností: 

o International Federation of Sports medicine 

o Česká společnost tělovýchovného lékařství 

o Česká kineziologická společnost   

o Unie fyzioterapeutů České republiky        

V médiích proběhly před časem informace o zdravotních problémech hradeckého 

extraligového hokejisty Petra Frühaufa, který onemocněl rakovinou varlete. První 

problémy pociťoval kolem svých slabin už začátkem sezony, ale neřešil je. Problémy 

přičítal vadě na výstroji. Jenže když se blížily vánoční svátky, ozvaly se znovu. „Věděl 

jsem, že tohle z hokeje nebude. I na dotyk jsem cítil změnu, přesto jsem to nechal být. 

Čekal nás důležitý úsek sezony, takže jsem do sebe nechtěl cpát antibiotika a chodit po 

doktorech,“ sdělil sám Peter Frühauf v rozhovoru pro Hradecký deník. Až 23. prosince 

to přišlo. „V kabině jely fórky morbidnějšího charakteru, dělali jsme si z toho srandu. 

Ale náš fyzioterapeut Jakub Dudek to vzal vážně a poslal mě do nemocnice. 
Možná mi tím prodloužil život. Na urologii to vzalo rychlý spád. Doktor zapnul 

ultrazvuk a za pár sekund mi oznámil, že mám rakovinu. Připadal jsem si jako ve zlém 

snu. Jen jsem čekal, že mě někdo vzbudí. Fakt to bylo zlé.“ Nakonec díky včasnému 

zásahu lékařů vše dobře dopadlo a Peter Frühauf se v současné době vrátil do 

hradeckého hokejového týmu.  A to také díky Jakubu Dudkovi. 

Ve dnech 16.-19.7.2015 byl Jakub Dudek jako fyzioterapeut s reprezentační 

výpravou atletů na  23. Mistrovství Evropy juniorů ve švédské Eskilstuně. 

                           Zpracoval Jiří Nedomlel 
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Značnou dávku otrlosti ukázal 

lupič ve Skuhrově na Rychnovsku. 

Třikrát vyloupil tutéž benzínku, ale 

při čtvrtém pokusu na svoji 

pravidelnost doplatil. Přímo mezi 

regály se zbožím si na něj totiž 

počkali policisté. Dopadení lupiče 

bylo poměrně dramatické. Při 

honičce, kdy se muž snažil 

policistům utéct, padl dokonce i 

varovný výstřel. Lupiče ale nakonec zastavilo až uklouznutí na vlhké trávě. Teď 

mu hrozí až desetileté vězení.  Neuvěřitelné bylo nejen to, že muž přepadával 

jednu a tutéž čerpací stanici. Vybíral si dokonce i přibližně stejné termíny. 

Loupit c hodil vždy po dvacátém v měsíci. Stalo se tak v dubnu, květnu i v 

červnu. "Nebyl agresivní. Prostě na mě mířil pistolí a důrazně mi řekl, ať mu 

dám peníze. Říkala jsem si, já ti dám ty smrkáči, jenže on řekl, že to není 

sranda," uvedla Ludmila Jirušková, která na pumpě obsluhuje. 

 Skuhrovská benzínka muže evidentně fascinovala. Postupně si z ní odnesl 

kolem sta tisíc korun. Při úterním pokusu o loupež stihl ještě před policisty 

utéct. Jen blázen by se sem vracel o den později znovu a riskoval desetileté 

vězení, jenže policisté Patrik s Pavlem tomu věřili. 

  Bylo půl hodiny do zavírací doby, když policisté přišli do čerpací stanice zkusit 

své štěstí, schovali se za regály a čekali. Neuběhlo ani půl hodiny a pachatel 

dorazil také. "Říkali, až uslyším policie, ať se skrčím. Nenechali ho ke mně 

vůbec dojít, byl to fofr," vypráví žena za pultem. 

 "Vyběhli jsme za ním. Byl to adrenalin, skočili jsme tady do křoví, ani jsme 

nevěděli, co tam je," popsal zásah policista Pavel Bednář. "Nereagoval na 

varování stůjte policie. Nezastavil ho ani varovný vystřel," doplnil druhý 

policista Patrik Stiller. Prchající lupič s maskou přes obličej a s pistolí v ruce 

uběhl stovky metrů, přesto se motal stále kolem místa činu. Z lesa se totiž 

vynořil opět u čerpací stanice. Tam zakopl a svalil se na zem. 

 Dva mladí policisté podnikli adrenalinovou a nebezpečnou akci na vlastní pěst, 

teď jsou nejznámějšími policisty nejen v okrese. Za svou iniciativu a dobrý 

policejní čich budou oceněni nadřízenými. 

                            /převzato z internetu/ 
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Prázdninové sportovní víkendy ve Skuhrově 
Oddíl SKI Skuhrov nad Bělou ve spolupráci s Obecním úřadem ve 

Skuhrově nad Bělou pořádají v sobotu 1. srpna 2015 tradiční letní závod Běh 

údolím řeky Bělé. Letos se koná již 20. ročník tohoto silničního běhu. Start 

hlavního závodu na 10 kilometrů je v 10.00 hodin u Společenského centra. Po 

startu závodníci oběhnou okruh 400 m po staré cestě a pak poběží po hlavní 

silnici směrem na Deštné v O.h. Pod hradem Klečkov je obrátka a trať vede zpět 

do cíle, který je umístěn v prostoru startu. Součástí závodu je i vložený závod 

dětí na 1 a 3 km  dle věkových kategorií.  

V neděli 2. srpna 2015 se koná již 12. ročník  Běhu do vrchu Skuhrov 

nad Bělou – Velká Deštná. Start závodu je rovněž v 10.00 hodin od 

Společenského centra. Délka trati je 13 km. Nejprve se běží 2 km po silnici 

směrem na Deštné v O.h. Po odbočení následuje náročné stoupání lesní cestou, 

potom polními cestami přes Pádolský kopec na Zámeček. Následuje úsek 

mírného stoupání do LuisinaÚdolí. Odtud již závodníky čeká největší stoupání 

až do cíle – na vrchol Velké Deštné. Zde bude pro závodníky připraveno 

občerstvení, čaj a hlavně výborné domácí švestkové buchty, které peče paní 

Krunčíková. Jsou opravdu výborné a spousta závodníků prý běží tento závod jen 

kvůli těmto buchtám… Součástí závodu je i malý běh do vrchu, který se běží od 

Zámečku na Pádolí a měří 4,5 km. Na start tohoto závodu odjíždí autobus v 9.50 

hodin od Společenského centra, občané mohou autobus využít, vyjet s ním do 

hor a jít třeba pěšky zpět do Skuhrova v protisměru závodu. Je to příležitost pro 

pěknou procházku a povzbuzování běžců v obtížných partiích závodu.  

Ve středu 16. září 2015 ve spolupráci se Základní školou a Mateřskou 

školou ve Skuhrově nad Bělou pořádáme již tradiční náborový závod do 

lyžařského oddílu SKI Skuhrov nad Bělou. Start závodu bude v 15.15 hod., na 

hřišti naproti benzínové čerpací stanici ve Skuhrově nad Bělou.  

Pořadatelé a organizátoři závodů srdečně zvou touto cestou občany Skuhrova: 

Přijďte si zazávodit, nebo alespoň povzbudit závodníky.  

Za podporu naší sportovní činnosti děkujeme obzvláště obcím 

Skuhrov nad Bělou, Kvasiny a Solnice. 
                                                                                    SKI Skuhrov nad Bělou 

 

 

 

 

 

 

Obec Skuhrov nad Bělou oznamuje, že antukový tenisový kurt je zájemcům 

z řad široké veřejnosti opět k dispozici. Bližší informace podá správce kurtu 

Mgr.Jiří Nedomlel, Skuhrov nad Bělou 102. Kontakt: 776 140 163. 


