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Naše obec pohledem starosty 

A jsou tu opět prázdniny, čas dovolených a pro 

mnohé z nás i čas zaslouženého odpočinku. Doufejme, 

že nám bude přát také počasí a že si užijeme příjemné 

léto.  Každým rokem je červenec pro Skuhrov mimo jiné i 

časem pouti. Atrakce a pouťovou zábavu doplní jako již 

tradičně výstava chovatelů a pouťová veselice s kapelou 

Combi, které se bude opět konat venku před 

Společenským centrem  s obsluhou v přízemní části budovy, která v tuto 

dobu slaví své první narozeniny. Rok provozu ukazuje, že vynaložené 

finanční prostředky slouží ku prospěchu všech a není týdne, aby se zde 

nekonala nějaká  akce.  Příjemným překvapením budou pro mnohé 

občany nově upravené vnitřní prostory přízemí s tématikou historie naší 

obce. Ke skuhrovské pouti jistě neodmyslitelně patří  již tradiční, 

pravidelně pořádaný volejbalový turnaj Skuhrováků,  na který se 

můžeme těšit i letos. Výstavní prostory obecní budovy.                                                                        

opět poskytnou místo pro prezentaci fotografií. Tentokrát místního autora 

Vlastimila Dohnálka zaměřené k tématu loňského divadelního léta na 

zdejším hradě. Určitě si nenechte ujít tuto příležitost a přijďte se podívat.    

 Začátkem srpna Vás srdečně zvu na novinku, kterou je 

ŘEZBÁŘSKÉ SYMPOZIUM, tedy vyřezávání dřevěných plastik 

motorovou pilou, které proběhne ve dnech 4.8. až  6.8. 2016 na 

parkovišti u hradu. Vyvrcholení této akce bude v sobotu, kdy se 

uskuteční vyhodnocení výtvorů v rámci „Mutinových slavností“ spojených 

s pestrým programem pro děti i dospělé. Na sympozium jsme dostali 

příspěvek od hejtmana KHK a patronát nad celou akcí převzal pan Karel 

Janeček, náměstek hejtmana a radní pro oblast dopravy. Další srpnovou 

akcí bude v sobotu 13.8. 2016  venkovní taneční zábava se skupinou 

Combi, spojená se sousedským posezením a občerstvením u 

Společenského centra. Během léta nás čeká i řada sportovních akcí, ať 

již tradičních, tak nových, které pro nás připravují sportovci ze SKI 

Skuhrov. Jak vidíte, program letošního léta ve Skuhrově je opět pestrý. 

Mně nezbývá než Vám popřát příjemně strávené chvíle a také příznivé 

počasí na těchto akcích.           

 Dále bych Vás rád v krátkosti informoval o pracovních akcích 

letošního roku a o dalších plánech, které máme připravené.    

 Těsně před dokončením je největší letošní akce, kterou je 

dostavba společenského domu č.p. 23 v Brocné. V  tomto objektu 

vzniknou vedle obchodu a požární zbrojnice další nové prostory - 
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společenský sál s výčepem a zázemím, příruční kuchyňka, knihovna a 

sociální příslušenství včetně sociálního zařízení a sprchy v požární  

zbrojnici. Budova byla kompletně zateplena a dostala nový kabát. Hlavní 

vchod byl nově osazen zámkovou dlažbou. Nyní nás čeká ještě další 

investice do vnitřního zařízení. Celá tato stavba si vyžádala nemalé 

finance, tak doufám, že tento krásný objekt bude hojně využíván  občany 

jak pro společenské  tak  pro soukromé akce.       

 Jistě jste si všimli, že v místní části Rybníčky a nyní také  

v Debřecích nám  na cestu svítí nové veřejné osvětlení osazené LED 

svítidly. V rámci akce ČEZu, který provedl výměny vedení a sloupů, jsme 

nechali zrekonstruovat i vedení obecního rozhlasu a veřejného osvětlení 

včetně moderních úsporných svítidel.         

 Úspěšně jsme dokončili a převzali dotovanou akci čističky 

odpadních vod pro objekty MŠ. Nová ČOV vsazená do vnějšího obalu 

septiku,  je již v provozu  a plní svoji funkci.        

  Pilně pokračujeme na projektových dokumentacích na zhotovení 

bytové nástavby a zateplení  zdravotního střediska, o čemž jsem Vás 

informoval již minule.             

 Novinkou, o které jsem se ale již také zmiňoval, je záměr na 

vytvoření bezbariérových tras, kde máme velmi dobře nakročeno. Jedná 

se o bezbariérové úpravy budovy obecního úřadu a pošty, částečně též 

Společenského centra, rekonstrukce všech chodníků a doplnění 

chodníků.  Ve finále má dojít k vytvoření chodníku, který propojí obce 

Skuhrov a Kvasiny. Tato akce je rozdělena do etap po dobu tří let a celý 

projekt byl již úspěšně konzultován na Úřadě vlády ČR, který financování 

akce doporučil.              

 Po celé prázdniny probíhají a 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, i když letos v podstatně menší míře než v 

minulosti s přihlédnutím  k nahlášeným potřebám jednotlivých místních 

částí obce. Bohužel jsme tak nemohli využít služeb všech zájemců o tyto 

brigády. Pokračovat bude i další rozpracovaná akce - úprava terénu 

naučné stezky č.2 „Vápenka“, kterou předpokládáme dokončit již 

v příštím roce.          

 Červnová schůze obecního zastupitelstva se zabývala mimo jiné i 

problematikou svážení přespolních dětí do místní MŠ a ZŠ. Těchto žáků 

přibývá a dosavadní způsob dopravy začal být nevyhovující. Zastupitelé 

podpořili záměr zajistit pro tyto účely odpovídající dopravní prostředek. A 

tak bude od září děti z Brocné, Svinné, Bílého Újezda a Lukavice 
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přivážet do Skuhrova nad Bělou autobus, který bude splňovat všechny 

požadované podmínky. 

      Na závěr bych rád popřál všem čtenářům Skuhrovského 

zpravodaje příjemné prožití léta a dovolených, dětem krásné prázdniny a 

počasí plné letního sluníčka.   

     Milan Bárta, starosta 

********* 

 

Prázdninové zamyšlení 

Motto: 

Husy plavou po vodě, kočka leží v chládku,         
vesnice je v pohodě, brambory jsou v řádku. 

Kvočna hlídá kuřata, říčka spěchá na jez,     
nepij , když jsi uhřátá, to se radši najez. 

Prázdniny u babičky, prázdniny v Čechách,    
krásné jak holubičky na horkých střechách. 

Několik veršů od známého textaře dětských písniček Zdeňka 
Svěráka a ihned se nám vybaví letní prázdninová pohoda,  jakou si 
starší generace pamatuje  ze svého dětství. A mohli bychom pokračovat 
vyprávěním o houbách, které tenkrát hojně rostly, slaďoučkých lesních 
jahodách, malinách  a borůvkách v plných bandaskách. Určitě bychom si 
vzpomněli také na nejrůznější dobrodružství, která jsme s partou svých 
vrstevníků o prázdninách denně zažívali. Kolik fotbalových utkání jsme 
třeba sehráli a nebylo to na nalajnovaných hřištích, ale na pokosených 
loukách nebo paloucích. Někdy jsme se i poprali, poněvadž prohrát 
nechtěl nikdo. Branku představovaly dva zapíchnuté klacky nebo 
svlečená trička. Nikdy nám však nechyběl bojový zápal a radost ze hry. 
Je pravda, že jsme občas museli rozehrané utkání předčasné ukončit. 
To když se objevil rozčílený majitel louky s holí v ruce a rozzlobeným 
výrazem ve tváři…       
 Zvláštní přitažlivost měla řeka Bělá, v níž jsme 
se nejen pod splavem či v tůních koupali, ale rádi 
jsme také po ní pluli v babiččiných neckách či 
vorech sbitých z pokácených kmenů suchých 
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stromů. To ovšem předpokládalo nejprve přehradit řeku pevnou hrází 
z navršených kamenů, aby se zvýšila hladina. Bývala  to docela dřina, 
kameny byly těžké, ale vše se tehdy tak nějak samo zvládlo. O chytání 
pstruhů do ruky se raději ani nebudu zmiňovat…    
 Les býval dalším naším oblíbeným „eldorádem“, neboť se tam daly 
stavět přístřešky z  větví či „bunkry“ v kořenech vyvrácených smrků. Lezli 
jsme po stromech, občas z nich i spadli. Nikdo moc neřešil nějakou tu 
odřeninu, bouli, modřinu či puchýř. To patřilo k věci. Za to jsme neměli 
problémy s fyzičkou a obratností. Každý z nás se také průběžně 
zdokonaloval v manuální zručnosti. Zatlouci  hřebík, uříznout pilkou kus 
dřeva nebo pracovat se sekerou nebyl problém. A tak  jsme si o 
prázdninách třeba postavili malou chatku, v níž jsme potom nocovali a 
zažili spoustu dobrodružství. Vlastnoručně zhotovenými praky někteří 
přeborníci trefili ocelovou kuličkou cíl  i na několik desítek metrů. Ovládali 
jsme i střelbu z luku a mnoho dalších klukovských dovedností. Neměli 
jsme mobily, ale zato platilo dané slovo. Když jsme se domluvili, že ve tři 
hodiny odpoledne jdeme hrát fotbal, tak tam ve tři odpoledne všichni taky 
byli. Někteří i dříve, aby se náhodou nezačalo bez nich…   
 Největším trestem, který jsme mohli od rodičů za nějaký průšvih 
dostat, byl „kasárník“. Ortel: „Máš dva dny kasárníka,“ znamenal, že 
dotyčný nešťastník nepůjde dva dny ven. A to pak byly nepěkně dlouhé 
dny bez  party kamarádů! Nic horšího nás nemohlo potkat.  
 Proč to všechno píši? Nedávno projížděl naší obcí jeden známý, 
který se mě pak zcela vážně zeptal: „V tom vašem Skuhrově nejsou 
žádné děti? Vždyť jsou prázdniny a na hřišti u benzínky nikdo, na 
dětském hřišti uprostřed obce nikdo, na volejbalových kurtech pusto a 
prázdno.“ Musel jsem mu dát za pravdu. A určitě to nebylo tím, že by 
měly v ten den všechny děti „kasárníka“. Jsou prostě zalezlé doma 
dobrovolně. Mají totiž zcela jiné priority – počítačové hry, televizi, DVD, 
internet, více i méně chytré mobily, Facebook a já nevím co ještě. Také 
nevím, na co budou v dospělosti tyto děti jednou vzpomínat. Na počet 
padlých nepřátel v nějaké počítačové střílečce? To asi těžko. Je to 
smutné, ale doba je už taková a svoji roli v tom jistě hrají i rodiče. 

 Nechtěl bych, aby tyto řádky vyzněly jako nějaké moralizování. 
Pouze předkládám čtenářům námět k malému letnímu zamyšlení a třeba 
i zavzpomínání.   Vybavuje se mi přitom častá „hláška“  jednoho  parťáka 
z vojny, který s oblibou při různých příležitostech pronášel: „Jó, 
kamaráde, vzpomínky nikde nekoupíš.“  S přibývajícími léty mu stále 
více dávám za pravdu.        
 Hezké letní dny!                              Jiří Nedomlel 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

 

Významného životního jubilea se ve třetím  čtvrtletí  roku  2016  dožívají tito 

naši spoluobčané: 

     DIBELKA  Jan   ze  Skuhrova                                75 let 

     VOLÁK  Jan     ze  Skuhrova                                 70 let 

     VIDLIČKOVÁ  Margita  ze Skuhrova                  70 let 

     ROLEČEK   Josef    z  Hraštice                             70 let 

     KOUŘÍM   Eduard   z  Skuhrova                           70 let 

     ŠMÍDOVÁ  Lidmila    ze  Skuhrova                       70 let 

     MARŠÍKOVÁ  Marta   ze  Skuhrova                     85 let 

     MICHL  Josef   z  Debřec                                        75 let 

     DVOŘÁKOVÁ   Anna    ze  Skuhrova                   75 let 

     ŠIMKOVÁ   Miloslava  z  Hraštice                        70 let  

             Vaše životní jubileum je pro nás příležitostí, abychom Vám do dalších let 

upřímně popřáli dobré zdraví, spokojenost a osobní pohodu. 

        

Vítáme nové občánky naší obce : 

         TRNEČKOVÁ   Natálie   z Brocné 

         ZATLOUKALOVÁ  Nikola  ze Skuhrova 

         KYLAR  Matěj    ze  Skuhrova 

         HANUŠOVÁ  Eliška  ze  Skuhrova 

         ULRICHOVÁ  Mariana  ze  Skuhrova 

         MAREK  Jakub  ze  Svinné 

         MERTL  Jan  ze  Skuhrova 

         HORÁKOVÁ Eliška z Brocné 

  TESTA  Daniel  z  Brocné 

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

vyrůstalo ve zdraví, klidu a lásce. 

 

 Ve druhém čtvrtletí roku 2016 uzavřeli sňatek tito naši spoluobčané: 

LUKAVSKÁ  Petra  ze  Svinné  a  POHL Luboš 

NOSEK  Jan  ze  Svinné  a  CSÖLLEOVÁ  Klára 

KRUNČÍK  Pavel  ze  Skuhrova  a  ROCHLOVÁ  Kateřina 

Novomanželům přejeme, aby jejich společný život byl založen na 

vzájemném porozumění, lásce a toleranci. 
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Loučíme se s našimi zemřelými spoluobčany:  

PALEČEK   Jan  ze  Skuhrova             (nar. 1951)  

CVEJN    Josef   z  Brocné                    (nar. 1937) 

DANÍČEK  František  z Debřec            (nar. 1935) 

VÝRAVA   Josef  ze  Skuhrova             (nar. 1944) 

LUKAVSKÁ  Božena   z Hraštice         (nar. 1930) 

 

Čest jejich památce !                                                                      Ludmila Popová 

 

 

 

 Léto máme v plném proudu, a tak bych Vás ráda 
informovala o již uskutečněných akcích, ale hlavně o 
akcích, které nás ještě čekají. 

 V minulém zpravodaji jsem se zmiňovala, že nás čeká tradiční 
Velikonoční jarmark ve Společenském centru.  V letošním roce naše 
pozvání přijalo 15 prodejců, kteří nabízeli opravdu krásné a zajímavé 
výrobky. Trochu nás ale mrzí, že tento jarmark navštívilo jen malé 
množství našich spoluobčanů.       
 Centrum bylo opět využíváno především k soukromým akcím a 
k pravidelným setkáním seniorů. Dne 14.5. 2016 bylo slavnostně 
přivítáno 7 našich nejmenších občánků. Dětem i rodičům přejeme hodně 
zdraví a spoustu šťastných chvil.  

 Ráda bych se také zmínila o „DIVADELNÍM LÉTĚ NA HRADĚ“.  
Počínaje poslední květnovou nedělí se 
v přírodním areálu bývalého hradu 
Skuhrov odehrála série divadel pro 
širokou veřejnost.  Jako první nám své 
herecké umění přijeli předvést 
ochotníci z DS Kačenka Deštné 
v Orlických horách s  hrou  „Paní 
Fantomasová se zlobí“, následoval DS 
Bačetín a jejich „Jedovatý pavouk“, 
další neděli přijel ochotnický spolek Tyl Rychnov nad Kněžnou  se hrou 
„Limonádový Joe“ a na závěr se představil DS Harašení Týniště nad 
Orlicí s titulem Lobista.  Letos jsme měli dokonce jedno představení 
navíc „mimo program“. Navštívili nás totiž ještě ochotničtí junioři 
z Bystrého s pohádkou Lotrando a Habiba.  Všechna divadelní 
představení byla nádherná    a velmi se líbila. Ostatně to bylo vidět i na 

Informace ze Společenského centra 
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účasti návštěvníků. Průměrná návštěv- 
nost byla  120 diváků na představení. 
Počasí přálo, a tak celou akci lze 
zhodnotit, jako velmi úspěšnou.  V této 
tradici divadelních představení budeme 
s radostí i v příštích letech pokračovat.  

 To byly akce, které máme již za 
sebou. Nyní bych se ráda zmínila o tom, co nás v dohledné době čeká. 
Tou nejbližší událostí je ve dnech 22.7.-24.7.2016 tradiční Skuhrovská 
pouť. Děti, ale samozřejmě i dospělí, se mohou  těšit na pouťové atrakce 
rodiny Dubských, které zahájí provoz v pátek 22.7.2016 od 16.00 hodin.  
V sobotu 23.7.2016 se uskuteční „Pouťový turnaj Skuhrováků ve 
volejbale“ (v areálu Pod Kvartýrem). Večer se můžete přijít pobavit a 
zatančit se skupinou COMBI ke Společenskému centru. Během celého 
víkendu lze navštívit výstavu fotografií Mgr. Vlastimila Dohnálka (ve 
výstavní síni OÚ Skuhrov  nad Bělou) a výstavu drobného zvířectva 
(areál chovatelů Debřece).   Pro mlsné jazýčky máme typ, kde 
uspokojit  své chuťové buňky.  Dobře poobědvat či povečeřet můžete ve 
Společenském centru, a to v pátek 22.7.2016 od 18.00 hodin, v sobotu 
23.7.2016 od 11.00 hodin a v neděli 24.7.2016 od 11.00 - 17.00 hodin 
nebo v areálu chovatelů v Debřecích,  v sobotu od 14.00 hodin a v neděli 
od 8.00 hodin. Přejeme dobrou chuť!       
 V termínu od 4.8.- 6.8.2016  proběhne u hradu ŘEZBÁŘSKÉ 
SYMPOZIUM V RÁMCI AKCE „LETNÍ MUTINOVY SLAVNOSTI.“ Své 
řezbářské umění s motorovou pilou předvedou čtyři řezbáři na předem 
zadané téma. Tvůrci začnou přípravnými pracemi již ve čtvrtek 
dopoledne. Během pátku se můžete podívat, jak jim jde práce od ruky 
a samotné dokončení prací proběhne v sobotu 6.8.2016 
s doprovodným programem. Pro naše nejmenší budou připraveny 
výtvarné dílničky (podium na hradě, Fara), malování  na obličej, 
trampolína, jízda na koni.  Pro dospělé plno gurmánských zážitků a pivo 
jako křen. Vše bude doplněno příjemnou hudbou a jarmarkem. Určitě se 
přijďte podívat!         
 Dále Vás srdečně zveme 13.8.2016 na „Letní slavnosti“ se 
skupinou COMBI.  Na 27.8.2016 se připravují „Pivní slavnosti“ a 17.9.-
.18.9. 2016 „Zvěřinové hody.“  Bližší informace budou včas upřesněny.  

    Ještě bych ráda všechny pozvala na zájezd dne 11.9. 2016 do 
Divadla Broadway v Praze na muzikál Mýdlový princ s hity Václava 
Neckáře.  Více informací a přihlášky  od 15.8.2016  na obecním úřadě, 
případně na telefonu 777 763 644, 494 598 144.    
 Krásné, slunné léto Vám všem!    Kateřina Pohlová 
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Mutina Skuhrovský 
 

chválí - všechny občany, kteří důsledně třídí odpad, ukazuje se

 totiž, že se to vyplácí…  

je smutný  -  z toho, že někteří jedinci ještě nepochopili, že  o 

nedělích a svátcích mají sekačky, křovinořezy, pily a 

další hlučné stroje mít klid; tak snad od nynějška to 

bude lepší…    

oceňuje     - že se hradní prostředí stalo vyhledávaným místem pro 

   divadelní představení… 

 

 

 
 

 

Plán dovolených ve zdravotním středisku Skuhrov nad Bělou:  

MUDr. K.Juránková  od 1.8. do 13.8.2016 – zástup MUDr. Juza Solnice 

MUDr. Z.Seidlová  od 1.8. do 7.8.2016             

MUDr. E. Dragounová  od 25.7. do 29.7.2016 a od 8.8. do 20.8.2016, 

akutní případy Oblast. nemocnice RK, gyn. ambulance 

 

Třídění odpadů 

Informujeme občany, že v roce 2015 obec vytřídila a předala v k využití 

73,871 tun odpadu. Za toto množství vyfakturovala a obdržela od 

společnosti EKO-KOM, a.s. částku cca 132.000,- Kč.  Děkujeme všem, 

kteří třídí! 

*** 

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO OBČANY 
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DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 
 

  V průběhu analytických prací na Strategii rozvoje obce bylo 
realizováno dotazníkové šetření mezi obyvateli obce. Toto šetření 
prováděl zpracovatel Strategie tedy sdružení Splav ve spolupráci s obcí 
Skuhrov nad Bělou během března 2016. Zpracovatel nejprve navrhl 
podobu průvodního dopisu občanům a strukturu dotazníku. Obsah 
dotazníku byl sestaven tak, aby co nejvíce odrážel potřeby obce.  
  Obec posléze obeslala všechny domácnosti a předala jim 
k vyplnění dotazníky v papírové podobě. Celkem tak bylo předáno 400 
dotazníků, z toho se jich vrátilo vyplněných 84, což znamená poměrně 
vysokou úspěšnost 21,0 %. 
  Vyhodnocení a výstupy z toho šetření jsou součástí analytické 
části a jsou důležitým podkladem pro další části strategie.  
S představiteli obcí se zpracovatel shodl, že nemá smysl vytvářet příliš 
obsáhlý dotazník, na který pak lidé nebudou reagovat. Tento předpoklad 
se potvrdil vysokou úspěšností v návratnosti dotazníků. Dotazník 
obsahoval 5 základních otázek, z toho první otázka byla obsáhlejší a 
zahrnovala 14 okruhů veřejného života, na které obyvatelé reagovali. 
 
 

1. Pokuste se zhodnotit obec Skuhrov nad Bělou z hlediska níže uvedených podmínek: 
 

 

Oblast  

Počet odpovědí podle hodnocení (absolutně) 

Celkem Velmi 
spokojen 

Spíše 
spokojen 

Spíše 
nespokojen 

Velmi 
nespokojen 

Nedokáži 
posoudit 

1 Bydlení 84 34 34 6 1 9 

2 Školství 84 28 31 2 0 23 

3 Zdravotnictví 84 28 41 5 0 10 

4 Veřejná doprava 84 32 29 10 1 12 

5 Kultura a společ.život 84 19 46 9 4 6 

6 Sportovní vyžití 84 13 34 11 6 20 

7 Životní prostředí 84 28 39 11 5 1 

8 Vzhled obce 84 22 42 14 5 1 

9 Podmín. pro podnikání 84 3 8 15 3 55 

10 Rozvoj obce 84 12 38 18 4 12 

11 Informov. dění v obci 84 26 32 16 6 4 

12 Pracovní příležitosti 84 5 11 19 14 35 

13 Mezilidské vztahy 84 10 44 16 6 8 

14 Jiná oblast  84 2 0 1 5 76 

 

Občané ve Skuhrově jsou poměrně spokojení s bydlením, pouze necelá desetina 
domácností k němu vyjádřila nespokojenost, z toho jediná domácnost je velmi 
nespokojena. Většina obyvatel bydlí ve svém domě, proto jsou zároveň i zodpovědní za 
své bydlení a takto i někteří otázku chápali (např. odpověď „kdo si co postavil, to má“). 
Avšak objevil se i názor, že by obec měla najít vhodné pozemky na novou bytovou 
výstavbu. 
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  Výrazně převažuje u občanů spokojenost se školstvím a zdravotnictvím, kladně 
hodnotí jak existenci školy, tak i zdravotního střediska v obci. Občané většinou lépe 
hodnotí mateřskou školu, naopak se ojediněle objevila stížnost na školní družinu při ZŠ. 
Ve zdravotnictví je kladně hodnocena především odborná stránka, pouze se objevila 
stížnost na delší čekací dobu v čekárně. 

Téměř tři čtvrtiny respondentů jsou spokojeny i s veřejnou dopravou v obci. 
Někteří jsou však nespokojeni s dopravou o víkendech, kdy v podstatě chybí, objevila se 
i připomínka na nasazování malokapacitních autobusů v dopravní špičce. 

Ještě vyšší spokojenost je mezi ovbyvateli s kulturním a společenským životem 
v obci, v podstatě se neobjevila žádná připomínka. Se sportovním vyžitím je sice 
spokojena také nadpoloviční většina domácností, ale objevily se i připomínky- zlepšit 
stav dětského hřiště a pískoviště, dle některých respondentů toto hřiště úplně chybí, 
stejně tak i sportovní areál, kde by si obyvatelé mohli zahrát např. fotbal, basketbal či 
volejbal. 
 
 
 

Oblast  

Počet odpovědí podle hodnocení (v %) 
Celkem Velmi 

spokojen 
Spíše 

spokojen 
Spíše 

nespokoje
n 

Velmi 
nespokoje

n 

Nedokáži 
posoudit 

1 Bydlení 100 40,5 40,5 7,1 1,2 11,7 

2 Školství 100 33,3 36,9 2,4 0,0 27,4 
3 Zdravotnictví 100 33,3 48,8 6,0 0,0 11,9 
4 Veřejná doprava 100 38,1 34,5 11,9 1,2 14,3 
5 Kultura a společ. život 100 22,6 54,8 10,7 4,8 7,2 
6 Sportovní vyžití 100 15,5 40,5 13,1 7,1 23,6 
7 Životní prostředí 100 33,3 46,4 13,1 6,0 1,2 
8 Vzhled obce 100 26,2 50,0 16,7 6,0 1,2 

9 Podmínky pro podnikání 100 3,6 9,5 17,9 3,6 65,5 

10 Rozvoj obce 100 14,3 45,2 21,4 4,8 14,3 

11 Informov. o dění v obci 100 31,0 38,1 19,0 7,1 4,8 

12 Pracovní příležitosti 100 6,0 13,1 22,6 16,7 41,6 

13 Mezilidské vztahy 100 11,9 52,4 19,0 7,1 9,6 

14 Jiná oblast  100 2,4 0,0 1,2 6,0 90,5 
 
 
 

Spokojenost převažuje i v oblasti životního prostředí a vzhledu obce, nicméně zde 
se respondenti shodli na jednom velkém problému, a to jsou ruiny bývalé továrny 
Porkert. Rozvoj obce je podle většiny respondentů rovněž v pořádku, nicméně někteří 
respondenti doporučují se více zaměřit na jiné místní části Skuhrova a poukazují na 
tamní špatný stav komunikací a chodníků. 

Specifickou kategorií jsou podmínky pro podnikání, k nimž se téměř dvě třetiny 
respondentů nevyjádřilo. Společně s možnostmi pracovního uplatnění se jedná o jediné 
oblasti, ve kterých převažuje nespokojenost občanů nad spokojeností.   

Z hlediska informovanosti obce se i přes převažující spokojenost objevily názory na 
nižší úroveň webových stránek obce. V některých částech Skuhrova pak není slyšet 
veřejný rozhlas. 
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2. Hospodaří, podle Vás, obec s finančními prostředky ku prospěchu rozvoje Skuhrova? 

 

Spíše ne Myslím,  
že ano 

Nevím Celkem Spíše ne Myslím,  
že ano 

Nevím 

Absolutní počty odpovědí Odpovědi v % 

12 48 24 84 14,3 57,1 28,6 

 

I přes některé nedostatky, které jsou uvedeny v dalších částech hodnocení, si více 
než polovina domácností, které se zúčastnily průzkumu, myslí, že obec se svými 
prostředky hospodaří správným způsobem. Zde konkrétní příklady nebyly uváděny, 
nicméně většina z respondentů, kteří odpověděli záporně, uvedla svůj komentář a 
vysvětlení v jiných otázkách.  

 

3. Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na co 

byste je přednostně využili?  

 

Nabídka odpovědí Počet 
absolutně 

Podíl v % 

Bytová výstavba a opravy obecních bytů 47 27,4 

Otevření dalších provozoven obchodu a služeb 23 10,7 

Opravy místních komunikací 9 72,6 

Opravy a rozšíření inženýrských sítí 61 32,1 

Rozšíření veřejné dopravy 27 7,1 

Podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit 6 35,7 

Péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci 30 36,9 

Opravy památek v obci 31 4,8 

Podpora podnikatelů 4 8,3 

Jiné 7 8,3 

Pozn.: Respondenti mohli uvést až 3 možnosti, součet tedy přesahuje 100 %. 
 

V další otázce byla lidem nabídnuta možnost, kam by chtěli investovat finanční 
prostředky obce. Jednoznačně nejčastěji by občané Skuhrova směřovali finance na 
opravu místních komunikací, kam by je vložily téměř tři čtvrtiny respondentů. Někteří 
přímo upřesňovali, ve kterých částech Skuhrova je situace nejproblémovější, nicméně 
žádná lokalita se neopakovala. 

S odstupem pak následuje péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci, kde je 
navrhováno např. osázení květinami, výstavba laviček apod. a podpora kulturních, 
společenských a sportovních aktivit a také opravy (tyto možnosti investovat finanční 
prostředky si přeje více než třetina domácností). Poměrně dost domácností uvedlo i 
rozšíření inženýrských sítí, kde nejčastěji uváděli připomínku k veřejnému osvětlení 
v obci. 
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Kromě toho mohli respondenti zvolit i další možnost, na co by využili peníze. 
Objevovaly se nejrůznější návrhy, žádný se však nevyskytoval častěji než jiné. 
Respondenti uváděli větší podporu dětí a mládeže, opakované provedení fyzické 
digitalizace, nebo investovat více financí do zimní údržby. Znovu se objevil požadavek 
využít finanční prostředky na likvidaci bývalých továren. 

 
4. Jak by se podle vás mělSkuhrov dále populačně rozvíjet? 

 

Nabídka odpovědí Počet 
absolutně 

Podíl v % 

Podpora bytové výstavby a tím i růst počtu stálých obyvatel 38 45,2 

Vznik pracovních příležitostí v obci 36 42,9 

Zvýšení samostatnosti a významu mezi okolními obcemi 10 11,9 

Klidná obec bez výraznějších zásahů 24 28,6 

Zvýraznění rekreační funkce 21 25,0 

Výraznější vazba na Rychnov n/K nebo Solnici 2 2,4 

Nevím 10 11,9 

Pozn.: Respondenti mohli uvést více možností, součet tedy přesahuje 100 %. 
 

Téměř polovina z domácností, které se zúčastnily průzkumu, podporuje bytovou 
novou výstavbu a tím i růst počtu obyvatel v obci. Téměř stejný počet respondentů si 
přeje i vznik nových pracovních příležitostí v obci. Proti tomu jen minimum obyvatel je 
pro výraznější vazbu na nedaleká města Rychnov n/K a Solnici. 
 

5. Uveďte, prosím, Vaše další náměty, připomínky či komentáře k situaci ve Skuhrově 

nad Bělou 

Některé informace uvedli respondenti již v předešlých otázkách, další pak připojili 
v této části průzkumu. Občané chválí vybudování a zprovoznění společenského centra, 
nicméně někteří se pozastavují nad úpravou v jeho okolí (mlýnské kolo a okolí, někoho 
navíc může oslňovat i jeho osvětlení). Navrhují spíše osázet plochy v jeho okolí stromky 
a keři.  

Rovněž občané poukazují na znečištěný tok řeky Bělé, potoka v Rybníčkách nebo 
odpadky u silnice a v příkopech. Dále si někteří stěžují na velkou rychlost některých 
motoristů, kteří projíždějí obcí, a navrhují výstavbu zpomalovacích pruhů nebo poukazují 
na nevhodné umístění kontejnerů na tříděné odpady.  

Obec by měla rovněž lépe využít příležitosti pro cestovní ruch – více prezentovat 
svoje památky, zlepšit informovanost turistů, nebo zvýšit úroveň pohostinství a zlepšit 
sortiment zboží v obchodech. Některým obyvatelům v obci schází koupaliště, jiní by si 
zase přáli zprovoznit ve Skuhrově bankomat. 

Kladně je hodnocena činnost pro děti a mládež nebo pořádání různých slavností. 
V několika případech je rovněž vyzdvihnuta práce starosty i zastupitelstva obce, i když 
se ojediněle objevila i jejich kritika příp. přání více komunikovat se všemi obyvateli obce. 

*** 
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Kam o skuhrovské pouti?  
 

PÁTEK 22.7. 
16.00 hod.  zahájení provozu pouťových atrakcí rodiny  
   Dubských (prostranství u zdravotního střediska)      
18.00 hod.  Sousedské posezení s grilováním ve Svinné            
18.00 hod.  Otevřeno přízemí Společenského centra,   
   možnost  občerstvení 
 
SOBOTA 23.7. 
8.30 hod.  XXXI. ročník pouťového volejbalového  

Turnaje Skuhrováků v areálu volejbalistů 
   Podmínky účasti jako v minulých letech, 
   občerstvení po celý den 
 
  9.00 – 12.00 Prohlídka expozice výroby železa 
14.00 -  16.00 (Stálá výstava v přístavbě OÚ Skuhrov n.B.) 
 
  9.00 – 12.00 Výstava fotografií Mgr.Vlastimila Dohnálka 
13.00 – 17.00 (Výstavní síň OÚ Skuhrov n.B.) 
 
14.00 – 18.00 Výstava drobného zvířectva 
   (Areál chovatelů v Debřecích)  
 
19.00  hod.  Pouťová zábava s kapelou COMBI 
   (u Společenského centra, občerstvení zajištěno) 
 
NEDĚLE 24.7.  
10.30 hod.  Mše svatá v kostele sv.Jakuba 
 
  9.00 – 12.00 Prohlídka expozice výroby železa 
14.00 – 16.00 (Stálá výstava v přístavbě OÚ Skuhrov n.B.) 
 
  9.00 – 12.00 Výstava fotografií Mgr.Vlastimila Dohnálka 
13.00 – 17.00 (Výstavní síň OÚ Skuhrov n.B.) 
 
  8.00 -  16.00 Výstava drobného zvířectva 
   (Areál chovatelů v Debřecích) 
 
     Srdečně Vás zvou všichni pořadatelé 
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Školní rok 2015-16 byl tradičně zakončen 
slavnostním shromážděním žáků, učitelů a hostů ve 
školní tělocvičně. Zde se postupně představili žáci, 
kteří dosáhli výborných studijních výsledků, 
reprezentovali školu v nejrůznějších soutěžích a také 
ti, kteří se svým chováním stali příkladem pro ostatní. 
Na návrhy třídních učitelů převzali nejlepší žáci 
odměny v podobě věcných cen. Míru ocenění  
v celkovém měřítku školy během II.pololetí  nejlépe 
dokumentuje následující statistika:  

Celkový počet žáků:   172 

Pochvala třídního učitele:    98 

Pochvala ředitele školy:    13 

Oproti tomu bylo také nutno přistoupit k udělení kázeňských opatření : 

Napomenutí třídního učitele:    33 

Důtka třídního učitele:     20 

Důtka ředitele školy.       6 

Druhý stupeň z chování:      4 

Pro zajímavost – někteří jedinci dokázali v průběhu II. pololetí získat jak 

některou z pochval, tak si také přinesli domů i některé z kázeňských 

opatření…  Ze statistiky také vyplývá, že celkový počet pochval výrazně 

převyšuje počet kázeňských opatření. 

Nejvyšším oceněním je pochvala ředitele školy, která je 

zaznamenána i na vysvědčení.  Je udělována buď za dlouhodobě 

výborný prospěch nebo vzorné chování, případně za vynikající 

reprezentaci školy. Toto ocenění si odnášejí: Eliška Hlavsová ze 2. 

ročníku, Tereza Berková a Jan Hlavsa z 5.ročníku, Jana Dohnálková 

ze 7.ročníku, Adéla Křepelová z 8.ročníku a vycházející žáci: Kateřina 

Binková, Vojtěch Čtvrtečka, Kristýna Kulhánková, Adam Kuruc, Jiří 

Šlitr, Hana Vašková, Martin Verner a Jan Wenzel. 

 

 

INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
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Prospěch:  

Na I. stupni ZŠ prospěli 53 žáci s vyznamenáním, naproti tomu 
v jednom případě je prospěch hodnocen stupněm neprospěl. 

Na II. stupni ZŠ prospěli s vyznamenáním 33 žáci, neprospěli 4 
žáci, kteří budou muset o prázdninách dohánět to, co nezvládli během 
školního roku. Na konci prázdnin je totiž čekají opravné zkoušky. 

Na slavnostním zakončení školního roku se učitelé a žáci rovněž 
rozloučili s pedagogy, kteří na naší škole své působení ukončili. Květinu 
a dárek na rozloučenou obdrželi: Mgr. Miloš Černý, Mgr. Monika 
Brandejsová a Mgr. Hedvika Štěpová. Všem patří za jejich práci veliký 
dík jak od všech kolegů tak od vedení školy.  

Pěknou tradicí se v naší škole stalo rozloučení se žáky 9.ročníku. 
Ve středu 29.6.20169 se v místním Společenském centru naši letošní 
deváťáci představili svým rodičům, příbuzným, mladším spolužákům a 
také starostům z obcí, odkud k nám dojíždějí. V hodinovém programu se 
jednotliví absolventi krátce představili, uvedli, kam budou směřovat jejich 
další kroky a promítli snímky dokumentující jejich školní život. Milá 
slavnost vyvrcholila nezbytným šerpováním, kterým se ze žáků stali 
absolventi. Z rukou starostů zároveň převzali upomínkovou knihu a 
malou květinu. Závěrečná píseň v podání celé třídy ještě umocnila 
dojemnou chvíli. Všem absolventům přejeme, aby se jim v dalším životě 
vše dařilo tak, jak si představují, provázelo je stálé zdraví i ono nezbytné 
štěstí. Z 26 absolventů odchází 7 žáků studovat na gymnázium, 15 žáků 
bude pokračovat na středních školách a 4 žáci jdou na učební obory. 
Aby byl výčet odcházejících žáků úplný, dodáváme, že jedna žákyně 
odchází z 5.ročníku studovat na víceleté gymnázium.   
 V měsících duben – červen se konala ve škole celá řada akcí, se 
kterými bychom chtěli veřejnost seznámit. S velkým úspěchem se letos 
setkal Den Země, při kterém se konal sběr starého papíru. Díky nadšení 
žáků, pochopení rodičů i ostatních občanů se podařilo v dubnu sebrat 
14 460kg, což je dosavadní rekord.      
 Ekologie se týkal rovněž program „Tonda Obal“ vysvětlující dětem 
nutnost  recyklace  a důležitost odpovědného vztahu všech lidí  
k přírodě. 

  Žáci naší školy se pravidelně účastní nejrůznějších naukových, 
matematických, jazykových i sportovních soutěží, v nichž mohou 
porovnat své znalosti, vědomosti a dovednosti se žáky z jiných škol. 
Nutno podotknout, že z těchto srovnání vycházejí naši žáci velmi dobře. 
V regionálním kole (účastníci z několika okresů) soutěže Mladý chemik 
obsadil Adam Kuruc z 9.ročníku ve velmi silné konkurenci vynikající 
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19.místo. V okresním kole Chemické olympiády byl Marek Piskora pátý, 
Adam Kuruc šestý a Martina Dušánková osmá. V okresním kole 
Biologické olympiády byl ve své kategorii Adam Kuruc pátý, Adéla 
Křepelová osmá a Eliška Pohlová čtvrtá. Všichni postoupili do krajského 
kola. V okresním kole soutěže „Mladý zahrádkář“  zvítězil Adam Kuruc a 
kvalifikoval se do celostátního kola. Ve stejné soutěži se umístila Adéla 
Křepelová v okrese na 2.místě  a Tereza Voglová skončila třetí. 
Skupinka talentovaných žáků ve složení Martina Dušánková, Adam 
Kuruc, David Zounar, Hana Vašková, Kristýna Lukavská, Bára Vacková, 
Jan Wenzel a Marek Piskora se umístila se svým projektem na čištění 
vod na 5.místě v regionálním kole. Jejich model čističky odpadních vod, 
který  je nyní vystaven ve škole, sklidil zasloužený obdiv všech účastníků 
regionálního kola. V okresním kole Olympiády v českém jazyce 
vybojovala Hana Vašková 3.místo, a Martina Dušánková se umístila na 
10.místě. V okresním kole Dějepisné olympiády byl David Mlejnek 
devátý a Míla Pop třináctý. V okresním kole Olympiády v angličtině byl 
Jan Wenzel na 14. a Hana Vašková na 18. místě. V matematické soutěži 
„Klokan“ zvítězili v jednotlivých kategoriích ve škole tito žáci: Eliška 
Hlavsová, Matyáš Mužík, Eliška Pohlová a Marek Piskora. 

 S poměrně velkou oblibou se setkává u našich žáků sportování, 
což není v současnosti jev až tak běžný, bohužel. Cílem naší školy je 
tyto aktivity podporovat. Proto byla pro žáky také letos připravena celá 
řada sportovních soutěží.  Jednou z nich byl například Den 
s Olympijským během v lese Klapavci, zaměřený na fair play a heslo: 
„Když nemůžeš, přidej“.         
 Také oslava Dne dětí se odehrála ve sportovním duchu. Žáci               
I. stupně se zúčastnili závodu  družstev, která byla „namixována“ 
z jednotlivců 1.- 5.ročníku. Při postřehovém závodě pak museli prokázat 
řadu znalostí a vědomostí. Žáci II. stupně soupeřili na dvou kurtech 
v areálu volejbalistů ve vybíjené, přehazované  a sportovních soutěžích.   

V průběhu roku měli žáci možnost navštěvovat sportovní zájmové 
útvary. Do pohybových her I. st. chodilo celkem 22  dětí od 1. do 3.třídy. 
V kroužku jsme během roku rozvíjeli obratnost, vytrvalost a sílu. Děti se 
také seznamovaly se základy míčové techniky a v jarních měsících 
s nácvikem atletických disciplín: skokem dalekým, hodem míčkem a 
sprintem z nízkého startu.  

Sportovní hry pro žáky 2. stupně probíhaly každý  pátek od 13.15 
do 14.30h. I přes tento nepopulární čas (pátek odpoledne)  se na 
kroužek přihlásilo 30 dětí. Postupně se počet ustálil na čísle 23. Stále je 
to však dost dětí, které se rády hýbou a sportu se snaží svůj volný čas 
věnovat. Hráli jsme spoustu her tradičních, které jsou u dětí oblíbené, 
jako je vybíjená, florbal, a košíková, ale i hry méně známé a netradiční, 
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např. pinball, dodgeball, brainball, různé typy vybíjené, zařazovali jsme 
úpolové hry, různé soutěže a štafety. 

    Kin-ball je nový sport pro tři soupeřící týmy a velký balón. V této 
disciplíně se našim žákům docela dařilo, vždyť obsadili v oblastním kole, 
které se konalo v Hradci Králové, skvělé 4.místo. To považujeme za 
skvělý počin našich sportovců.  

Hejtmanův pohár je také soutěž, v níž se našim sportovcům 
celkem daří. Celá škola se opět zapojila do bojů o vavříny nejvyšší. 
Konkurence týmů ze všech základních škol našeho kraje vždy působí 
jako dostatečná motivace.  I když se nám letos nepodařilo zvítězit, druhé 
místo je super! 

Bowling si zahráli osmáci jako odměnu za vítězství ve sběru 
starého papíru. Když sportujeme, nemusí jít vždy o body, diplomy a 
poháry. Takže sport = hlavně zábava. 

Atletika je naší disciplínou v měsíci květnu. To se v Týništi nad 
Orlicí konalo 1. kolo atletického čtyřboje, v němž naše mladší žákyně 
obsadily 3., starší chlapci vybojovali také 3 místo.    
 V druhém kole atletiky v Dobrušce jsme vybojovali sedm 
diplomů! Jiří Šlitr - sprint 60 m 2. místo, skok daleký1.místo, Jana 
Dohnálková - běh na 800 m 1. místo, Denisa Milichovská - skok daleký 
1. místo, Martin Verner - běh na 150 m 1. místo, sprint na 60 m 1. místo, 
Kateřina Binková - běh na 150 m 2. místo.      
 V třetím kole atletické ligy v Solnici vybojoval  Martin Verner 1. 
místo ve sprintu na 60m (čas 7,23 s) a 1. místo v běhu na 300m. Jana 
Dohnálková obsadila 1. místo v běhu na 800m. Pánská štafeta získala 2. 
místo, Adriana Jedličková byla první v běhu na 300m, Kateřina Binková 
obsadila 3. místo na 100m překážek. Co dodat, snad jen to, že nemáme 
žádný atletický stadion ani umělé dráhy, jen louky a les! Za to máme 
talenty, chuť a snahu. 

Bieg Gminy Klodzkej 

Již tradičně jsme se zúčastnili mezinárodních běžeckých závodů 
v polské obci Jaszkowa Dólna. Tento podnik, v rámci kterého poměřují 
svoje běžecké výkony desítky závodníků od dětí ze školek po nejstarší 
žáky základních škol, se letos konal již pošestnácté.   
 V neděli 15. 5. 2016 vyrazila na tuto akci výprava devatenácti 
skuhrovských sportovců, mezi kterými nechyběl ani reprezentant naší 
mateřské školy Štěpánek Pišl. Svoji trasu 150 metrů úspěšně zvládl a 
obdržel krásnou účastnickou medaili, ze které měl velikou radost.    
 V hlavních kategoriích se zaskvěla čtveřice děvčat, konkrétně 
Ivana Smažíková (300 m, 1. místo), Adriana Jedličková (600 m, 1. 

http://zsskuhrovnb.rajce.idnes.cz/2._kolo_Atletiky_v_Dobrusce_-_SEDM_DIPLOMU/
http://zsskuhrovnb.rajce.idnes.cz/2._kolo_Atletiky_v_Dobrusce_-_SEDM_DIPLOMU/
http://zsskuhrovnb.rajce.idnes.cz/3._Kolo_atleticke_ligy_Solnice/
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místo), Jana Dohnálková (1 000 m, 2. místo) a Natálie Moravcová (400 
m, 3. místo). Holky za svoje vynikající výkony získaly medaile  
i pěkné věcné odměny.        
 Dobrých výkonů dosáhli i chlapci, a to Martin Verner (1 500 m, 4. 
místo) a Jan Hlavsa (800 m, 5. místo). Ovšem ani ostatní naši závodníci 
ostudu nedělali a bojovali se soupeři ze všech sil. V tento nedělní čas 
neseděli tak jako mnoho jejich vrstevníků u počítačů či nad mobilem,  
ale úspěšně reprezentovali naši školu a za to jim patří náš dík. Navíc 
nám i přes nepříznivou předpověď vyšlo počasí, nepršelo a chvílemi i 
vykukovalo sluníčko.         
 Tímto děkujeme také panu Josefu Pohlovi (dopravci z Dobrého), 
který nás bezpečně dovezl na místo a zpět, panu Hlavsovi a manželům 
Pišlovým, kteří pomáhali s dohledem nad našimi mladšími sportovci. 
 I v příštím roce se jistě zúčastníme těchto závodů a doufáme, že se 
k nám připojí i další zájemci, kterým to letos nevyšlo, nebo nad svojí 
účastí váhali.           
 Ale nejen sportem živ je člověk. Své místo ve vzdělávání musí mít i 
další oblasti, mezi něž patří i kultura.       
 Naši žáci se představili během školního roku na několika kulturních 
vystoupeních. Tradičně to bývá např. podzimní a jarní vítaní občánků. 
Společně zde zazářily vybrané zpěvačky a recitátorky ze II.,III.,VII. a VIII. 
třídy. 

V sobotu 3. října se v učebně první třídy konalo kulturní vystoupení 
pro seniory z polské obce Jaszkowa Dólna. Půlhodinové hudebně – 
dramaticko – recitační pásmo si pro ně připravily jak děti z prvního, tak 
z druhého stupně.  

Na každoroční akci Advent ve škole opět vystupoval sboreček 
složený z dětí z 6. až 8. třídy. Diváci mohli vyslechnout tradiční české 
koledy a jednu anglickou na třech minikoncertech ve škole a dále při 
slavnostním rozsvěcení vánočního stromu u Společenského centra. 

Na 9. prosince jsme měli možnost připravit kulturní program pro 
Klub seniorů. Děti z prvního stupně zahrály v roztomilých kostýmech 
všem přítomným krásnou vánoční pohádku. Zpěváci z druhého stupně 
podpořili sváteční náladu koledami. 

Součástí výuky literatury v 6. – 9. ročníku je tradiční návštěva 
Klicperova  divadla v Hradci Králové. Letos tam byla nejprve vyslána VIII. 
a IX. třída na komedii Figarova svatba, jejíž současné a vtipné pojetí se 
všem žákům zalíbilo. Druhá parta (VI. + VII.) vyrazila do divadla na Tři 
mušketýry. I tam jsme se během děje poměrně dost nasmáli, ačkoli 
konec této divadelní hry nepřežilo cca 80% postav… 

Dne 11. dubna jsme pořádali akci „Čtenářské odpoledne s H. Ch. 
Andersenem“.  Zúčastnilo se jí přibližně 20 žáků z různých ročníků. 
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Letos měla událost zaměření mimo jiné i ryze praktické – děti nám 
pomohly obalit a zařadit nové knížky do školní knihovny. Zároveň 
proběhla soutěž o největšího znalce hlášek z pohádek a hledání 
ztracené knížky podle indicií, které byly rozmístěny po škole. 

Ve středu 11. května měly děti připravený program ke Dni matek, 
který předvedly ve Společenském centru ve Skuhrově nad Bělou. Menší 
děti vystoupily s pásmem básniček, které bylo vhodně prostřídáno 
písničkami buď zpívanými, či hranými na flétnu. Na klávesy doprovázel 
skvělý hudebník Honza Hlavsa. Své básně zarecitovali i vítězové školní 
recitační soutěže Martin Verner a Tereza Židová. Od Adriany Jedličkové, 
Honzy Škopa a Václava  Petra jsme mohli slyšet básničky o maminkách. 
Naše vystoupení skvěle doplnila i tři hudební čísla v podání mladých 
muzikantů Hany Vaškové (saxofon) a Jana Wenzela (trubka).  

Poslední kulturní akcí, kterou jsme v letošním školním roce měli 
možnost navštívit, byl program Divadelní cestopis, který nás provedl 
celou historií vývoje divadelních her, zvláště pak komedií. Dva výborní 
herci nám předvedli celou škálu her i rolí, někdy i dvojrolí, či dokonce 
trojrolí!  I  ti, kdo už při literatuře slyšeli pojem drama, se jistě naučili něco 
nového. 

Recitační soutěž si už také vydobyla své pevné místo v kalendáři 
školních akcí. Na 1. stupni se zúčastnili jako obvykle všichni žáci. 
Nejlepší recitátorky  pak  reprezentovaly školu v okresním kole, které se 
konalo v Rychnově nad Kněžnou. Byly to Eliška Hlavsová, Eliška 
Pišlová, Denisa Koblásová a Tereza Berková.              
 V pondělí 25. dubna se tato soutěž uskutečnila i na 2.stupni  a   
zúčastnilo se jí celkem 15 žáků. Nejlepšími recitátory byli Tereza Židová 
a Martin Verner z 9. třídy. Všem zúčastněným v této soutěži děkujeme a 
vítězům gratulujeme.                                                                             

Nedílnou součástí školy je i školní družina. V tomto školním roce 
navštěvovalo ŠD Kytička celkem 29 dětí z 1. – 4. ročníku. S její činností 
bychom rádi seznámili čtenáře trochu obšírněji: 

Během měsíce září se děti seznámily s družinou a při vycházkách i 
s dopravní situací v okolí školy. Druhý týden v měsíci září proběhl sběr 
léčivých bylin s velmi dobrými výsledky. V průběhu podzimního období 
pak děti sledovaly barvy podzimu, sbíraly přírodniny, z nichž pak 
vytvářely výtvarné kolektivní dílo. V prosinci si pak vyrobily postavičky 
Mikuláše, anděla a čerta a zúčastnily se i výroby postaviček při akci 
Advent ve škole. Připomněly si také vánoční zvyky. V novém roce hrály 
za příznivého počasí hry na sněhu a se sněhem, i když zima byla na 
sníh skoupá. Dále sledovaly proměny počasí a změny v přírodě.      
 Na jaře pozorovaly, jací ptáci se k nám postupně vracejí. Nejvíce 
úsilí pak vynaložily při výzdobě ŠD před Velikonocemi. Radost udělaly 
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maminkám výrobky ke Dni matek a návštěvníkům z Polska také 
připravily drobné dárečky. Poslední měsíc tohoto školního roku byl ve 
znamení her na hřišti a v ŠD. Po celý rok byly do činnosti začleňovány 
didaktické hry a činnosti k přípravě na vyučování. Byly však zařazovány 
formy a metody, které nejsou používané při vyučování.    
 Po celý rok probíhal velmi úspěšně sběr pomerančové a citronové 
kůry.             
 Jako každý rok i letos absolvovali žáci 4. ročníku výuku zaměřenou 
na bezpečnost v dopravním provozu. Výuka byla rozdělena do dvou 
částí. V teoretické části se věnovali dopravním předpisům a způsobu 
chování na veřejných komunikacích. Seznámili se s nejdůležitějšími 
dopravními značkami s důrazem na značky pro cyklisty. Pozornost 
věnovali přednosti v jízdě na různých typech křižovatek. V praktické části 
si ověřili své znalosti na dopravním hřišti v Rychnově nad Kněžnou. Zde 
si uvědomili, že teorie je jedna stránka věci a teprve praxe ukáže, jaká 
úskalí na účastníka silničního provozu čekají. A tak jen část třídy prošla 
praktickou částí úspěšně.        
 Exkurze jsou oblíbenou formou výuky, která probíhá mimo školní 
prostory. V květnu navštívili žáci 8. u 9.ročníku v rámci exkurze 
Hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové. Druhá  část zájezdu byla 
věnována expozicím hradeckého muzea a exkurze byla zakončena 
návštěvou bojiště Chlum, kde se v roce 1866 odehrála krvavá bitva 
prusko-rakouské války. Nové planetárium splňuje všechny parametry na 
moderní prezentaci pohybu vesmírných těles, divák je doslova pohlcen 
nevšední panoramatickou podívanou. Není divu, že zde v němém úžasu 
ztichli i věční rušitelé. Také historie hradecké pevnosti a její věrný model 
umístěný v muzeu si našly své příznivce. Expozice na Chlumu zaujala 
především chlapce, kteří si zde například mohli vyzkoušet různé součásti 
historických uniforem a poznat rozdíly mezi pruskými a rakouskými 
puškami.            
 Na jaře také navštívili naši školu studenti oboru číšník a truhlář  ze 
SOU Žamberk se svými vyučujícími, aby propagovali mezi našimi žáky 
svá řemesla.  Připravili si ukázku ruční práce truhláře. Děti si mohly 
samy sestavit model stoličky z připraveného materiálu. A tak pečlivě 
brousily, vyhlazovaly, lepily a s pomocí kladiva zkompletovaly  celý 
výrobek opravdu s velkým nadšením.       
 Druhý učební obor představili studenti oboru číšník. Ti nejprve učili 
žáky dekorativně složit ubrousek k prostírání. Větší nadšení našich žáků 
však bylo pro přípravu nealkoholického nápoje v šejkru. A tak už vědí, 
jak správně držet šejkr, jakým způsobem proklepávat, jak nalévat do 
sklenic. Nejlepší bylo, že si každý svůj nápoj i nakonec sám vypil. Touto 
akcí se potvrdilo, že stále platí staré české pořekadlo „Řemeslo má zlaté 
dno“. 



21 
 

   

Školní cenu Fair play uděluje 

ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 
ČR  společně s Českým olympijským výborem. 
Tyto ceny jsou udělovány za mimořádnou 
odvahu a rozhodnost při záchraně lidského 
života, mimořádný mravní čin a skutky ve 
škole, školních akcích i jinde. Toto významné 
ocenění převzal dne 4. 4. 2016 v Praze žák 7. 
třídy naší školy Viktor Marcel Dostál. Před 
časem (jako jedenáctiletý) projevil neobyčejnou 
rozvahu a rozhodnost, když uprostřed noci v 
důsledku náhlého záchvatu zkolaboval jeho 
otec, se kterým byli v tu dobu sami doma. Ve vypjaté situaci, kdy šlo o 
vteřiny, Viktor nezpanikařil, přivolal rychlou záchrannou službu, které 
jasně popsal, o co se jedná, udal přesnou adresu bydliště a do příjezdu 
záchranky se staral o nekomunikujícího otce. Členové záchranky 
konstatovali, že svým jednáním jednoznačně přispěl k záchraně otcova 
života. Na slavnostním vyhlášení byl Viktor odměněn čestným diplomem, 
osobním dopisem ministryně školství K. Valachové a věcnou cenou. 
           
 Všem žákům, rodičům, přátelům školy  a skuhrovským 
občanům přejeme krásné letní dny plné pohody, hodně sluníčka a 
aktivního odpočinku. 

Na textu se podíleli Oldřich Málek, Jiří Nedomlel, Miloš Černý, Petra Holásková, 

Monika Brandejsová, Anna Bartíková, Věra Rygrová, Daniel Vacek, Jana Popová, 

Jana Dusilová, Hana Wenzelová, Libuše Nedomlelová, Vladimír Kalous a Jana 

Pohlová. 

 

Radostný paprsek ze Sluníčka 

Skončil další školní rok a před 
námi je čas prázdnin  a dovolených. 
Věříme, že i tento rok byl pro děti 
obohacující, jelikož jim nabídl do 
života mnoho dalších poznatků, 
zkušeností a  společně prožitých 
radostných chvil.  

    U radostných chvil bychom se 
rádi pozastavili a „pochlubili se“ 
vynikající spoluprací s rodiči našich 
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dětí. Jeden příklad za všechny. S dětmi obhospodařujeme naši 
zahrádku. Aby byly výnosy co nejvyšší , poprosili jsme pana Vlasáka o 
pomoc se zhotovením hmyzího hotelu. Přáli bychom Vám zažít to 
překvapení a nadšení, když jsme den po  odevzdání návrhu našli 
„zakázku“ hotovou. Děti teď pilně shánějí a řežou výplň domečku a už se 
těší, až se jim tam nastěhují první včelky samotářky a další broučci.   

    Další radostné chvíle jsme prožívali spolu s rodiči a dětmi na akci 
„Naše zahrada-naše školka“. Školkový lesopark a zahrada jsou naší 
chloubou. Ne každá mateřská škola má podobné zázemí. Během roku 
se o údržbu stará pan školník Dušan Košík. Pokud oslovíme 
zaměstnance  OÚ, také oni nám vždy a s úsměvem ochotně pomohou. 
 A s rodiči máme podobnou zkušenost. Letos jsme se zaměřili na 
terénní úpravy v lesíku, vybudování schůdků u zadní branky, prořezání 
keřů, odplevelení terasy, pletí u živého plotu, úpravu doskočiště, 
vytvoření nové průlezky…bylo toho opravdu mnoho. Děti se na vlastní 
oči přesvědčily, že motto jednoho z našich témat: „Ten umí to a ten zas 
tohle a všichni dohromady uděláme moc“, má něco do sebe. Paní 
učitelky Z. Krassková, T. Jandíková, 
M. Šourková a D. Brožová děkují             
za bezvadnou pracovní i lidskou 
souhru při této akci maminkám: paní 
Lockerové, Škopové, Štěpánkové, 
Fejové, Hartmanové, Noskové, 
Pohlové, Jičínské, Musilové, Malé, 
Pišlové a tatínkům - pánům Pohlovi, 
Noskovi, Hartmanovi, Jičínskému,  
Lockerovi,  Jandíkovi,  Bečkovi,  
Pišlovi a Mazurovi.    
 Rádi bychom touto cestou poděkovali také všem ostatním rodičům, 
kteří nám po celý rok pomáhali, ať už drobnými opravami, nosili různý 
výtvarný materiál, psali články do novin, nachystali včeličkové 
překvapení atd.             
 Máme to štěstí, že rodiče Berušek a Broučků chápou, že s jejich 
podporou a pomocí jde dílo lépe od ruky. Proto jsme chtěli tento 
příspěvek věnovat právě jim. 

Přejeme Vám všem radostnou dovolenou, dětem prima prázdniny 
a pokud budete cestovat, přejeme všem cestovatelům šťastný návrat. 

            Kolektiv učitelek MŠ Sluníčko  

 
 

*** 
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Baspáček… 

  Nevím přesně, kolik let již tato služba 

v obci funguje, ale naše rodina ji ke spokojenosti  

nás všech s občasnými přestávkami využívá  již 

více jak 18 let… Ano, píši o našem BASPÁČKU,  

který každé školní ráno zastavuje na zastávkách 

a domluvených stanovištích ve Svinné, Brocné a Hraštici, (dnes již také v 

Bílém Újezdě a Lukavici). Sváží hlavně školkové děti a děti z prvního 

stupně do skuhrovské školy a školky.       

 Každé ráno je u nás doma slyšet buď z mé a nebo z Fandovy 

strany- spěchej, nebo nám to dnes ujede. A již běžíme k silnici a 

netrpělivě vyhlížíme  červeno-bílý mikrobus s panem řidičem Milošem 

Kovaříčkem. Ano to je skutečně PAN  ŘIDIČ, zvláště u kluků má velkou 

oblibu a autoritu. Občas ho vystřídá i pan Bárta. Autobusek zastaví a již 

Fandu vítá plno kamarádů a spolužáků, kteří se snaží udělat mu místo. 

Musím pochválit školáky, kteří na školkové děti dohlížejí. Autobusek 

nejprve vyloží školáky a pak pokračuje s dětmi do školky, kde na ně čeká 

paní kuchařka  nebo paní uklízečka, které je převezmou, dohlédnou na 

ně  a pomohou jim  s převlékáním.      

 Odpoledne se to vše opakuje, jenom nejprve nastupují děti ve 

školce. A my, maminky, tatínkové, babičky čekáme na svá zlatíčka tam, 

kde jsme je ráno do Baspáčku  naložili.       

 Je to opravdu výborná služba, která nám - přespolním rodičům 

ušetří spoustu času. Bohužel, náš milý školní autobusek pomalu ale jistě 

dosluhuje, jeho technický stav již vykazuje významné známky 

opotřebení, zkrátka má již své nejlepší dny za sebou. Svážení 

přespolních dětí do školky a do školy by mohlo být do budoucna 

ohroženo.  

Proto bych chtěla touto cestou  firmě BASPO a Obci Skuhrov 

nad Bělou za tuto dosavadní službu moc a moc poděkovat. Zároveň 

je třeba poděkovat i zastupitelům obce, kteří podpořili nákup 

nového autobusu a tím vlastně zajistili další pokračování léty 

osvědčeného svozu dětí do MŠ a ZŠ Skuhrov nad Bělou. 

                                                              Miroslava Šabatová, Hraštice 
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U koníků je nám dobře… 
Dětské hry v Lipovce 

Dne 21. 6. jsme vyrazili do Lipovky s dětmi z 
kroužku Jezdectví a Cesty do sedla, které vedeme 
pro rychnovské Déčko. 

S Péťou jsme vybraly z každého kroužku 3 děti. Z Jezdectví Naďu 
Málkovou, Helču Gruškovskou a Kačku Noskovou. Z Cesty do sedla 
Martina Kozla, Kristýnku Špačkovou a Anežku Bubeníčkovou. Děti jsme 
přihlásily pro disciplínu  jízda zručnosti s vodičem. 

Anežka s Kristýnkou 

jely na Lucce a obě 

svou první jízdu na 

závodech zvládly. 

Ostatní jeli na Derykovi. 

I přes velkou konkureci 

(v soutěži nastoupilo 32 

dvojic) se "naše" děti 

neztratily. Naďa zajela 

krásnou a rychlou jízdu, 

která jí vynesla 

medailové 3. místo a 

jen o pár setin porazila 

Kačku, která uhájila 4. místo. Z tréninkových důvodů si na Lucku ještě 

sedla Eliška Pišlová, která již startovala za náš nový klub - JK Nová 

Ves. Se svou vodičkou Eliškou Masaříkovou si doběhly pro 1. místo. 

Jsme rády, že naše práce s dětmi začíná být vidět nejen v domácím 

prostředí, ale také na závodech 

Dětský den na Nové Vsi 

Jako v loňském roce jsme ve spolupráci s obcí Skuhrov na Bělou 
uspořádali Dětský den. Zahájení proběhlo ve 14 hodin. Pro děti byly 
připraveny 4 dílčí souteže (hod podkovou, přenášení vajíček, skákání v 
pytli, hod na terč), trampolína, skluzavka, 2 velké souteže, které 
probíhaly na hlavním "place", dílnička, malování na obličej, 4 ukázky a v 
neposlední řadě vožení na koních. Po příchodu si děti vyzvedly 
poukázky na párek a pití. Na začátek se nám představil pejskařský klub 
Rarášek se svou ukázkou agilit, které se účastnila i naše svěřenkyně 
Eliška Masaříková se svou fenkou Máňou. Klub nám zajistil nejen krásné 
předvedení svých svěřenců, ale také jsme se dozvěděli zajímavé 
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informace. Na závěr ukázky nám ale začalo pršet, a jak se časem 
ukázalo, ne naposled.  Hned poté přišla na řadu jedna z hlavních soutěží 
- překážková dráha s koloběžkami. Z hlavní souteže si každé dítko 
odneslo drobnou sladkou cenu a první  3 závodníci i větší ceny.  V 
soutěži zvítězila Kačka Binková. Další ukázkou byl v poslední době velmi 
oblíbený králičí hop. Zde se nám představil Filip Ungrád (mistr České 
republiky), Míša Ungrádová (2. místo na mistrovství České republiky), 
Diana Kuřátková a opět Eliška Masaříková. Všechny čtyři dvojice 
ukázaly, jak šikovní králíkové jsou a přidaly velmi překvapivé informace o 
králičích rekordech. Po této ukázce se děti mohly utkat v pojídaní 1/4 
koláče. Z důvodu velkého věkového rozdílu jsme utvořily dvě skupiny. V 
malých dětech zvítězila Karolínka Jandíková a mezi velkými naše 
„Kyselina" Kačka Binková. Obě si odnesly cenu koláč "jako talíř". 
 Mezi tím se připravila další soutěž, určená pro děti s rodiči 
případně starším sourozence. Rodič nafoukl 2 balónky a zavázal je, 
oblékl si svého koně, 
zavázal si oči, dítě 
naložilo svému koni/ 
rodiči nafouknuté 
balónky a muselo ho 
bezpečně provést 
slalomem a přes 
překážku do cíle, kde 
se ještě musely 
vyložit balónky do 
kyblíku.V této soutěži 
nenašly přemožitele 
Kačka Binková a 
Martinka Ježková.  

Bohužel v tomto okamžiku se spustil hrozný liják a my přemýšleli, 
zda nemáme dětský den ukončit o něco dříve. Peťa měla již 
připraveného koně na ukázku drezúry a Láďa Hradecký zase praktickou 
ukázku požární ochrany, tak jsme usoudili, že nejsme z cukru a 
dotáhneme to do konce. Šerif Petr Binko nám zapálil papírové domečky, 
které nám nakreslily v průběhu odpoledne děti a Láďa nám vysvětlil 
správné použití hasících přístrojů a děti si hašení mohly vyzkoušet. 

Celé odpoledne nám zakončila Petra Pišlová s valachem Sky 
Creative Ice B s ukázkou drezúry. Celé kolbiště se kvůli přívalu deště 
změnilo v bahnité kluziště, ale oba přes nelehký terén zvládli zajet velmi 
povedenou ukázku a to jim na závěr déšť ještě zhoustl. 
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Tímto byl dětský den ukončen a doufáme, že za rok se nám počasí 
trochu odvděčí a bude krásný slunečný den. 

Závody Lipovka 14.5.2016 

Do Lipovky se vyrazilo za 
zataženého počasí, kdy se každou 
chvíli čekal déšť. Honza po osmé 
hodině vyrazil s přepravníkem na 
Novou Ves, kde naložil Deryka a 
Lucku. Péťa nabrala jezdce a 
"fanklub" do auta a vyrazilo se na 
cestu. Po vyložení koní si je holky 
začaly připravovat a Honza jel pro 
třetího koně do Dlouhé Vsi. Už když se dovezla Spring, počasí se začalo 
umoudřovat a začalo na nás pokukovat sluníčko, které nás provázelo po 
celý den. Začátek sezóny jsme začali pozvolna a netlačili jsme koně ani 
jezdce do "vysokých" parkurů. Eliška Pišlová s Luckou a Derykem jeli 
parkur 50 cm. S Luckou se Eli trochu prala, ale nakonec se holky 
domluvily a parkur dokončily.        
 S Derykem se Eliška shodla mnohem lépe a předvedli moc hezkou 
jízdu, která jim nakonec vynesla krásné druhé místo.    
 Do parkuru 60 cm za naše "barvy" nastoupila Eliška Masaříková s 
Derykem a Honza Hégr se Springboard. Eliška s Derykem trochu 
zápasila na první překážce, ale 
zbývající kurz zvládli perfektně, 
proto vybojovali krásné 6. 
místo. Honza trochu zabloudil 
na parkuru, ale jinak předvedl 
hezkou plynulou jízdu, proto 
jsme je dohlásili ještě do 
parkuru 70 cm. Až do 
předposledního skoku to byla 
krásná jízda, ale poté přišla 
zkouška jezdce - 3 vyhnutí, ale i 
tak parkur dojeli a nemají se za co stydět.      
 Na prvních závodech jsme sklidili velké úspěchy, ale víme, že je 
stále na čem pracovat a zlepšovat se, proto pokračujeme v tréninku a 
těšíme se na další závody. 

Jaro je tady a to chce nový sestřih... 

Ve středu 13. 4. 2016 v 10 hodin se před naší stájí začaly hemžit 
děti z místní mateřské školy Sluníčko. Ve školce se právě učily  o 
hospodářských zvířatech a  plánované stříhání ovce na Nové Vsi se 
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výborně hodilo jako praktická 
ukázka. Děti byly celé 
nedočkavé a nemohly se 
Bertíka dočkat, protože ho znají 
od jeho "dětství". Čas od času 
se na něj přijdou podívat v 
rámci procházky. Doby ručního 
stříhání jsou ty tam, nyní se 
používají elektrické nůžky. 
Stříhání je mnohem rychlejší a 
bezpečnější. Děti měly možnost 
vidět obě varianty stříhání. V podání mistra střihače byl za pár minut  z 
"tlusťocha" Bertíka zase fešák. Děti stříhání natolik zaujalo, že z toho 
zapomněly i zlobit. Dokonce si odnesly i malou vzpomínku v podobě 
surové vlny. 

Závěrem ještě dodáváme, že Eliška Pišlová se též zúčastnila jezdeckých 

her v Litomyšli. V disciplíně  „Jízda zručnosti“ se tam utkalo 25 dvojic a  

Eliška obsadila vynikající  2. místo s koněm Cipískem  ze stáje JK Adam 

Kotyza. Na těchto závodech startovala Eliška poprvé.  

                                              

          Kateřina Lasáková 
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Lyžaři v létě nezahálejí 

Na 13.8.2016 připravuje lyžařský oddíl SKI Wikov Skuhrov nad 

Bělou již tradiční silniční závod „Běh údolím řeky Bělé“.   

 Zajímavé novinky chystají na předposlední srpnový víkend. 

V sobotu 20.8.2016 pořádají lyžaři závod na 10km v běhu na 

kolečkových lyžích  se startem v Orlickém Záhoří a cílem na Šerlichu.  

Tuto atraktivní podívanou budeme moci zhlédnout  též v naší obci, neboť 

v neděli 21.8. 2016 zde bude odstartován závod na  18 km Skuhrov – 

Šerlich. Oba závody jsou součástí seriálu SILVINI SKIROLL 

CLASSICS, tedy na republikové úrovni. Podle předběžných informací 

účast přislíbili i někteří reprezentanti (Stanislav Řezáč, Petr Novák, 

možná Lukáš Bauer a další). To je nejlepší pozvánka pro všechny 

příznivce sportu, aby přišli v co největším počtu závodníky povzbudit.  

*** 

Pro letní návštěvníky obce  předkládáme několik typů na 

sportovní vyžití: 

1) V obci je možné nastoupit do cyklobusů, které cyklisty vyvezou na 
hory, odkud mohou pokračovat po zvolených trasách. Obec je také 
křižovatkou cyklotras podhůřím Orlických hor. 

2) Je zde volně přístupné travnaté hřiště na malou kopanou. 
3) Ve volejbalovém areálu je možné zahrát si odbíjenou či nohejbal. 
4) K dispozici je tenisový kurt s antukovým povrchem a umělými lajnami 

(kontakt na správce: Jiří Nedomlel, tel. 776 140 163). 
5) Možnost  sportovního rybaření nabízí rybník v Debřecích. 
6) V obci a jejím okolí je řada pamětihodností vhodných k pěší turistice 

(např. rozhledna na hradě, naučné stezky, Muzeum železářství atd.). 
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