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Pohledem starosty      
  Opět nadešel krásný čas léta, dovolených, prázdnin a odpočinku. 
Doufejme, že nám bude přát i počasí a že si užijeme příjemné chvíle pohody. 
Chod a rozvoj naší obce se však nemůže zastavit a bude probíhat i v tento 
čas. 
      Co se týká pracovních aktivit letošního roku, nemohli jste si nevšimnout 
nově upraveného bezbariérového vstupu do zdravotního střediska, 
současného ruchu kolem vstupu do Společenského centra a u zadní části 
budovy obecního úřadu. Tam se nám začíná rýsovat přístavba bezbariérového 
přístupu do kanceláří obce, informačního centra a na poštu. Do konce měsíce 
září by zde měl stát nový výtah, včetně bezbariérově přizpůsobeného interiéru.  
      Tyto relativně menší stavby již během měsíce července doplní hned po 
pouti akce „nástavba zdravotního střediska“ včetně kompletního zateplení. 
Zde by mělo vzniknout šest nových nájemních bytových jednotek s novou 
sedlovou střechou a moderním vytápěním tepelným čerpadlem. Jelikož tato 
akce je poměrně finančně náročná, zastupitelé přistoupili k možnosti 
financování úvěrem. Dokončení celé akce se předpokládá do konce pololetí 
příštího roku. 
     Vedle těchto akcí pilně pokračujeme na projektových přípravách 
rekonstrukce všech chodníků, doplnění chodníků s finálním propojením mezi 
obcemi Skuhrov a Kvasiny. S touto akcí úzce souvisí i rekonstrukce veřejného 
osvětlení středu obce a nových chodníků s termínem zahájení příští rok. Stále 
pevně věřím, že na tuto akci se nám podaří získat dotaci.      
 Po celé prázdniny opět 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. V areálu mateřské školy bychom chtěli během prázdnin a měsíce září 
uskutečnit připravený projekt dalšího rozvoje zahrady, který obohatí náš 
školkový park o další rostliny a vzdělávací prvky. Připravený máme i projekt na 
rozšíření kapacity MŠ o 11 dětí, který uskutečníme do zahájení příštího 
školního roku 2018/2019. 
     Pokračujeme v realizaci naučné stezky č.2 „Vápenka“, kde letos na 
podzim budou rozmístěny naučné tabule a upraven terén trasy. 
     Dále bych Vás rád informoval i o mimopracovních akcích letošního roku. 
     Každým rokem je červenec pro Skuhrov časem pouti. Pouťové atrakce 
doplní jako již tradičně Pouťová veselice s kapelou Combi, opět venku před 
Společenským centrem a již tradiční, pravidelně pořádaný Volejbalový turnaj 
Skuhrováků. Letos bude chybět výstava chovatelů, kterou se bohužel 
nepodařilo zorganizovat. Obecní výstavní síň se stane místem pro prezentaci 
fotografií Vlastimila Dohnálka  a Jindřicha  Bubeníčka. Určitě si nenechte ujít 
tuto příležitost a přijďte se podívat.        
  Letošní Hradní slavnosti s polskou účastí bude pořádat Mikroregion Bělá 
na hradě v sobotu 12.8.2017. V průběhu odpoledne se uskuteční pestrý 
program, ve kterém nebude chybět historický šerm, zdramatizovaná pověst o 
místním hradě v podání rychnovských ochotníků a na závěr taneční zábava.   
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  Koncem srpna nás čeká Rozloučení s létem, Pivní slavnosti, akce na 
ukončení prázdnin  a řada sportovních akcí tradičních i nových, které připravují 
sportovci ze SKI Skuhrov. 
      Na závěr bych rád popřál všem čtenářům Skuhrovského zpravodaje 
příjemné prožití léta, dovolených, krásné prázdniny a letní počasí plné 
sluníčka.  
                                                                                                                    Milan Bárta 

*** 
 

Společenské centrum hlásí… 
 Máme za sebou Velikonoční jarmark, kde bylo k vidění plno 
hezkých výrobků, zejména výrobky z ,,dílny“ Ústavu sociální péče 
v Kvasinách byly krásné a za příznivé ceny. Návštěvnost byla menší, ale 
kdo se zúčastnil, určitě nelitoval. 
 V sobotu 13. května se v budově Společenského centra konalo 
Vítání občánků, na kterém jsme přivítali tři nové občánky Skuhrova nad 
Bělou. Poté se Společenské centrum využívalo především k soukromým 
akcím a oslavám a samozřejmě také k setkávání našich seniorů. Ke 
konci školního roku se konalo tradiční rozloučení žáků 9. třídy se 
základní školou.  
  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 javorničtí ochotníci s pohádkou 
„Jak pekaři nepekla pec“,  následoval  DS Zdobničan a jejich  „Turecká 
kavárna“, soubor Jesličky J. Tejkla z Hradce Králové  uvedl hru „Jak je 
důležité  míti Filipa“, DS Kvasiny zahrál „Jak se peklo zadlužilo“  a na 
závěr  vystoupili ochotničtí junioři z Bystrého s pohádkou „Jak pekaři 
nepekla pec“.  Všechna divadelní představení byla nádherná a velmi se 
líbila. Ostatně to bylo vidět i na účasti návštěvníků. Průměrná 
návštěvnost byla kolem 100 diváků na představení. Počasí přálo a tak 
celou akci lze zhodnotit  jako velmi úspěšnou.  Už nyní se můžeme těšit 
na další ročník. 
 Ve dnech 6.7. - 8.7.2017 se uskutečnil II. ročník 
řezbářského sympozia s názvem „PROMĚNY DŘEVA“.  
Akci předcházely dlouhé přípravy, ale výsledek stál 
určitě za to. Troufáme si tvrdit, že během těchto tří dnů 
sympozium navštívilo  800 -1000 diváků, což nás, jako 
pořadatele velice těší. Své řezbářské umění 
s motorovou pilou předvedli jako loni čtyři řezbáři na 
předem zadané téma skuhrovský hrad. Pod rukama 
řezbářských mistrů vznikly čtyři nádherné sochy – kat, 
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zbrojnoš, trůn a hrad Skuhrov, které budou zdobit naši obec.   
 Závěrem bych vás ráda pozvala na Skuhrovskou pouť, která se 
letos uskuteční v termínu 22.7.- 23.7.2017, a na výstavu fotografií 
s názvem „Krajina a lidé Orlických hor“, která probíhá již nyní ve výstavní 
síni obecního úřadu  do 31.8.2017. 

Ještě bych ráda s předstihem informovala zájemce, že dne       
30.9. 2017 pořádá obec  zájezd do Divadla Radka Brzobohatého v Praze 
na divadelní představení  „Tři letušky v Paříži“. Více informací                          
a přihlášky od 1.9.2017  na obecním úřadě, případně na telefonu 
777 763 644, 494 598 144. 
 Všem dětem přeji hezké prázdniny plné zajímavých zážitků a 
ostatním krásné, pohodové a hlavně slunečné léto. 

  Kateřina Pohlová 
 
 

INFORMACE  OBECNÍHO  ÚŘADU  SKUHROV 
V minulém čísle zpravodaje došlo omylem ke zveřejnění špatného 

kalendáře svozu odpadů. Omlouváme se za tuto chybu a přikládáme 
správný svozový kalendář. 
 

Svoz komunálního odpadu Skuhrov nad Bělou v r. 2017 
 

     Svozový den 
  

             Pondělí 
 

      Měsíc sudý týden   dny 
 leden 2., 4.,     9., 23., 
 únor 6., 8.,     6., 20., 
 březen 10., 12.,     6., 20., 
 duben 14., 16.,     3., 17., 
 květen 18., 20., 22.,   1., 15., 29., 
 červen 24., 26.,     12., 26., 
 červenec 28., 30.,     10., 24., 
 srpen 32., 34.,     7., 21., 
 září 36., 38.,     4., 18., 
 říjen 40., 42., 44.,   2., 16., 30., 
 listopad 46., 48.,     13., 27., 
 prosinec 50., 52.,     11., 25., 
  

 
DOVOLENÉ  VE ZDRAVOTNÍM  STŘEDISKU 
MUDr.  Zd.Seidlová: 31.7.2017 –   6.8.2017 
      21.8.2017 – 27.8.2017 
 
MUDr. K.Juránková: 31.7.2017 – 12.8.2017 
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OZNÁMENÍ 
Oznamujeme občanům, že Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 
27.6.2017 schválilo  upravit  cenu  stočného na částku 10,- Kč/m3, a to 
od 1.1. 2018.  
 

Sociální komise opět děkuje všem dárcům, kteří přispěli v květnu 
do sbírky pro Diakonii Úpice. Další sbírka se připravuje na měsíc září. 
Přesný termín bude vyhlášen a plakátován.  
        Za komisi Jana Kouřímová 
 
 

Sbor dobrovolných hasičů ve Skuhrově nad Bělou 
zve všechny děti do hasičského kroužku. První 
schůzka se bude konat v hasičské zbrojnici v pátek 
8.9.2017 a pak každý pátek od  15.30hodin. 
Věková kategorie dětí je od 6 do 15 let. Děti se 
seznámí s hasičskou technikou, naučí se například 
vázat uzle, základy zdravovědy, pracovat s mapou a 
buzolou a mnohé jiné dovednosti. 
Už se na Vás těšíme. 
                                                        Za sbor dobrovolných hasičů 
                                                                            Lída Chocholoušová  a Pavel Kříž 
 
 
 
 
 

Mutina Skuhrovský   

 
- chválí pořadatele řezbářského sympozia  

Proměny dřeva za přípravu a zdařilý  průběh celé akce… 
 

- se těší na nově instalované dřevěné plastiky, které 
obohatí prostředí hradu… 
 

- varuje všechny zloděje a lapky, kteří neváhají cokoli 
ukrást; na hradě bude sídlit mistr kat, který bude  
delikventům nemilosrdně utínat ruce… 

 

     -   zve občany k sobě na hrad, kde se budou  v sobotu  
12.8.2017 konat na Hradní slavnosti… 

*** 
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KAM O SKUHROVSKÉ POUTI ?  
 
PÁTEK 21.7. 
16.00 hod.  zahájení provozu pouťových atrakcí   
                           rodiny Dubských (u zdravotního střediska) 
 
17.00 hod.  Sousedské posezení s grilováním ve Svinné 
18.00 hod.  Otevřeno přízemí Společenského centra, možnost  
                            občerstvení 
 
SOBOTA 22.7. 
9.00 hod. XXXII. ročník pouťového volejbalového Turnaje 

Skuhrováků 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 a Jindřicha Bubeníčka 
   (V přístavbě OÚ Skuhrov n. B.) 
 

11.00 hod.  Otevřeno přízemí Společenského centra, možnost  
                           obědů 
 

19.00 hod.  Pouťová zábava se skupinou COMBI 
   (u Společenského centra, občerstvení zajištěno) 
 
NEDĚLE 23.7. 
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 a Jindřicha Bubeníčka 
   (V přístavbě OÚ Skuhrov n. B.) 
 

11.00 hod.  Otevřeno přízemí Společenského centra, možnost  
                           obědů 
 
                            Srdečně Vás zvou všichni pořadatelé. 

*** 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 

Významného životního jubilea se ve třetím  čtvrtletí  roku  2017  
dožívají tito naši spoluobčané: 
 
     PAŠTA  Josef   ze Skuhrova                        85 let 
     BRANDEJS  Jaroslav    z  Brocné                  70 let 
     HOLCOVÁ  Hana    z  Debřec                         70 let 
     MICHL  Pavel    ze  Skuhrova                          70 let 
     PALEČKOVÁ  Ludmila   ze  Skuhrova           70 let 
     ZAHRADNÍK  Karel      ze Skuhrova               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 : 
      ŠABATA  Petr    z Debřec 
     MILICHOVSKÝ  Aleš   ze Skuhrova 
     DEMSKÝ  Michael   ze Skuhrova 
 
     Vážení rodiče, vítáme narození Vašeho děťátka a přejeme Vám      
i jemu, aby vyrůstalo ve zdraví, lásce, klidu a pohodě. 
 
Loučíme se s naší zemřelou spoluobčankou : 
RŮŽIČKOVÁ  Miloslava  ze  Skuhrova        (nar. 1928) 
      Čest její památce ! 

                                                                                                                      
 
Ludmila Popová 
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II. ročník řezbářského sympozia Proměny dřeva 
  Od 6. do 8. července bylo u 
skuhrovského hradu velice živo. 
Pracovala zde parta šikovných    mistrů 
řezbářů, kteří vytvářeli motorovou pilou 
díla na zadané téma “Skuhrovský hrad“.  
Konal se již II. ročník řezbářského 
sympozia Proměny dřeva.   
 Program vyvrcholil v sobotu 8. 
července, kdy mohli četní návštěvníci 
obdivovat čtyři aktéry při tzv. speed carvingu, tedy řezání na rychlost.  
  Ale pojďme si celou akci přiblížit pěkně popořádku. Vše začalo již 
vloni, kdy místní občan Richard Poláček přišel s nápadem uspořádat 
ukázky v řezání motorovou pilou. Využil svých kontaktů s panem Janem 
Paďourem, který se tomuto odvětví řezbářství věnuje již několik let. Ten 
oslovil další tři své známé kolegy a společně přijeli do Skuhrova, kde se 
uskutečnil  I. ročník sympozia. Jeho výsledky v podobě nádherných 
dřevěných plastik jsou celoročně k vidění před Společenským centrem, 
kde upoutávají pozornost návštěvníků Skuhrova  i turistů projíždějících 
obcí do Orlických hor. Úspěšná akce se letos dočkala svého 
pokračování.            
 Richard Poláček, hlavní pořadatel, měl opět 
celou věc dobře promyšlenou, a tak se ve spolupráci 
s  pořadateli z Obecního úřadu v čele se starostou 
panem Milanem Bártou podařilo náročnou akci 
zvládnout na výbornou. Dubové dřevo dodala Správa 
lesů Kristiny Colloredo-Mansfeldové Opočno a podle 
vyjádření řezbářů šlo o velice kvalitní materiál. 

Pořadatelé nepodcenili ani 
propagaci,  proto letos 
obdivovatelů zručných řezbářů opět přibylo.   A 
co vlastně během sympozia na hradě vzniklo? 
Jan Paďour z Jaroměře vytvořil skulpturu 
s názvem „Mistr kat“, Robert Musil z Hořic zvolil 
maketu „Skuhrovský hrad“, Radek Smejkal 
z Pardubic se pustil do sochy „Rytíř“ a Petr 
Krejcar z Hořic se rozhodl vytvořit majestátní 
„Mutinův trůn“. Všechny dřevořezby budou 
umístěny v areálu skuhrovského hradu, který 
tím získá na další atraktivitě. 



9 

 

Všichni čtyři aktéři sympozia jsou opravdovými špičkami ve svém oboru, 
a reprezentují ČR na sympoziích v zahraničí, jako je například prestižní 
akce v německém Dorf Chemnitz, kde se schází až 10 000 diváků. Jan 
Paďour a Radek Smejkal jsou členy Echocarving Czech teamu.  
Nově vzniklá rychlořezbářská disciplína má mezinárodní název speed 
carving, a právě ten byl hlavní náplní sobotního odpoledne. V něm 
nejprve pan starosta Milan Bárta řezbáře přivítal, popřál jim hodně zdaru 
v jejich snažení a pak už byl odstartován zmíněný speed carving. Každý 
z řezbářů dostal k dispozici špalek dubového dřeva a před zraky 
nadšených diváků měl za úkol během 60 minut vytvořit dílo dle vlastního 
vkusu a fantazie. Své záměry předem nezveřejnili, a tak mohli 
návštěvníci sami tipovat, co vlastně pod rukama mistrů vznikne. A že 

všechna čtyři díla byla naprosto fantastická, 
dokazoval obrovský potlesk, kterého se  všem 
aktérům po  vypršení času  dostalo.  Je 
skutečně neuvěřitelné, co se dá za pouhou 
jednu hodinu ze dřeva vytvořit, když se to umí…           
Jan Paďour vytvořil „Boha 
lesa“, Robert Musil sousoší 
„Kocouři“, Petr Krejcar  si zvolil 
„Sovu pálenou“ a Radek 
Smejkal zaujal diváky svým 
dílem „Orel“. Po krátké odmlce 
následovala velice sledovaná 
dražba těchto artefaktů. 

Výtěžek  dražby ocení místní děti, neboť byl určen na 
úpravy a dovybavení školní zahrady ve zdejší MŠ 
Sluníčko.        
 Sobotní odpoledne nabízelo i další  vyžití. Zájemci 
mohli navštívit místní řezbářskou dílnu pana Štěpána Gottwalda v bývalé 
faře, pro děti byly připraveny tvořivé dílničky, jako malování na obličej, 
kreslení obrázků, navlékání náhrdelníků z těstovin, přitloukání hřebíčků a 
šroubování šroubků akušroubovákem. Své příznivce  si našly také 
ukázky dravců a sov či ježdění  na koních. Ve stáncích bylo možné si 
zakoupit dřevěné hračky či nádobí. Chutné občerstvení bylo dílem pana 
Petra Ulricha a jeho  rodinného týmu.      
 Podle mnohých ohlasů se třídenní sympozium návštěvníkům  
velice líbilo. Oceňovali zručnost řezbářů, jejich fantazii a invenci. 
Zaslechnout jsme mohli i názory, že nám podobnou akci obyvatelé 
z okolních obcí upřímně závidí. Ti, kteří byli na skuhrovském hradě 
poprvé (a bylo jich docela dost), obdivovali nádherné přírodní prostředí, 
novou vstupní bránu, rozhlednu, pódium i sochu Mutiny, která hradu 
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vévodí. Škoda, že některým místním občanům toto všechno již nějak 
zevšednělo. To by ale nemělo obětavé pořadatele odradit. Vždyť přece 
stále platí, že kdo chce, ten přijde a kdo nechce, ať sedí doma…  
 Co dodat závěrem?  Pěkně to vyjádřil řezbář Robert Musil, který 
poznamenal, že dřevo je nádherný a stále živý materiál, který neustále 
pracuje (na rozdíl od některých lidí), voní, dodejme, že i  zvoní. Orlické 
hory jsou tradičně se dřevem úzce spjaté, a tak nezbývá, než si přát, aby 
se sem v příštím roce řezbáři zase vrátili a my se mohli těšit na III. ročník 
skuhrovského řezbářského sympozia.     
 Poděkování patří všem jmenovaným aktérům, organizátorům           
i ostatním, kteří se na přípravách sympozia obětavě podíleli, dále panu 
Petru Pišlovi, který zhotovil novou palisádovou hradní bránu, dřevěné 
ohrazení areálu a rámy pro poutače. Velký dík patří všem sponzorům, 
kteří letošní sympozium podpořili: Správa lesů Kristiny Colloredo-
Mansfeldové,  Proteco, s.r.o. Praha, MK výšivky Solnice, Tiskárna AG 
Typ Kostelec n. O., Ing. Jindřich Husák – Pila Lhoty u Potštejna,  Jiří 
Horák a Klára Kovaříčková Opočno, Ivan Rozum – „Práce v lese“,  
Kovářovi, Bílý Újezd, Poláčkovi, Uhřínov,      Ing. Vratislav Mareš – 
„Služby v lese“,  Ing. Jiří Brandejs – „Služby v lese“, Pavel Lukavský - 
„Palivové dřevo“,  Vlastimil Mizera – „Doprava dřevo“, Tomáš Kašpar,  
Otiepka Petr – „Výkup dřeva“,  Ing. Miroslav Bartoš – „Potraviny“ . 
                     Jiří Nedomlel 
 

*** 
 

Ohlédnutí za školním rokem 2016-17 
 Na tradičním slavnostním zakončení školního roku 
se sešli v tělocvičně ZŠ všichni žáci školy se svými 
učiteli, aby zhodnotili uplynulý školní rok. Naši základní 
školu v něm navštěvovalo celkem 160 žáků.   
 Nejprve přišlo na řadu hodnocení chování.        
Ve druhém pololetí bylo uděleno celkem 44 pochval třídního učitele, 
naopak 40 žáků si odneslo písemné napomenutí, v dalších 16  
případech se jednalo o důtky třídního učitele, důtku ředitele školy si 
odneslo 5 žáků. Šest žáků bylo ohodnoceno II. stupněm z chování. 
Celková bilance  svědčí o tom, že přibývá žáků, kteří mají se svým 
chováním značné problémy. Většinou se jedná o drzé chování, vulgární 
vyjadřování, nerespektování pokynů učitelů, špatný přístup k výuce, 
který se projevuje neplněním úkolů, zapomínáním pomůcek  a dalším 
porušováním  pravidel stanovených školním řádem.   
 Naštěstí však stále máme hodně žáků, kteří jsou pilní, chovají se 
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slušně, jsou ochotní pomáhat druhým, vzorně reprezentují školu                  
v soutěžích či příkladně  přistupují k plnění školních povinností. Takoví 
žáci byli na návrh třídních učitelů odměněni dárky v podobě knih a na 
slavnostním zakončení si je před celou školu od svých učitelů převzali. 
Byli to tito žáci: František Šabata, Natálie Košíková a Jakub Dubánek 
z I. třídy, Tomáš Neugebauer, Nikola Hartmanová a Eliška Šidlovská 
ze II. třídy, Eliška Hlavsová, Vojtěch Effenberk a Anna Lemfledová 
ze III. třídy, Karel Januš, Martin Šulák a Adéla Šabatová ze IV. třídy, 
Vendula Mičkechová a Kristýna Hynková z V. třídy, Adéla 
Koblásová z VIII. třídy, Denisa Milichovská a Adéla Křepelová 
z IX.třídy.  Žáci Václav Šrom, Lenka Jirušková a Anna Marie 
Hanušová byli odměněni knihami za nejlepší  zpracování  a obhajobu 
závěrečných prací.  

Prospěch  ve II. pololetí vykazuje tato čísla:   
 Prospěli s vyznamenáním:  89 žáků      
 Samé jedničky:           28 žáků     
 Nedostatečný prospěch:    1 žák (bude konat oprav.zk.) 

                         
   Každým rokem vyhodnocujeme také žáky, kteří vykázali v daném 
školním roce největší zlepšení prospěchu.  Čestný titul „Skokan roku“ 
získala na I. stupni Kristýna Hynková z  5. ročníku  a na II. stupni 
Tobiáš Vlasák z 8. ročníku. Každé - i sebemenší zlepšení je velmi 
důležité, protože je pro žáka velkým povzbuzením do další práce. Proto 
doporučujeme rodičům, aby své děti za každou zlepšenou známku vždy 
pochválili a třeba i nějak odměnili.       
 Závěr slavnostního zakončení školního roku byl ve znamení 
loučení. Pedagogický sbor naší školy opouštějí dvě učitelky: Mgr. 
Veronika Košíková a Mgr. Michaela Brandejsová. Za jejich svědomitou 
práci jim patří velký dík.        
 Žáci IX. třídy na úplný závěr dle tradice zazpívali společnou píseň, 
kterou se s naší školou rozloučili.     
 Již ve středu 28. června se ve Společenském 
centru konalo za  účasti rodičů a zástupců obce 
tradiční Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku. V jeho 
průběhu byli jednotliví žáci představeni, byly 
uvedeny jejich koníčky a další profesní záměry. 
Přítomné také zaujalo promítaní snímků, které 
přiblížily 9 let jejich školní docházky. Po nezbytném 
šerpování obdrželi všichni žáci certifikát o složení a obhajobě 
závěrečných prací. Na závěr slavnosti tradičně celá třída zazpívala svoji 
rozlučkovou píseň. Tím se definitivně z deváťáků stali absolventi.  
 Rádi bychom zde připomněli některé z celé řady vzdělávacích a 
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kulturních akcí, které se ve škole během školního roku odehrály.     
 Žáci naší školy vystupovali během celého školního roku na 
několika kulturních vystoupeních. Tradičně to bývá  podzimní a jarní 
vítaní občánků, která probíhají ve Společenském centru.   
 Zpívala a recitovala zde vybraná děvčata z III.,IV.,VIII. a IX. třídy. 
Na každoroční akci Advent ve škole opět vystupoval sboreček složený 
z dětí z 6. – 8. ročníku.        
 Ve středu 10. května měly děti z I. stupně připravený program  ke 
Dni matek, který předvedly ve Společenském centru. Vystupovalo zde 
celkem 34 dětí z I.stupně. Nejdříve měly děti připravené pásmo 
básniček, písní, hádanek, dále se představily děti, které zahrály na flétny 
i zatančily. S písničkou  Ententýky měli diváci možnost podívat se až do 
Afriky.  Na závěr se představily děti  z 5. ročníku pohádkou  „O Popelce“, 
která byla velice vtipná a měla velký ohlas. Vystoupení pěkně 
moderovala Viktorka  Roštlapilová z 5. ročníku.  
Přednášky, besedy a exkurze        
 Péče o zuby. Dne 25.4. navštívili naši školu budoucí zubaři a 
připravili si pro 4. a 3. třídu přednášku o tom, jak si správně čistit zuby, 
jak je chránit a pečovat o ně.  Děti mohly vidět, jak vypadají zuby, o které 
se nestaráme, co jim hrozí při špatné ústní hygieně. Studenti pak 
jednoho žáka po druhém názorně učili  správnou  techniku čištění, 
vysvětlili, jaké mají používat  kartáčky a jak dlouho si čistit zuby. 
Přednáška byla velice zajímavá a děti hodně bavila.    
 Pořad Nicholas Winton – Síla lidskosti navštívili žáci 8. ročníku 
dne  4.5.2017, kdy se vydali do Společenského centra v Rychnově nad 
Kněžnou. Program zde zhlédli společně s dalšími žáky ze škol 
rychnovského okresu.  Nejprve byl žákům promítnut  stejnojmenný film, 
ve kterém se podrobně seznámili s pojmy „holocaust“,  „židovská 
otázka“, „fašismus“, „nacismus“,  „protektorát“.  Záběry z  filmových 
týdeníků přiblížily žákům dobu, v níž se příběh odehrál.  Osudy 
zachráněných dětí, pátrání po žijících osobách   i život samotného 
N.Wintona byly velice dojemné. Po celou dobu promítání byl v sále 
naprostý klid, který svědčil o tom, že tématika žáky velice zaujala. Pořad 
měl velmi silný emocionální dopad na všechny děti v sále. Po návratu do 
školy následovala diskuse na dané téma, ve které se ukázalo, že pořad 
v nich zanechal opravdu hluboký dojem.    
 Přednáška o meteorologii  pro žáky IX. třídy se konala v dubnu, 
kdy do školy opět přijel pan Josef Šlezinger.  Měli možnost se dozvědět 
hodně zajímavostí o historii této vědy i o přízemním pozorování a měření 
počasí. Na ukázku pan meteorolog donesl termograf, tři druhy ne úplně 
obvyklých teploměrů, heliograf, vlasový vlhkoměr, anemometr, 
synoptické mapy, výškoměr ze stíhačky, nebo také sondu, která je 
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vynášená do vyšší výšky v atmosféře pomocí balónu. Žáci se například 
dozvěděli, že za II. světové války byly informace o počasí přísně tajné, 
nebo že stav srážkové oblačnosti a odhad srážek nám měří moderní 
radiolokátory. Celá přednáška trvala dvě vyučovací hodiny a byla 
opravdu zajímavá.         
 Exkurze jsou důležitou součástí výuky, která probíhá mimo školu. 
V úterý 6.6.2017 se vydali žáci 7. třídy naší školy autobusem BASPO do 
horské vesničky Uhřínov, aby zde na základně a ve skanzenu Villa  
Nova strávili celé dopoledne při projektu  Život ve středověku. Ředitel 
střediska, pan Dr. Bohumír Dragoun, je na základně nejprve zasvětil do 
práce experimentálních archeologů, dále zjistil, jaké mají znalosti o dané 
problematice a pak už se žáci rozdělili na několik skupinek, ve kterých si 
mohli vyzkoušet některé činnosti tak, jak je vykonávali lidé ve středověké 
vesnici. A tak se tu najednou mlelo obilí na žernovu, na svislém 
tkalcovském stavu tkala látka, ocílkou se žáci pokoušeli rozdělat oheň, 
lámali len na vochli, aby po jeho učesání a upředení získali vlákno. Pro 
dokonalou  iluzi středověku si mohli také vyzkoušet dobové oblečení 
včetně drátěné košile, chlapci  se oháněli mečem, který však  byl na ně 
docela těžký. Všichni si oblíbili střelbu z luku na terč, který byl pro ně 
připraven před základnou. Po krátké přestávce se žáci přesunuli do 
středověké vesničky, kde je čekala rozpálená pec, v níž si upekli placky 
z vlastnoručně semleté mouky. A nutno říci, že jim placky velice 
chutnaly. Následně si prohlédli vnitřek polozemnice, kde poznali, že 
středověký život byl velice těžký, neboť vše se odehrávalo v jedné 
zakouřené místnosti, kde žili jak dospělí s dětmi, tak v zimě často i 
domácí zvířata. Ta ostatně také ve skanzenu pobývala – ovečky se 
volně popásaly mezi jednotlivými objekty. Bylo toho ještě hodně, co 
žákům přiblížilo středověký život. Vše si zapisovali a následně také 
zakreslili do připravených pracovních listů. Podobné projekty přinášejí 
žákům nejen teoretické poznatky, ale hlavně možnost učivo si prakticky 
vyzkoušet. A výsledkem je to, že na základě vlastních zkušeností si 
probíranou látku lépe zapamatují.        
 Úřad práce v Rychnově nad Kněžnou navštívila 8. třída dne 5. 5. 
2017. Cílem těchto pravidelných exkurzí je získání přehledu o 
existujících středních školách nejen v našem regionu, ale  dozvědět se 
více o možnostech vystudovat obor, v kterém by si žáci mohli prohloubit 
svoje vědomosti v oblasti svých zájmů.   Žáci se zájmem  spolupracovali 
s paní Evou Buňatovou (pracovnicí ÚP), která je dobře naladila na 
zjišťování podrobností o jednotlivých povoláních. Někteří žáci byli 
překvapeni různorodostí existujících profesí. Každé z dětí si vyplnilo test 
zájmů a z počítače pak získalo seznam oborů, ve kterých by mohlo být 
úspěšné a spokojené. Další návštěva Úřadu práce v Rychnově nad 
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Kněžnou čeká tuto třídu na podzim. Podobnými akcemi škola napomáhá 
žákům při jejich rozhodování o budoucím povolání.   
 Během roku se talentovaní  žáci mohou zúčastnit mnoha 
nejrůznějších naukových i sportovních soutěží. Uvádíme zde několik 
příkladů:          
 Přírodovědná soutěž „Mladý zahrádkář“ patří již několik let 
k těm, ve kterých naši žáci dosahují dobrých výsledků. Okresní kolo se 
letos konalo 31. 5.2017 v Domě dětí a mládeže v Rychnově nad 
Kněžnou. Zúčastnilo se ho 5 našich žáků: Adéla Křepelová z 9. tř., 
Ondra Locker, Vendulka Mičkechová, Viktorka Roštlapilová z 5. tř. a 
Matěj Čtvrtečka ze 4. tř.. Soutěž se skládala ze dvou částí, 
z písemného testu a poznávání rostlin. Všichni naši žáci si vedli velice 
dobře. Vynikajícího úspěchu dosáhla  Adéla Křepelová, která 
s přehledem vyhrála a postoupila do celostátního kola. Velice ji tímto 
gratulujeme.          
 Školní kolo soutěže  v recitaci se také letos konalo v příjemném 
prostředí Společenského centra. Akci předcházela třídní kola,  kterých se 
zúčastnilo celkem  76 žáků I.stupně.  Ve školním kole pak vystoupilo 18 
nejlepších  žáků. Nejúspěšnějšími   byli Patrik Novotný, Tomáš 
Milichovský, Eliška Pišlová a Matěj Čtvrtečka, kteří pak 
reprezentovali  naši školu v okresním kole v Rychnově nad Kněžnou. 
Druhý stupeň naší ZŠ reprezentovala  v okresním kole Daniela 
Koblásová  a umístila se na 5. místě.     
 Olympiáda v anglickém jazyce měla letos ve školním kole 9 žáků 
z  8. a 9. třídy a 5 žáků ze 7. a 6. třídy.  Šesťáci a sedmáci nemají 
bohužel možnost postoupit do okresního kola, přesto  jsme se rozhodli, 
že si zájemci soutěž vyzkouší a změří síly v rámci školy. Získají tak 
zkušenosti do budoucna. Test byl složen ze cvičení zaměřených na 
poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, lexikálně-gramatické 
části a z psaní neformálního mailu dle zadání. Další den proběhlo ústní 
zkoušení, které představovalo pětiminutovou  konverzaci na dané téma. 
Vítězem mladší kategorie se stal Jan Holman ze 7. třídy, který svým 
výkonem dokonce překonal několik účastníků z vyšších tříd. Do 
okresního kola postoupili Mikuláš Pták a Anna Marie Hanušová, kteří 
se pak v silné konkurenci dalších 31 účastníků v okresním kole 
v Rychnově nad Kněžnou umístili na 7. a 9. místě.    
 Poznávání rostlin a živočichů je soutěž, která se konala v červnu 
v Kostelci nad Orlicí. Z naší školy tam odjely:  Adéla Křepelová, Nela 
Škorpíková, Tereza Křížová, Denisa Šmejkalová, Hana Nosková, 
Hana Pohlová, Hana Kopecká a Karolína Koukolová. Soutěžící měli 
za úkol poznat 30 druhů rostlin a 30 druhů živočichů. Celkem tak mohli 
získat 120 bodů. Nejlépe si vedla Adéla Křepelová, která se umístila na 
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6. místě. Všem účastnicím gratulujeme a děkujeme za jejich reprezentaci 
školy a kladný vztah k přírodě.         
 Ve svém volném čase se žáci mohou účastnit práce v zájmových 
útvarech.            
 Zájmový útvar  etická  výchova  je určen pro žáky 1. až 3. ročníku. 
Je to vlastně  neustálé učení o slušném chování v rozsahu jedné hodiny 
týdně. Děti v první třídě se učí o komunikaci mezi sebou, o úctě k sobě a 
k druhým, o pomoci v běžném školním životě. Žáci ve druhé třídě 
pokračují komunikací, vyjadřováním citů, rozvíjejí svoji tvořivost, empatii 
a sociální cítění. Ve třetí třídě se kromě správného a slušného 
vyjadřování učí pozitivnímu hodnocení sebe a druhých, rozvíjejí druhy 
tvořivosti a svoji fantazii. S výukou etické výchovy ve škole však musí jít 
ruku v ruce především výchova v rodině a příkladem by mělo být 
především chování jejich rodičů.         
 Zájmový útvar  pohybové  hry 1. a 2. ročníku využívají děti, které 
mají rády pohyb. Mají tak třetí hodinu tělocviku v týdnu. Rozvíjíme u dětí 
schopnosti v oblasti rychlosti, vytrvalosti a síly. Důležité je také 
kamarádství s míčem, nebát se balónu a naučit se základy míčové 
techniky. Součástí výuky je také nácvik atletických disciplín:  běhu, skoku 
dalekého a hodu míčkem.  Na pohybové hry žáků 3. až 5. ročníku, 
docházelo ve druhém pololetí 10 žáků. Někteří žáci z 5. a 4. ročníku jsou 
už velmi šikovní, zatímco některé děti z ročníku 3. se s pohybem teprve 
seznamují, což nám občas činilo potíže, především při hrách, kde 
soutěžila dvě družstva proti sobě. Často jsme museli družstva měnit, aby 
ti zdatnější nehráli neustále spolu. Hráli jsme různé tradiční hry jako je 
vybíjená, na kapitána, házená, florbal, košíková, ale i různé štafetové a 
míčové hry. Dále si děti vyzkoušely i méně obvyklé hry jako je např. 
kinball. Žáci chodili na pohybové hry velice rádi a užili si tam kromě 
spousty pohybu i hodně legrace.        
 Kroužek florbalu je dlouhodobě mezi žáky velmi populární. Letos 
musely být kvůli velkému zájmu zřízeny dokonce kroužky dva, aby se 
mohli zapojit všichni žáci. Pokračovaly celoroční turnaje žáků 2. až 5. tříd 
ve florbalu družstev ZŠ Skuhrov n. B., Deštné, Rokytnice a Dobrého.  
Ale konají se i další sportovní akce. Na podzim se uskutečnil v tělocvičně 
školy sportovní den, kdy všichni žáci plnili disciplíny Olympijského 
osmiboje. Další každoroční akcí školy je soutěž Hejtmanův pohár. Na 
podzim proběhlo tradiční klání Posvícenské hody na koš.   
 Výuku plavání absolvovali letos všichni žáci I. stupně. 
Prospěšnost těchto každoročních výcviků dokládá skutečnost, že letos 
se ze 14 dětí druhé třídy 12 naučilo plavat.      
 Lyžařský výcvik 7. ročníku se uskutečnil koncem února v areálu 
Start v Jedlové v Orlických horách a na chatě Kristýna. Zúčastnilo se ho 
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20 žáků. Sjezdové i běžecké lyže si žáci mohli půjčit ve škole. Každý den 
ráno odjížděli ze Skuhrova do Deštného, kde výcvik probíhal. Stravu a 
zázemí měli žáci zajištěné na chatě Kristýna. Odpoledne se žáci vraceli 
domů. Bohužel  se v polovině výcviku velmi zhoršilo počasí a celý den 
pršelo. Výcvik byl proto přerušen a nakonec předčasně ukončen.  
 Atletického čtyřboje žáků 1. a 2. tříd se v Kvasinách 6. června 
zúčastnilo 6 dětí. Ve čtyřboji žáků 3. a 4. tříd obsadilo družstvo děvčat 2. 
místo a družstvo chlapců 4. místo.       
 Den dětí  byl rovněž  ve znamení pohybu, neboť učitelé I.stupně 
připravili žákům sportovní dopoledne. Smíšená pětičlenná družstva plnila 
netradiční disciplíny na sedmi stanovištích.  Pro žáky 2. stupně byl 
připraven v lese Klapavci  přespolní závod družstev s plněním úkolů. 
Vyučující s pomocníky z řad deváťáků byli rozmístěni na osmi 
stanovištích. Žáci z 8. ročníku se stali kapitány jednotlivých družstev 
složených z dětí 6. až 8. třídy. Pětičlenná družstva pak soutěžila ve 
zdravovědě, topografii, poznávání bylinek, hlavolamech, házení míčkem 
a granátem, posilování a hasičských dovednostech. Všichni se řádně 
proběhli, zasoutěžili si,  stihli i šiškovou válku a míčové hry. Ve škole 
proběhlo vyhodnocení a vyhlášení nejlepších soutěžních družstev. Na 
závěr všichni dostali sladkou odměnu.      
 Brain-ball  je  pálkovaná hra, podobná softbalu. U žáků je docela 
oblíbená. Hraje se tenisovým míčkem, dřevěnou pálkou a jako mety se 
mohou použít kužele. Ve středu 28. 6. vyrazili naši osmáci do Dobrého 
na přátelské utkání. Na místním fotbalovém hřišti nás již „Doberáci“ 
čekali. Utkání bylo napínavé a všichni se dobře bavili a užili si to. 
 Během školního roku proběhla celá řada dalších  akcí, o kterých 
škola průběžně informovala na svých internetových stránkách, kde jsou 
zveřejněny i snímky: www.zsskuhrov.cz.   
 Samozřejmě, že ve škole nejsou jen samé klady. Tak jako ve 
všech povoláních, i pedagogové se potýkají s nejrůznějšími problémy, 
které jim komplikují práci a někdy i narušují vyučovací proces. Jedním 
z problémů, které se v poslední době velice rozmohly, je používání 
mobilních telefonů. Tomuto tématu věnujeme závěrečnou část tohoto 
textu.           
 Problematika mobilních telefonů ve škole. Od nového školního 
roku dochází v naší škole ke změně školního řádu. Změna se týká 
používání mobilních elektronických zařízení během vyučování včetně 
přestávek a to ve všech prostorách školního areálu (včetně školní 
jídelny, družiny, pozemku a hřiště. Opatření zahrnuje mobilní telefony, 
tablety, herní konzole, fotoaparáty, diktafony apod. 
Změna byla projednána  pedagogickou radou dne 26. 6. 2017.  
Ke změně školního řádu přistupujeme z následujících důvodů: 
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1. Mobilní zařízení narušují pedagogický proces (ruší a odvádí 
pozornost samotných žáků a ruší pedagogy). 

2. Mohou být nástrojem  kyberšikany (videa umístěná na sociálních 
sítích mohou mít tragické následky zejm. pro dětskou psychiku). 

3. Je zásadním způsobem narušena komunikace mezi žáky navzájem, 
neboť se uzavírají do svých virtuálních světů a čím dál méně spolu 
dokážou komunikovat. 

4. Po přestávce strávené na mobilním telefonu nejsou včas připraveni 
na výuku, nestihnou si odskočit ani na toaletu či se nasvačit. 

5. Mobilní zařízení mají zapnutá i u svačin či obědů ve školní jídelně. 
6. Došlo i k případu, kdy byl pořizován vzájemný videozáznam žáků 

během výuky. 
  Samozřejmě zcela chápeme, že mobilní telefony jsou v dnešním 
světě nedílnou a nepostradatelnou součástí běžného dne, zejména pak 
při kontrole dětí po vyučování v mimoškolních zájmových činnostech, 
kroužcích, při cestě do školy a ze školy atd. Z tohoto důvodu 
nezakazujeme vnášení těchto zařízení do školy. Žáci však budou 
povinni před vstupem do školy svá mobilní zařízení vypnout.  
Mimořádné zapnutí a použití povoluje učitel konající dohled, a to 
pouze z důvodu neodkladných osobních situací žáka.  
(Na obsahu textu ze ZŠ se podíleli. O.Málek, J.Nedomlel,, V.Kalous, V.Rygrová, 
J.Popová, V.Košíková, D.Vacek, L.Hepnarová, Z.Šabatová, H.Wenzelová, 
L.Nedomlelová a I.Vašátková) 
 

Republikové finále soutěže  „Mladý zahrádkář“    
  Žákyně  deváté třídy naší školy Adéla Křepelová vyhrála okresní 
kolo v soutěži Mladý zahrádkář a postoupila do republikového finále, 
které se konalo 16. - 18. 6. 2017 v  Praze. Finále má vždy bohatý 
doprovodný program. Dejme nyní slovo Adéle, aby se o své bohaté 
dojmy s našimi čtenáři mohla podělit: 
          V pátek 16. 6. 2017 jsme s paní učitelkou Lenkou Hepnarovou 
vyjely hned po obědě směrem na Častolovice, kde na nás čekal tatínek 
další účastnice národního kola, pan Rambousek. Po seznámení jsme 
společně vyrazili do Prahy. Byli jsme ubytováni na internátě SPŠ Na 
Třebešíně, odkud jsme všichni odjeli do Městské knihovny na slavnostní 
zahájení. Málem jsme to nestihli, protože automat na jízdenky zrovna 
stávkoval a vedle   v prodejně už nebyl ani jeden lístek. Nakonec jsme 
lístky sehnali a hurá na zahájení, které bylo v 17 hodin. Byli nám zde 
představeni členové ČZS a SSZ, pan Trnka z ministerstva zemědělství a 
další pořadatelé. Následovala prohlídka Prahy. Měli jsme úplně suprovou 
průvodkyni. Byla vtipná, milá a energie z ní jenom sršela. Ze začátku ji 
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všichni stíhali, ale ke konci už s ní dokázalo udržet krok jenom pár 
jedinců. Ve 20 hodin nás čekala hodinová plavba parníkem. Vybrali jsme 
si místo venku, abychom viděli úplně všechno. Sice na nás spadlo pár 
kapek, ale nerozmočili jsme se. Na ubytovnu jsme se vrátili pořádně 
utahaní. 
           V sobotu měla naše skupina snídani o půl osmé a hned potom 
nás čekal celkem obsáhlý a náročný test. Následovalo poznávání rostlin, 
kdy jsme měli určit  40 rostlin a to včetně semínek. Nejvíce mi dělal 
problém bob setý. K mému neštěstí jsem šla na řadu až mezi 
posledními, což mi moc nevyhovuje. Mám radši, když je všechno co 
nejrychleji za mnou, abych se tím nemusela více zabývat. Jen co jsem 
dopsala, vyrazily jsme s paní učitelkou Hepnarovou rychlostí blesku         
k Pražskému hradu. Na oběd jsme se vrátily trochu pozdě, takže na nás 
už nezbyla polévka, ale hlavní jídlo jsme obě dostaly. Ve 13 hodin jsme 
s paní učitelkou  šly do botanické zahrady, která byla v tu dobu celá 
jenom pro nás. Byla to nádhera. Po návratu byla večeře, a pak už 
nastalo netrpělivé čekání na výsledky.       
 I přesto že jsem nakonec nebyla v top desítce, jsem ráda za tak 
krásné zážitky, které nejsou určeny každému. Doufám, že se v naší ZŠ, 
najdou  další soutěživí žáci, kteří mají vztah k přírodě, aby mohli převzít 
štafetu a dál reprezentovat školu v této soutěži.                Adéla Křepelová 

Adéle děkujeme za vzornou reprezentaci školy a věříme, že znalosti 
využije ve svém budoucím studiu. Poděkování patří i paní učitelce Lence 
Hepnarové, která Adélu na soutěž výborně připravila.  
 

*** 
Gymnazistka autorkou učebnice  
 V dalším díle o výjimečných  žácích  skuhrovské  
základní školy představíme čtenářům čerstvou 
absolventku Gymnázia F.M. Pelcla  Rychnov nad 
Kněžnou, žijící v naší obci, Terezu Šlitrovou, která se 
společně se svým spolužákem Janem Chasákem 
rozhodla napsat učebnici fyziky pro střední školy 
s názvem Fyzika bez nervů. 
Co Vás vedlo k rozhodnutí vytvořit středoškolskou učebnici fyziky? 
 V období příprav na maturitu jsme si písemně zpracovávali 
odpovědi na  maturitní otázky. Přišlo nám jako dobrý nápad, když učivo, 
kterému rozumíme, zprostředkujeme „stravitelnou formou“     i ostatním 
studentům.  Jde proto o jakýsi přehled středoškolského učiva fyziky a 
pomůcku k maturitě. Bude mít asi 130 stran. 
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Vydat učebnici v současné době vyžaduje značné finanční zázemí. 
Jak jste se vypořádali s tímto zásadním problémem?  
 Gymnázium v Rychnově n.Kn. má již několik let sponzora, kterým 
je bývalý student pan Ing. Heřman Aster, žijící v současné době 
v Americe. Ten byl ochoten na tento projekt zapůjčit určitou finanční 
částku, která se bude následně splácet prodejem učebnic. 

Mohla bys stručně přiblížit, jak bude učebnice fyziky vypadat? 
 Zvolili jsme formu jakýchsi studentských zápisků a obrázků. 
Nejedná se o souvislé texty ale spíše o jednotlivé body oddělené formou 
odrážek. Definice jsou vysvětlovány studentským jazykem a tím budou 
snad i srozumitelnější. Hlavní důraz jsme kladli na názornost. 
Vlastnoručně jsme vytvářeli obrázky, schémata, grafy a tabulky. 
Nedílnou součástí u každého tématu je jeho využití v praxi. Věcnou 
správnost nám ověřovali fyzikáři z gymnázia – pánové Mgr. František 
Štěpánek a Mgr. Jan Fátor, které jsme požádali o korektury textů. 

Kdy bude tato jistě zajímavá učebnice studentům k dispozici?     
 Učebnice by měla vyjít v srpnu nákladem 500 kusů, 100 ks je 
určeno pro studenty rychnovského gymnázia, zbytek bude nabídnut 
ostatním středním školám. V současnosti je již uvedena v seznamu 
učebnic  Gymnázia RK pro příští rok. Od 1.9.2017 se podle ní budou učit 
fyziku první ročníky,  které tuto učebnici "zavedou",  další rok ji dostanou 
další prváci, až se zavede úplně. 

Co považuješ v přípravě učebnice za nejsložitější ?             
 Snad nejtěžší bylo zvládnout v poměrně krátkém období jak 
přípravu na maturitu tak přijímací zkoušky a k tomu dokončit učebnici. 

Jaké jsou tvé další plány do budoucna,  bude fyzika  také 
předmětem tvého dalšího studia?               
 V rámci projektu Maturita bez nervů připravujeme další učebnice 
v podobném stylu. Jedná se o „Biologii bez nervů“ a „Chemii bez nervů“.  
Vše ale bude záležet na tom, jak se ujme „Fyzika“. Po prázdninách 
zahájím studium na Univerzitě Palackého v Olomouci. Zvolila jsem si 
obor  molekulární biofyzika. Následně bych se chtěla věnovat výzkumu. 

Děkujeme za rozhovor a přejeme, aby se učebnice z projektu „Maturita 
bez nervů“ staly oblíbenou literaturou všech středoškoláků. Hodně 
úspěchů v dalším studiu. 

                      Otázky: J.Nedomlel 
 

*** 
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Jezdecký klub Nová Ves hlásí 
  Sezóna začíná a naše 
první závody v letošním roce 
jsme absolvovali  29.4. v Dolním 
Jelení. Jedná se o celoroční  
čtyřkolové Hobby tour  závody, 
kdy jezdci za svá umístění sbírají 
body do celkového pořadí. 
Spolek JK Nová Ves 
reprezentovala Eliška Pišlová a 
Eliška Masaříková,  obě na 
Derykovi. V disciplíně skoky 40-50cm obsadila Eliška Pišlová krásné  4. 
místo. Eliška Masaříková  skoky 60-70cm přešla parkur čistě bez 
trestných bodů.  V tomto závodě jela také Kateřina Binková s koněm 
 Extreme Girl. Katka však startovala  za jezdecký klub Lanškroun, kde 
studuje.  V parkuru 80cm obsadila výborné 3. místo. Druhé kolo Hobby 
tour proběhlo 17.6., kdy stejná sestava vyjela na závody znovu. I nyní se 
zadařilo a Eliška Pišlová  v parkuru  40-50cm obsadila  3. místo a 
Kateřina Binková ve výšce 60-70cm dokonce 1. místo. Gratulujeme! 

Důležitou „metou“ bylo pro náš 
spolek složení  jezdeckých licencí, 
tzv. „zkoušky ZZVJ“ . Celá příprava 
a samotné zkoušky byly pro celý 
spolek dost náročné, jelikož vše 
probíhalo tři víkendy po sobě ve 
vzdálené Svobodě nad Úpou. Na 
tyto zkoušky byly  přihlášené Eliška 
Masaříková, Eliška Pišlová, Martina 
Ježková a Barbora Ježková.  
Samotná příprava spočívala v tom, 
že nejdříve účastníci prošli 
teoretickou částí a poté následovala 

praktická část (předvedení koně na ruce, drezurní úloha, parkur).  O 
víkendu 13. - 14. května probíhaly pod dohledem komisařů  „zkoušky 
nanečisto“,  tak si mohli účastníci kompletně zkusit, jaké to je skládat tyto 
zkoušky a poslechnout si připomínky  zkoušejících komisařů. Kromě 
Elišky Pišlové, která vzhledem k věku skládala písemnou část zkoušky 
ústně, všechna děvčata psala úvodní  test. Děvčata  na konci obdržela 
osvědčení o absolvování kurzu s výsledkem „prospěla.“ Pro lepší pocit, 
že jsme pro přípravu na ZZVJ udělali maximum, jsme 2 děvčata (Martina 
Ježková a Eliška Masaříková) o týden později přihlásili na drezurní a 
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skokové závody pořádané tamním klubem. Víkend byl úspěšný,  Martina 
Ježková se  umístila s naším „kladrubákem“ Fíčkem v drezuře na 3. 
místě, což bylo velké a milé překvapení, neboť měla tato dvojice 
premiéru. S  koněm Sky Creative Ice B se Martina dostala z 22 koní do 
rozeskakování o umístění. Poslední víkend byl nejnáročnější, jelikož 
spolek Na Venkově pořádal v sobotu ve Skuhrově n.B. Dětský den. 
Dívky na něm vystupovaly a pomáhaly s jeho organizací. V neděli pak 
skládaly zkoušky ZZVJ. Velký obdiv, jak se s tím popraly. Přes některé 
komplikace můžeme pogratulovat Martině Ježkové a Elišce Pišlové ke 
složení  zkoušek ZZVJ.              
                                                                                     Za JK Nová Ves Petra Pišlová 
 
 

  

Spolek Na Venkově  
zahájil po zimním odpočinku  svou činnost a to „otevřením  stájí“  těm 
nejmenším návštěvníkům.  Děti  a  učitelky z oddělení  Broučků  z místní 
mateřské školy přišly v rámci svých každoročních velikonočních aktivit 
na Novou Ves strávit dopoledne se zvířátky, seznámit se se zvyky a 
obyčeji, které se na Velikonoce dělávají a také vytvořit obyvatelům stáje 
novou - jarní výzdobu. Dětem i oběma paním učitelkám velice za 
výzdobu děkujeme.  Výsledek jejich práce potěšil  nás i naše zvířata  a 
„kolemjdoucí“ po celé jaro. 
  V květnu nás navštívily děti s rodiči z rychnovského Domu dětí a 
mládeže, vambereckého Dráčku a solnického Broučka. Pro děti bylo 
připraveno opékání buřtů, prohlídka stájí s představením  všech našich 
zvířat a konečně tolik oblíbené vození na koních. Své jezdecké 
dovednosti si mohli vyzkoušet i dospělí. 
  Ve spolupráci s Obcí Skuhrov jsme pořádali koncem května  
Dětský den. Krásné počasí nám umožnilo báječně si užít celé 
odpoledne. Soutěže byly připraveny nejen pro děti  ale i pro dospělé. 
Soutěžilo se v nejrůznějších disciplínách: v přetahování lanem,               
v překážkové dráze, v boji na kladině, v oblíbeném pojídání koláčů (děti),  
v pití piva (dospělí), nebo v „žokejských závodech s bezpečnostní 
výbavou“.  Ke zpestření programu přispěly i ukázky z činnosti našeho 
spolku: cvičení na koni v podání naší nejmenší  svěřenkyně Anežky 
Bubeníčkové  na Fíkovi, ukázka jízdy „v dámském sedle“  Elišky Pišlové 
a  drezury při hudbě v podání Martiny Ježkové a Elišky Masaříkové. 
V rámci této akce probíhala sbírka na přepravník na koně. Snaha o 
získání peněz podáváním různých grantů a žádostí nebyla doposud 
natolik úspěšná, abychom si mohli přepravník dovolit koupit. Nápad  
zapojit do naší snahy i širokou veřejnost se ukázal jako výborný. Hurá! 
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Podařilo se nám vybrat dostatek  peněz na  jeho dofinancování. Věříme, 
že koupí přepravníku nám konečně ubude starost s jeho půjčováním      
a nákladným financováním. Všem dárcům touto cestou moc děkujeme! 
  A co nás čeká o prázdninách? Opět tu budou v červenci  dva letní 
pobytové tábory a srpnové soustředění pro mládež. V mezidobí  se         
zúčastníme dětských her a hobby závodů, pořádaných  jezdeckými 
spolky, na což se s dětmi  vždy moc těšíme. 
  A po prázdninách budeme 23.9. pořádat již 8. ročník Hubertovy 
jízdy. Do té doby přejeme   všem  našim  svěřencům  i  ostatním  pěkné 
prázdniny, hodně  odpočinku, sluníčka a dobré nálady! 
                                                                                                                                                 
                                                                     Za spolek Na Venkově  Petra Pišlová            
 

*** 
 

 Sportovní víkendy ve Skuhrově  
 

  Lyžařský oddíl WikovSKI Skuhrov nad Bělou      
ve spolupráci s Obcí Skuhrov nad Bělou pořádají 
v sobotu 12. srpna 2017 tradiční letní závod  Běh 
údolím řeky Bělé. Letos se koná již  22. 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.  
  O víkendu 19. – 20. 8. 2017 se koná již 5. ročník závodu Orlický 
Rollerski cup. Start sobotního závodu je rovněž v 15.00 hodin v Orlickém 
Záhoří s cílem na Šerlichu, délka trati je 10km. V neděli je start v 10.00 hodin 
od Společenského centra ve Skuhrově nad Bělou, délka trati je 18 km. Cíl 
závodu je opět na Šerlichu, kde bude pro závodníky připraveno občerstvení – 
iontový nápoj, pivo a hlavně výborné domácí buchty, které pečou naše 
maminky.  
  Ve středu 13. září 2017 ve spolupráci se Základní školou Skuhrov nad 
Bělou pořádáme již tradičně koláčkový závod. Start závodu bude  v 15.15 hod. 
na hřišti naproti benzínové čerpací stanici ve Skuhrově nad Bělou.  
  Pořadatelé a organizátoři závodů srdečně zvou občany. Přijďte si 
zazávodit, nebo alespoň závodníky povzbudit.  
 
  Za podporu naší sportovní činnosti děkujeme obzvláště obcím 
Skuhrov nad Bělou, Kvasiny a Solnice. 
 
                                                                                     WikovSKI Skuhrov nad Bělou 
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Změna televizního vysílání 
 „Povinná“ výměna televizí a set-top boxů. Spuštění DVB-T2 se blíží! 
 Před pár lety jsme ani netušili, že vysílání, které sledujeme              
v televizi, je analogové. Přišli jsme na to, až když jsme zjistili, že ho nahradí 
vysílání digitální a my musíme nakupovat nová zařízení, set-top boxy a tak 
dále. A historie se opakuje. Sotva jsme si zvykli používat dva ovladače nebo 
jsme si pořídili novou televizi, už je tu hlášení o další změně. Obyčejné 
digitální vysílání s označením DVB-T už nám stačit nebude, na scénu se 
chystá DVB-T2, což je nová forma digitálního vysílání. Přinést by to mělo 
spoustu výhod, ovšem žádné z nich nejsou zatím přímo potvrzené - například 
zvýšená kvalita obrazu, zvýšení počtu televizních stanic, zlevnění ceny 
vysílání, takže by se do hry mohlo dostat více stanic.   

  Naopak to, co většinu nepotěší, je fakt, že žádné zařízení schopné 
přijímat současné vysílání DVB-T, nebude použitelné pro DVB-T2. Výměna 
televizorů nebo set-top boxů se tedy týká opravdu všech. Bohužel ani ti, kteří 
si prozřetelně už teď koupili televizi s DVB-T2 podporou, nemusí mít vyhráno. 
Pokud totiž zároveň přístroj neumí kombinovat s tzv. HEVC – obrazovým 
formátem, ve kterém bude vysílání šířeno, je vám k ničemu.  

Proč se přechází na nový TV standard v ČR?     
 Hlavním důvodem je uvolnění části sítě pro mobilní internet. Mobilních 
zařízení stále přibývá a síť už to nezvládá. Když už víme, co nám to všechno 
(ne)přinese, a že je to nevyhnutelné, zjistili jsme také, kdy nás to čeká. Už se v 
minulosti objevilo několik plánovaných termínů spuštění tohoto vysílání, ale 
zatím se žádný neuskutečnil. Bohužel rok 2017 zřejmě už opravdu bude tím 
průlomovým. Samozřejmě jako přechodu z analogového vysílání i tentokrát 
bude vše probíhat postupně. Vše by mělo probíhat od roku 2018 do 2021. 
Snad alespoň tentokrát se bude jednat o řešení dlouhodobějšího charakteru… 
Máte-li v plánu nakupovat nový televizor, tak sledujte, zda je u popisu 
produktu tato značka: 



24 

 

Proměny obce aneb  malé „retro“ pro pamětníky:  
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