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Vážení občané, 
konec roku se nám kvapem blíží a s ním nadchází i čas dalšího ročního 
bilancování, jak se nám dařilo v uplynulém období. Myslím si, že jsme              
i v tomto  roce nezaháleli a že je za námi opět vidět kus práce. O akcích, 
které probíhaly během roku, jsem Vás již podrobně informoval v minulých 
zpravodajích, proto připomenu jen poslední období. 
    Advent jsme zahájili jako každoročně prodejními předvánočními trhy ve 
Společenském centru a v areálu ZŠ. Na závěr dne, jako již tradičně, zazpívali 
žáci ZŠ několik vánočních koled, při kterých byl rozsvícen letošní vánoční 
strom. Strategie uspořádat tuto akci týden před zahájením adventních nedělí 
se nám osvědčila a přivedla nám do obce řadu prodejců, kteří  jinak 
vyhledávají na tento den větší akce a tím lepší obchod. Potěšila nás i velká 
návštěvnost spokojených kupujících, což svědčí o oblíbenosti této akce. 
   Toto období  je charakteristické přípravami finančního rozpočtu na příští 
rok. Finanční výbor opět  dobře pracoval a zodpovědně nám připravil 
rozpočet na rok 2018, do kterého promítl i většinu plánovaných akcí               
a požadavků. Vzhledem ke značné náročnosti připravovaných velkých akcí 
vázaných dotačními tituly to nebyla věc jednoduchá. Vše se však podařilo       
a finální návrh rozpočtu je k nahlédnutí na oficiálních vývěskách obce a bude 
schvalován na závěrečném zasedání zastupitelstva koncem letošního roku. 
    V současné době se dokončují poslední akce letošního roku „Hasičská 
zbrojnice Hraštice“ a „Rekonstrukce služebního bytu na OÚ“. Zdárně a  dle 
harmonogramu pokračuje i akce „Nástavba a zateplení zdravotního 
střediska“. Každý den můžeme sledovat, jak se nám před očima mění vzhled 
této budovy. Touto akcí obec získá krásný moderní objekt ve středu obce. 
    A ještě trošku z jiného soudku. Jistě jste si povšimli, že nám ze světa 
zmizela budova „Růženiny huti“, čímž bylo uzavřeno 200 leté období hutnictví 
ve Skuhrově n. B. Je to škoda, ale i tyto skutečnosti přináší současná doba.  
Stav, ve kterém  se objekt nacházel, už neumožňoval cestu zpět. Tímto 
krokem zahájila vlastnická firma Hiragana s.r.o. druhou, konečnou etapu 
sanace objektů bývalé firmy J. Porkert,a.s. Co na místě vznikne a co firma 
dále zamýšlí se sanovanými  pozemky, zatím není známo. 
    Druhá informace se týká kontejnerů na bioodpad. Tento projekt  se táhne 
již druhý rok a konečně dochází do závěrečné fáze.  Když všechno půjde 
podle plánu, můžeme se zjara  těšit na žádané kontejnery. 
      Tolik malé ohlédnutí za končícím rokem 2017. Závěrem 
mi, prosím, dovolte, vážení a milí spoluobčané i další 
čtenáři  Zpravodaje,  abych Vám  i všem Vašim blízkým 
popřál příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 
2018 pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti. Nový rok 
společně přivítáme v podvečer prvního dne roku již 
tradičním skuhrovským ohňostrojem  s odpalem  v 18.00 hodin. Všechny Vás  
srdečně zvu.                                                                               Milan Bárta, starosta 
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Společenské centrum hlásí…                                                                                             

Advent máme v plném proudu, tak jen 
pár slov k dění ve Společenském 
centru.  Dne 26.11. 2017 proběhl 
Vánoční jarmark. V letošním roce byl 
sice o týden dřív, než je zvykem, ale 
myslím, že se to vyplatilo. Prodejců 
bylo celkem dost, návštěvníků také          
a troufám si říci, že spokojených.  
 Naše pozvání přijal i Rychnovský 
dětský sbor - CARMINA s  přípravkami 
ZVONEČEKEM a ROLNIČKOU. 

Druhou adventní neděli jsme 
vyrazili na vánoční jarmark na 
Veselý kopec, kde se bylo 
opravdu na co dívat i co 
nakupovat. Velká spokojenost. 
 Ve středu 20.12. 2017 od 
18.00 hodin bych Vás ráda 
pozvala na Vánoční koncert 
Prausova pěveckého sboru. 
Přijďte si poslechnout krásné 
písně a nasát vánoční atmosféru. 

Všem přeji krásný adventní čas, spokojené Vánoce a úspěšný rok 2018. 
                Kateřina Pohlová 
 
 

Mutina Skuhrovský  
- chápe, že demolice slévárny už byla nezbytná, zatím si   
  ale nezvykl na nový pohled na kdysi rušné místo, a tak    
  věří, že po definitivním úklidu bude vjezd do obce od   
  Deštného  přece  jen  trošku pohlednější… 
 

- oceňuje, že alespoň každý pátek je v obci možno zajít na jedno orosené,   
  dát si případně i něco dobrého k jídlu a popovídat se sousedy -  to vše ve  
  Společenském centru … 
- přeje dětem tolik sněhu, aby jim umožnil zimní radovánky… 
 

-chválí vkusně ozdobený vánoční strom před Společenským centrem 
 

- přeje všem občanům klid a pohodu o Vánocích, veselého Silvestra a pevné   
  zdraví v roce 2018.                                 
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU SKUHROV 
 

Otevírací  doba OÚ Skuhrov n. B. v posledním týdnu roku 2017:   
 
27.12.2017 – 8.00 – 15.00 
28.12.2017 – 8.00 – 12.00 
29.12.2017 – 8.00 – 12.00 
 
Ordinační doba praktické lékařky MUDr. Karolíny Juránkové                     
po vánočních svátcích: 
 
27.12.2017 dovolená, zástup MUDr. Juza Solnice,  MUDr. Jiří Pop 

Kvasiny  (pouze 7.00 – 10.00 hod.) 
 
28.12.2017  ordinace v provozu od 8.00 do 12.00 hodin 
 
29.12.2017 dovolená, zástup MUDr. Juza Solnice, MUDr. Jiří Pop 

Kvasiny  (pouze 7.00 – 10.00 hod.) 
 

 
Zpětný odběr starých pneumatik bude od 1.1.2018 probíhat pro obyvatele 
obce Skuhrov nad Bělou ve sběrném dvoře v Solnici. Pneumatiky bude 
možné odevzdávat v solnickém sběrném dvoře bez poplatku. Bližší 
informace na OÚ Skuhrov n.B. 
 

*** 

Svoz komunálního odpadu  v roce 2018,  svozový den pondělí 

Barva známky: žlutá  (26 x za rok) bílá    (21 x za rok)     týden č. 
 

 pondělí v sudý týden leden  2,4 

  únor 6,8 

  březen 10,12 

  duben 14,16 

  květen 20 

  červen 24 

  červenec 28 

  srpen 32 

  září 36,38 

  říjen 40,42,44 

  listopad 46,48 

  prosinec 50,52 

Děkuji, že 
třídíte odpad 
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Připravované kulturní akce na rok 2018 
 
Prosinec 
26.12.2017  Štěpánská zábava 
 

Únor  
24.2.2018   Školní ples 
 

Březen 
10.3.2018   Hasičský  ples 
25.3.2018  Velikonoční jarmark 
 

Duben 
14.4.2018  Zájezd do Prahy na muzikál  Muž se železnou maskou 
 

Květen 
27.5.2018  Divadelní léto na hradě 
 

Červen 
3. 6. 2018    Divadelní léto na hradě 
10.6.2018  Divadelní léto na hradě 
17.6.2018    Divadelní léto na hradě 
 

Červenec 
5.7.-.7.7. 2018  Řezbářské symposium 
21.7.-22.7.2018  Pouť 
 

 

ZPRÁVY Z MÍSTNÍ KNIHOVNY  A  TURISTICKÉHO 

INFORMAČNÍHO CENTRA 
Rok rychle uběhl a opět nastává čas delších večerů a chvil trávených 

v teple domova. Právě vhodná chvíle pro zpříjemnění dobrou knihou. Mnoho 
čtenářů (možná i nečtenářů) je knihami obdarováváno a jsou dobře zásobeni 
vlastními zdroji, přesto bych chtěla opětovně nabídnout možnost návštěvy 
naší knihovny. Kromě stálého místního fondu nabízíme možnost výběru 
z výměnného fondu z Rychnova nad Kněžnou, který je pravidelně jednou až 
dvakrát ročně doplňován a obměňován. Členství i půjčování zůstává i nadále 
bezplatné. Máme vždy radost z každého nového čtenáře, ať již dospělého 
nebo malého. Začátkem listopadu nás potěšila návštěva mladých čtenářů ze 
základní školy, kteří se pravidelně scházejí a pracují pod vedením pana 
učitele Vladimíra Kalouse. Těšíme se, že si někteří z nich (možná i jejich 
rodiče) návštěvu u nás zopakují.   
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Stejně jako do knihovny platí i pozvání do Turistického informačního 
centra, jehož  služeb využívají spíše příchozí turisté než místní občané. 
Tentokrát bych ale chtěla našim čtenářům předat zajímavou informaci, 
týkající se celé destinace Orlické hory a Podorlicko, jejíž malou součástí jsme 
i my. Chtěla bych upozornit na bohatství, které máme tak blízko a možná       
o tom mnohdy ani nevíme. Orlické hory a Podorlicko totiž získaly  1. místo 
v soutěži  EDEN - Excelentní evropské destinace s jedinečných kulturním 
produktem. Do soutěžního projektu Evropské komise se zapojily s produktem 
Zámky na Orlici – česká Loira. Ocenění vyzdvihlo tuto destinaci na evropskou 
úroveň.  EDEN (European Destinations of ExcelleNce) je projekt Evropské 
komise, jehož hlavním cílem je podpora udržitelného cestovního ruchu         
ve státech Evropské unie. Hlavní náplní projektu je soutěž o excelentní 
destinaci cestovního ruchu, která probíhá v participujících státech každoročně 
již od roku 2007. Soutěž cílí především na méně známé evropské regiony. 
Více informací najdete na stránkách obce www.skuhrov.cz – Turistické 
informační centrum – Aktuality. 

Závěrem bych chtěla popřát všem, kdo budou tyto řádky číst, 
příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku pevné zdraví, 
hodně klidu a pohody.                Marcela Zounarová 
 

 

 

Bohoslužby od 24.12. 2017 do 7.1.2018 
 
DEN     Solnice     Skuhrov n.B.        
Štědrý den:    9.00 mše sv.    16.00 mše sv. 

21.00 mše sv. půlnoční         ------------------             
25.12., pondělí:    9.00 mše sv.   11.00 mše sv. 
26.12., úterý:    9.00 mše sv.                        ------------------ 
27.12., středa:  18.00 mše sv.                        ------------------ 
31.12., neděle:    9.00 mše sv.   11.00 mše sv. 
1.1.2018, pondělí:   9.00 mše sv.    11.00 mše sv. 
5.1., pátek:   18.00 mše sv.                        ------------------ 
6.1., sobota:  18.00 mše sv.                        ------------------  
7.1., neděle:    8.15 mše sv.    10.30 mše sv.  
 
 

Předvánoční zamyšlení 
Naše 21. století je dobou pokroku, vědy, vyspělé techniky, 

elektronických technologii, komunikace internetem. Svět se stal 
globální vesnicí. Skoro všechno je na dosah. Máme přesně 

http://www.skuhrov.cz/
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naplánované, co budeme dělat  zítra nebo za týden. Máme své záliby, zájmy, 
koníčky, máme i přátele, i když ne reálně přítomné, tak určitě celé davy přátel 
ve virtuální realitě, se kterými můžeme komunikovat a mít pocit blízkosti 
druhého člověka. Nemusíme jít ven, přesto víme téměř všechno, zařídíme 
skoro vše.  Zda se, že   v tom dnešním světě je všechno ideální, blízko, hned, 
a naši předkové by nám mohli toto všechno závidět. Zapneme televizi, 
sledujeme zprávy, konflikty, války v přímém přenosu jako hraný film. Zdá se 
nám, že se nemusíme bát, že je to daleko a netýká se to přímo nás, my přece 
v ohrožení nejsme.   K mnohým z nás ani nedorazí myšlenka, že jde o život 
člověka, jeho city, zoufalost, lidské neštěstí a bídu. Neradi bychom se vzdali 
výhod, které máme, neradi dáváme sebe druhým, cizím. A když dáváme 
něco materiálního nebo svůj čas, tak nejraději někomu, koho známe a máme 
rádi.    

Ale s naší modlitbou za svět  a neznámé lidi je to už všelijaké. Působení 
pro druhé, potřebné se v očích světa stalo nemódní slabinou. 
Dnes se jako vzor lidských vlastností nejčastěji ukazuje 
špatně chápaná úspěšnost, chytrost, krása. Není místo na 
soucit, obětavost, empatii. Když nám svědomí vyčítá, že 
pomáháme málo, tak to hodíme na druhé, aby to někdo 

udělal za nás. Módnější je vulgarita a drzost, zlomyslnost a škodolibost, které 
jsou symbolem dnes chápané chytrosti.      
 Nechceme myslet na stáří a smrt, jakoby se nás to netýkalo. Lidé chtějí 
na Boha zapomenout, vyhodili Boha ze svého života a nechtějí ho ani pozvat 
do svého srdce, vždyť by mohl naočkovat lidskému svědomí, že se chováme 
špatně. Lidé se mnohem častěji podobají nerozumným výrostkům řezajícím 
větev stromu, na které sedí, a čekajícím na výsledek, i když dopad je 
samozřejmý.           
 Jednou ale všichni staneme před Bohem,  ať se nám to libí nebo ne,      
a každý z nás bude muset odpovědět  Bohu na otázku, proč jsme nevyužili 
během pozemského času, daného nám Stvořitelem, své možnosti                  
a příležitosti,  abychom konali dobro. Abychom se ale nedostali do krajnosti      
v tom černém pohledu na lidi a na svět, je třeba pamatovat na to, že člověk 
není ideální, je slabý a hříšný. Bůh to věděl a poslal svého Syna - Ježíše 
Krista, aby nás svým narozením, životem a smrtí zachránil. Je na nás, zda 
správně přečteme znamení od Boha. Pokud ano,  tak zjistíme, že ve své 
nedokonalosti prožíváme na cestě pozemského života pády, dostáváme se 
do oblasti hříchů, z kterých je třeba povstat a poučit se, uvidět srdcem, že 
Ježíš nám pomáhá pozvednout se. Zároveň od něj získáváme návod,  jakou 
cestou života pokračovat dál. Za tu pomoc by měl být člověk vděčný 
samotnému Bohu, vždyť máme schopnost rozlišovaní dobra a zla, jenomže 
Stvořitel člověka nedeterminuje. Člověk má svobodnou vůli danou Pánem     
a může konat dobro nebo zlo. Všechno, co děláme tady a teď, je časově 
omezené.  Je možné říci, že skládáme zkoušku z předmětu, který se nazývá 
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“pozemský život“. Výsledek je velmi důležitý, bude mít vliv na náš život věčný. 
Je jisté, že na druhé straně budeme žít všichni, jenom vzniká otázka, kde –    
v nebi, očistci nebo pekle? Definitivně pak buď v nebi nebo pekle.   

Všichni se musíme snažit pochopit svou časovou omezenost. Čas nám 
dal Bůh, proto plýtvat časem nesmíme. Čas je během pozemského života 
nástrojem k našemu obrácení. Pak, když náš čas vyprší, už nebudeme moci 
udělat s naší věčnou budoucností nic. Kromě toho během pozemského bytí 
stále čekáme na příchod Ježíše Krista a to se může stát i během našeho 
života. Kdyby se tak stalo, ať je to pro nás všechny den radosti a ne den 
strachu, den odměny a ne  den trestu a věčného zatracení.  Proto pamatujme 
na to, že každé století je vhodné k tomu, aby člověk správně splnil své 
pozemské poslání. Svět  21. století nám dává velké množství lákadel, která 
nám nesmí zahalit podstatu naší cesty ke spáse. Nesmí zahalit druhého 
člověka a naší lásku k Bohu a k lidem, bez toho naše spása nebude možná.   

Náš čas utíká  jako  voda v horském potoku, nic se nevrátí zpět.  Pán je 
blízko, nese nám odměnu, ale bojujme o ni modlitbou a dobrým skutkem. 
Dejme prostor Jeho světlu nejen během Vánoc, které se blíží, ale během 
celého našeho života a předávejme toto světlo spolu s nadějí svým bližním. 
Ať se Kristus Pán narodí také v našich srdcích a betlémské světlo ať nás 
obklopuje a vede během pozemského života a přivede k nekonečnému štěstí 
ve stavu nebe. 

Přeji všem šťastné a klidné Vánoce.           ThMgr. P. Artur Kamil Różański, 
                                                                                    solnický a skuhrovský farář 

 

 

 

Podzim  a začátek  zimy v Brocné 
  V neděli 19.11. 2017 jsme po dvou letech opět dělali výlov rybníka na 
návsi v Brocné.  Podzimní počasí nám docela přálo, a tak i přes chladné 
počasí se našli odvážlivci, kteří se vrhli do vody, aby zatáhli síť.  V té nám 
uvízly dvě desítky kaprů, tři amuři  a jedna kapitální štika. Také bylo vyloveno 
několik  desítek karasů. Pro všechny zúčastněné jak ve vodě  tak na hrázi 
rybníka  bylo připraveno občerstvení ve formě teplých nápojů a dobrého jídla 
z vylovených ryb. Z většiny karasů jsme připravili chutné saláty, které jsme 
podávali jako zákusek k pivu. Celá akce se velice vydařila  a doufáme, že za 
dva roky se opět uskuteční  podobně úspěšný výlov s takovým množstvím 
ryb, dobrým občerstvením a skvělou atmosférou.      
 První adventní neděli jsme za podpory obecního úřadu poprvé rozsvítili 
v naší obci  vánoční strom. Trochu netypicky jsme nazdobili lípu uprostřed 
návsi a čtyři okrasné jabloně na hrázi rybníka. Za zvuku vánočních koled, 
vůně teplého svařáku a výborných zákusků jsme v 17.00 vánoční stromy 
rozsvítili. Události  přihlíželo velké množství dětí s rodiči a  přišli se  podívat    
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i další spoluobčané z celé Brocné. Snad jsme tak v Brocné zahájili další 
krásnou tradici.            
 Děkuji všem organizátorům a dobrovolníkům, kteří se podíleli v průběhu 
celého roku na zdárném průběhu všech akcí, které pořádáme pod záštitou 
SDH Brocná a Obce Skuhrov nad Bělou.  
       Příjemné prožití vánočních svátků, do nového roku hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti  přeji  všem občanům z našich obcí. 
                                                                                    Martin Šabata,  velitel SDH Brocná 
 
 

                     SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Významného životního jubilea se v prvním čtvrtletí  roku  2018  
dožívají tito naši spoluobčané: 

     HERMAN Karel   ze Skuhrova                   92 let 

     LEMFELDOVÁ  Růžena    ze Svinné       91 let 

     ŠULCOVÁ  Marie    ze  Skuhrova             80 let 

     POHL   Josef    ze Skuhrova                   70 let 

     CVEJN  Josef   z Brocné                         91 let 

     KULŠTEJN  Václav  z Brocné                 90 let 

     EHLOVÁ  Anna    z Rybníčků                 80 let 

     KRÁLÍČKOVÁ   Marie   ze  Svinné         95 let 

     ŠULC  Ladislav    ze  Skuhrova              80 let 

     KLÁROVÁ  Zdenka     z Debřec            80 let 

     EHL  Jaroslav  z Debřec                       75 let 

     KŘÍŽ  Josef   ze Skuhrova                     70 let 

     KŘOUSTEK  Karel  z Rybníčků               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 : 

     KADEŘÁBKOVÁ  Šárka  ze  Skuhrova 

     TÓTH  Dominik  ze Skuhrova 

     KAŠPAR  Jaroslav  ze Skuhrova 

Vážení rodiče, vítáme narození Vašeho děťátka a přejeme Vám i jemu, aby 
vyrůstalo ve zdraví, lásce, klidu a pohodě. 
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V měsíci říjnu oslavili významné výročí 50 let společného života 
manželé  Jaroslav   a  Lidmila Šmídovi ze Skuhrova. 

Do dalších společně prožitých let přejeme hodně zdraví, spokojenosti        
a stálou životní pohodu.  

                                                                                                                                                        

                                                                 Ludmila  Popová 

 
 

Co se dělo v Mikroregionu Bělá,                            
aneb závěrečné zhodnocení projektu „Všichni jsme součástí přírody a společnosti“ 
Vše to odstartovalo hned po 
novém roce vyhlášením Eko 
soutěže,  ta probíhala v termínu  
9. 1. – 28. 2. 2017 pro naše malé 
studenty ve věku 7-11 let. Na 
české straně se zapojily 4 ZŠ 
(Solnice, Bílý Újezd, Kvasiny a 
Skuhrov n.B.) a klienti z ÚSP 
Kvasiny. Sešlo se nám téměř 200 
soutěžních výrobků. Podmínkou 
soutěže bylo z jakéhokoliv 
odpadového materiálu vyrobit 
něco  dekorativního  nebo  hračku  či  předmět s další užitnou  hodnotou. 
Kreativita a fantazie zúčastněných naprosto předčila očekávání, tady asi 
mluvím za obě strany, protože to, co jsme měli příležitost zhlédnout i na 
polské straně, nám přineslo obdobnou zkušenost.  Rozdali jsme 16+1 cenu 
v rámci slavnostního vyhlášení, které v ČR proběhlo 9. 3.  Poté proběhla 
výstavka ve všech obcích, abychom pak 25. 5. 2017 vyrazili na slavnostní 
předávání cen úspěšným umělcům do Jaszkowe Dolne (partnerská obec 
Skuhrova n.B.). Osobně musím říci, že program doplněný o exkluzivní EKO 
módní přehlídku, byl pro nás moc fajn zážitek. Tato aktivita byla z hlediska 
časového „nejrozsáhlejší a nejpracnější“, protože v jejím průběhu probíhaly       
i další akce. 
  V  sobotu 11. února se konala první ze dvou konferencí. To byl kongres 
sociálních iniciativ v Klodsku. Konference byla nabitá příspěvky z mnoha 
rozličných oblastí společenského a spolkového života polské gminy. Zároveň 
jsme začali pracovat na výběru zajímavých míst z jednotlivých obcí, které 
bychom chtěli zachytit do chystané turistické interaktivní mapy. 
  Ve dnech 21. – 22.  dubna jsme recipročně přivítali polské přátele na 
dvoudenní konferenci ve Skuhrově n. B. Tématem byl přednáškový  i výletový 
exkurz do spolkového života v našem mikroregionu. 
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Pokračovaly práce na přípravách chystané interaktivní  elektronické 
turistické mapy a začal výběr  podkladů pro výrobu stolního kalendáře,  který 
nás kromě svátků na české a polské straně rovněž bude informovat               
o státních svátcích na obou stranách. Jeho vydání je také jedním z výstupů 
tohoto projektu. 
  13. květen patřil první ze studijních návštěv. Tou byl výlet do obce 
Dobkow, nejen přírodně velice zajímavého místa. Poznání agroturistiky        
v  podobách, které jsme v Dobkově měli příležitost vidět, bylo pro nás vysoce 
inspirativní. 
  30. 7. se společně potkali v Želaznu  na folklorním festivalu v rámci 
aktivity Tradice regionu. V duchu této aktivity jsme měli příležitost, nasát něco 
málo  z polských lidových tradic, neboť jak už dávno ze vzájemného 
setkávání víme, lidovky jsou to, co nás spojuje. 

12. 8. zase na oplátku zavítali naši hosté na Hradní slavnosti do 
Skuhrova n. B., aby měli také jednu z dalších příležitostí zakusit něco 
z typických lidových veselic u nás a zamyslet se nad historií sousedů. 
  V září byla dokončena finální podoba stolního kalendáře a turistické 
mapy (http://mapacz.gmina.klodzko.pl a http://mapapl.gmina.klodzko.pl).    Ve 
dnech 19. a 20. září jsme zakončili studijními návštěvami v zařízeních na 
likvidaci odpadů nejen  tuto reciproční aktivitu, ale vlastně celý projekt. 
  Co říci na závěr, předchozí programový výčet snad mluví za vše.  Co 
do kvantity se opravdu jednalo o zatím nejrozsáhlejší společný projekt. To, že 
se jej podařilo takhle do puntíku splnit, je také projevem naší velice funkční 
příhraniční spolupráce. Proto nám dovolte za velice milou spolupráci 
poděkovat paní Aleksandře (napsáno správně), se kterou se nám velice 
dobře spolupracovalo. 

Za Mikroregion Bělá Stanislava Klengelová        
a Vladimír Bukovský 

 
 

OKÉNKO DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
 Kromě pravidelné každodenní výchovně vzdělávací práce se  
ve škole odehrává celá řada zajímavých akcí. Některé z těch, které se 
uskutečnily letos na podzim, nyní předkládáme čtenářům zpravodaje: 

Noc ve škole s knihou se dětem velice líbila. Na 1. 
stupni  ZŠ probíhá   v tomto školním roce projekt na 
posílení čtenářských dovedností a zájmu o čtení knih 
pod názvem „Čtenářský klub“. Od září byl o něj 
neobvyklý zájem. Do klubu dochází každý čtvrtek 
odpoledne 20 žáků ze 3. a 4. třídy. Jeho součástí byla 
také „noc ve škole s knihou“. Na zábavné   
přespání ve škole z pátku na sobotu 11. listopadu se 

http://mapacz.gmina.klodzko.pl/
http://mapapl.gmina.klodzko.pl/
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všechny děti dlouho dopředu těšily. Toho pátečního odpoledne si 16 dětí 
přineslo do třídy deky, spacáky, polštářky, hygienické potřeby a jídlo na 
studenou večeři.  
Po úvodní písničce „My jsme 
žáci 3.B“ pan učitel Vladimír 
Kalous pro děti připravil úkoly 
od Macha a Šebestové a 
následovalo společné čtení 
knihy „Mach a Šebestová za 
školou“. Ukázalo se, že děti 
četba této knihy v leže velmi 
bavila. Spát se ale ve 22 
hodin ještě nikomu moc 
nechtělo, proto jim na dobrou noc ještě kousek přečetl pan učitel. Druhý den 
ráno se všichni s chutí nasnídali a pak se s nevšedními zážitky rozcházeli 
domů.  Noc ve škole přispěla nejen k tomu, aby si žáci našli cestu ke knize, 
ale také ke stmelení třídního kolektivu.   
                         
Předvánoční výstava se letos ve škole konala v neděli 26.11. Vystavovatelů 
bylo letos sice méně než v minulých letech, ale návštěvníci si cestu do školy 
opět našli. Kromě zakoupení knih, nejrůznějších drobností, adventních věnců, 
ozdob a mnoha dalších dárečků si vyslechli vystoupení školního sborečku 
pod vedením paní učitelky Věry Rygrové. Děti si mohly vyzkoušet svoji 
šikovnost v tvůrčích dílničkách, které pro ně připravily paní učitelka Hana 
Wenzelová s paní Michálkovou a Lockerovou. Mnozí zájemci ocenili               
i možnost zakoupit si občerstvení, které nachystaly kuchařky školní jídelny. 

Rozsvícení obecního vánočního stromu plynule 
navázalo na výstavu. Žáci 1.stupně naší základní školy 
svým krásným, zvonivým zpěvem  u Společenského centra 
nadchli všechny přítomné. Zpívalo 28 dětí, které na klávesy 
doprovázela slečna asistentka Petra Palečková.  Zaznělo 
pět známých vánočních koled, posluchače potěšila i hra na 
flétnu a úžasný  zvuk klarinetu, na který  hrál velice 
talentovaný žák 3. ročníku Jakub Pišl. 

 
Školní kolo Dějepisné olympiády se v naší škole konalo koncem listopadu 
za účasti osmi  žáků z  9. ročníku. Téma znělo „To byla první republika aneb 
Československo v letech 1918 – 1938“.  Celkem  šest žáků se stalo 
úspěšnými řešiteli, do okresního kola však postupují pouze nejlepší tři:  
Barbora Ježková, Jan Škop a Petr Michálek. Všem soutěžícím děkujeme za 
účast, úspěšným řešitelům gratulujeme a třem postupujícím přejeme hodně 
úspěchů v okresním kole.           
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Výlet za Tarzanem byl úžasným zážitkem. V  sobotu 9. prosince 2017 se 
31 žáků prvního stupně ZŠ Skuhrov nad Bělou zúčastnilo baletního 
pohádkového příběhu „Tarzan, 
král džungle“ v sálu Filharmonie 
v Hradci Králové. Lístky na toto 
velkolepé představení i dopravu 
autobusem pro děti zaplatila paní 
doktorka Soňa Hlavová, která tak 
dětem umožnila nádherný 
kulturní zážitek. Příběh osiřelého 
lidského mláděte, které se stalo 
silným a spravedlivým králem 
džungle, zaujal a nadchl všechny 
děti i jejich dospělý doprovod 
Kateřinu Hvězdovou a Věru 
Rygrovou. Dojemný příběh plný 
barevných světel, krásných 
kostýmů a vynikajících baletních 
výkonů nastudoval balet 
Moravského divadla Olomouc. 
Toto představení navíc pomohlo 
dobré věci, výtěžek putuje ve 
prospěch hemato-onkologického 
oddělení Dětské kliniky Fakultní 
nemocnice Hradec Králové. Paní MUDr. Soně Hlavové patří velký dík za 
umožnění nevšedních zážitků dětem naší školy.  
    

Bruslení  je oblíbeným zimním sportem, ale vlivem nepříznivých klimatických 
podmínek se poslední dobou z našich rybníků a řek bruslící postavy vytratily. 
Nezbývá proto než vzít za vděk ledu umělému. Taková příležitost se naskytla 
v prosinci díky kvasinské automobilce, která pro veřejnost zřídila v Solnici 
mobilní kluziště. Naše škola využila této možnosti a v rámci tělesné výchovy 
uspořádala pro žáky na tento malý zimní stadionek celkem čtyři výjezdy. 
Zhruba čtyřicítka dětí  ze II. stupně tam  mohla ukázat své bruslařské umění, 
což se jim podle nadšených ohlasů velice líbilo.      
Rozběhla se i celá řada školních zájmových útvarů.  Žáci  I. stupně 
mohou navštěvovat kroužky anglického jazyka, pohybové hry, etickou 
výchovu, hru na flétnu,  florbal a nově  také čtenářský klub. Žáci II. stupně 
dávají přednost florbalu (letos i dívky) a  několik zájemců chodí také do 
kroužku deskových her. Kromě těchto volnočasových aktivit poskytuje škola 
své prostory dalším organizacím, které pracují s dětmi. 
Jde především o lyžařský oddíl WIKOV SKI Skuhrov, fotbalovou školu SK 
Solnice, tenisty z TK Kvasiny a sborový zpěv RDS Rychnov n.Kn.    
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Ze žákovských prací 
Recenze na divadelní hru Romeo a Julie byl úkol, který od paní učitelky 
Z. Šabatové dostali žáci 9. ročníku při hodině slohu. Jak se s tímto 
náročným novinářským útvarem vypořádali, posuďte sami: 
  Dne 30. listopadu jsme se školou navštívili divadelní představení Romeo        
a Julie v Klicperově divadle v Hradci Králové. Hru režíroval pan Drábek. Děj se 
odehrával v dnešní době, dějové linka původní hry byla částečně zachována          
a částečně pozměněna. Stejně jako v originále tak i zde byly dvě rodiny, které se 
navzájem nenáviděly. Na jedné straně romská rodina a na druhé straně česká 
rodina. V dramatu bylo zakomponováno mnoho moderních i slangových slov, 
například „wifina“, „četuj“. Dalšími odlišnými prvky od předlohy byla třeba stařena 
prodávající drogy nebo scéna, kdy dvě rodiny spolu nacvičovaly stejnojmennou 
divadelní hru, ale kvůli neshodám se porvaly.  Co se kostýmů týká, nemám nic, co 
bych jim vytknul. Obleky byly pěkné, i když se po celou dobu hry moc neměnily. 
Také kulisy se moc nevyměňovaly, ale vytvářely zajímavou atmosféru.   
 Herecké výkony bych hodnotil velmi kladně, text měli všichni herci dobře 
naučený a aktualizovaný občasnými vtipnými dodatky, které též dodávaly hře 
pozitivní atmosféru. Vyzdvihl bych postavu otce Julie. Tento herec se nádherně vžil 
do své role a dokázal, že v hradeckém divadle hrají kvalitní herci. Hra se mi velmi 
líbila. První polovina mi přišla velmi vtipná, zatímco druhá část byla poněkud 
ponurá. Celkově bych tuto hru hodnotil jako nadprůměrnou.                  Václav Petr   
                                                                        
  V listopadu jsme se školou opět navštívili Klicperovo divadlo v Hradci 
Králové. Viděli jsme divadelní hru Romeo a Julie režírovanou panem režisérem 
Drábkem. Dějová linie příběhu byla celkem udržena, hra však byla velice 
zmodernizována. Podle mého názoru to zničilo celou krásu původní verze.  Na 
konci se několik postav zdrogovalo a Romeo i Julie zemřeli. Také všechny kulisy    
a kostýmy byly ze současné doby. Několik herců dokonce začalo i rapovat. 
Vyzdvihla bych ale herecké výkony představitele Juliina otce a policistky. Celkově 
hodnotím představení v tomto podání záporně. Původní klasický text i provedení je 
o podle mne o hodně lepší.                                                                                               
                                                                                                Jana Dohnálková 

 
Naši sedmáci dostali od paní učitelky Zuzany Šabatové při hodině 

slohu za úkol napsat dopis Ježíškovi.  Mohli si však přát  pouze dárky 
nehmotné. Některá jejich přání byla zdánlivě prostá, ale jejich naplnění 
se stále nějak nedaří:  

 
Kdyby byl Ježíšek všemocný… 
 
…přál bych si světový mír, ať si jsou lidé vždy rovni, potom bude svět lepší místo 
k životu. Taky bych chtěl, aby se nepoškozovala naše planeta. Mějme rádi matičku 
Zemi…                                    Jakub Čermák 
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…přála bych si, aby na tom byli všichni lidé stejně, jak už majetkově, tak finančně. 
Aby někdo byl tak bohatý, že by vlastnil půlku zeměkoule a jiný žil o vodě a chlebu? 
To ne!                                                                                  Michaela Seidlová 
 
…přál bych si světový mír. Proč? Protože nechci války. Co by potom dělali vojáci? 
Nevím, co by dělali, ale vím to, že by neválčili…                                    Jan Hlavsa 

                                                                                                        
… přál bych si, aby vědci našli stoprocentně fungující lék na rakovinu, a aby byl pro 
všechny nemocné zdarma. Také, aby se všechny velmoci smířily a přestaly vyvíjet 
jaderné zbraně hromadného ničení. Místo toho by mohly začít pracovat na novém 
programu objevování Země a vesmíru, protože na planetě Zemi a ve vesmíru je 
stále velmi mnoho neprobádaných míst a to za prozkoumání stojí.    Matyáš Mužík 
                                                                                                          
…přála bych si, aby mi splnil jedno přání a tím přáním by bylo, aby mi splnil dalších 
1000 přání. A v těch mnoha dalších přáních bych chtěla, aby byli všichni vždy a 
všude šťastní, bez výjimek. A pokud se to splní, tak předem Ježíškovi děkuji. 
                                                      Daniela Milichovská 
…přála bych si všechno, na co bych si vzpomněla. Jenže tohle není sen ale realita, 
a tak se musím uskrovnit a nebudu žádat zas tak moc. Přála bych si tři kamarády 
jménem: Láska, Štěstí a Zdraví. Tyto tři osoby by nebyly pro mne, ale pro mé blízké 
a pro mou rodinu.  Snad nežádám moc a prosím, Ježíšku, pozdravuj tam nahoře.
                                            Nicol Drahošová 
 

 
Také anonymní anketa mezi žáky 5. ročníku  se týkala Vánoc. 
Z nejzajímavějších odpovědí vybral pan učitel  Daniel Vacek tyto: 
 
  Vánoce mám rád proto, že jsme všichni doma a sejde se celá rodina.            
A hlavně jsou dárky. Nelíbí se mi, že ten den utíká strašně pomalu. 
 
  Pod stromeček bych nechtěl dostat hada, protože se hadů bojím, jsou 
šeredný a musel bych se o něj starat. 
 
  Letos by mi stačilo tak pět dárků, ale klidně i víc… nejvíc by mi udělalo 
radost, kdybych mohl jít krmit žirafy do ZOO, protože žirafa je moje nejoblíbenější 
zvíře. Ale je to moc drahé, proto si to přeju od Ježíška. 
     
  Vánoce mám rád, že nejdu do školy. Pod stromeček bych nechtěl dostat 
ponožky!!! Mám jich dost. Stačil by mi jeden dárek, největší radost by mi udělala 
velká plazmovka. Abych se nenudil.  
 
  Vánoce mám ráda, protože jsme všichni doma, máme dobré jídlo a jíme ho 
všichni spolu. K večeři je okoun nilský, bramborový salát a jako dezert medovník.    

Nechtěla bych dostat žádné „měkkouše“, ale stejně je dostanu, tomu se 
neubráním. Největší radost by mi udělal kůň (živý), protože ráda jezdím na koni. 
Ale to asi nedostanu. Tak ještě deku chlupatou, protože je hrozně teplá.  
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  Vánoce mám rád, protože je rodina pohromadě, jsou dárky, zábava a dobré 
jídlo. Ale také je nemám rád, protože se nemůžeme koukat na normální filmy ale na 
české pohádky. Nechtěl bych dostat panenky, oblečení pro holky, řetízek, protože 
panenkami bych se ztrapnil, oblečením pro holky bych se ztrapnil a řetízky jsou 
blbé.        
  Mám ráda Vánoce, jsou to svátky klidu a sejdeme se všichni jako rodina. 
Nemám ráda, když je někdo zrovna nemocný, nebo někde pryč a není s námi. 
Nechtěla bych dostat jako domácího mazlíčka hada, bála bych se ho. Největší 
radost by mi udělalo, aby byli u nás v rodině všichni zdraví, nebo aby se uzdravili, 
protože je jeden z nás nemocný. 
       
  Pod stromeček bych nechtěl dostat puzzle, protože mě to nebaví. Radost by 
mi udělala airsoftová zbraň, protože airsoft mě baví a chci mít svoji vlastní zbraň. 
 

  Vánoce mám rád, protože jsou takové kouzelné. Nechci dostat peníze, 
protože nejsou tak důležité jako zdraví. Peníze ti vůbec ale vůbec nedají zdraví. 
Největší radost by mi  udělalo zdraví, protože to potřebuje každý z nás. 
 

  Nechtěl bych, aby se stalo, že bych nedostal pod stromeček nic, protože 
jsem se snažil, abych něco dostal. Největší radost by mi udělala nová pistole Mega 
this, abychom mohli s taťkou po sobě střílet.   
                                                                                                                                      

Vánoce mám ráda, protože máme vánoční prázdniny. Největší radost by mi 
udělalo štěně, protože chci mít vlastní zvířátko.  Vánoce mám ráda, protože jsme 
všichni spolu. Nemám ráda, když není sníh. Největší radost by mi udělala 
vstupenka na koncert Marcuse a Martinuse a vyfotit se s nimi, nebo tričko s nimi. 
Jsou to moji nejoblíbenější zpěváci.  

      
  Nechtěl bych dostat pod stromeček něco drahého, aby ježíšek neprodělal. 
Největší radost by mi udělalo, aby všichni byli nakonec  spokojeni, protože sestra je 
vždy naštvaná, že něco nedostala. 
 

  Vánoce mám rád, rodina se sejde a jsou dárky.  Ale nejsem  rád, že musím 
jít v 9 hodin spát. Chtěl bych dostat airsftovou zbraň. 
     
  Vánoce mám ráda, je krásná výzdoba a atmosféra, dárky a všichni jsou 
doma. Největší radost by mi udělala nová skříň, protože předěláváme pokojíček.     
A co bych nechtěla dostat pod stromeček? Dalšího sourozence. 
    

  Žáci, učitelé a provozní zaměstnanci Základní školy a Mateřské 
školy Skuhrov nad Bělou přeji všem občanům ty nejkrásnější Vánoce a 
pevné zdraví v novém roce 2018. 
 
(Na textu se podíleli: Oldřich Málek, Jiří Nedomlel, Věra Rygrová, Kateřina Hvězdová 
Dohnálková, Vladimír Kalous, Daniel Vacek, Zuzana Šabatová a Hana Wenzelová.)
  

*** 
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PŘEDVÁNOČNÍ POZDRAV Z MŠ SLUNÍČKO 
„Mik, Miku, Mik, Miku, Mikuláš, přišel s čertem na koláč. Mik, Miku, Mik, 

Miku, Mikuláš, přinesl nám zimní čas. Když Mikuláš naděluje, čertík za ním 
poskakuje. Mik, Miku, Mik, Miku, Mikuláš, přinesl nám zimní čas…“  
Dodáváme: …a také čas adventní, nejkrásnější období v roce. 

V naší mateřské škole jsme poslední dny žili nadílkami. Nejprve nás 
potěšila nadílka sněhová a následovala nadílka mikulášská a čertovská. U té 
čertovské bychom se rádi pozastavili a těm, kteří nejsou v obraze  nechali 
„nahlédnout“, co se u nás událo.  

Nejdříve k nám přiletělo plno čertů a čertic i 
se svými peklíčky a usídlili se v chodbě MŠ. 
Vznikla tu krásná rodinná výstavka čertů a 
jejich obydlí z různých materiálů. Rodiče 
s dětmi dali ruce dohromady a  věřte, že dílo 
s chutí konané se vydařilo! Však si také 
každý „stvořitel“ zaslouženě odnesl sladkou 
odměnu. Ale znáte to, vítěz může být jen 
jeden. O prvenství se postarala rodina 
Šmikova. Ocenění je o to vzácnější, že dílka 
hodnotily pouze děti.  
Další čertování se konalo 29.11. Vyzdobili 

jsme třídu Berušek pekelně a třídu Broučků andělsky. Pozvali jsme děti se 
svými rodiči, sourozenci a kamarády k nám, aby si všichni společně 
vyzkoušeli andělskou a pekelnou 
zábavu - tvoření čertů a andělů, 
různé hry, mlsání a aktivity 
k tématu. Ohlasy rodičů a dětí 
byly velmi pozitivní. V anketě o 
nejoblíbenější čertovskou a 
andělskou zábavu vyhrálo hraní 
v pekle, pozorování andílka 
dalekohledem a také tvoření 
bramborových čertů a papírových 
andílků. Těší nás, že si to všichni 
příjemně užili a na chvilku se 
zastavili v tomto předvánočním 
shonu.             
 A aby toho nebylo málo, v úterý 5.12. se u nás zastavila mikulášská 
družina. Zajímavé bylo, že Mikuláš věděl úplně všechno, co se v naší školce 
děje i neděje. Například, že se někdo nechce oblékat, zapomíná kouzelná 
slovíčka a dokonce si nemyje ruce…, ale také, že tu máme hodně kamarádů, 
kteří si pomáhají, půjčují si hračky, umí hezky stolovat. A protože těch 
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hezkých zpráviček bylo mnohem víc než „pekelných hříchů“, nadělil Mikuláš 
dětem pytlíček plný dobrot.  
Asi jste zvědaví, jestli se tu zastavil i čert. Samozřejmě!  A protože jsou v naší 
školce jen samé hodné děti, 
ani moc nestrašil. Dokonce 
se nechal podrbat na 
zádech. I děti, které měly 
obavy, si na čertíka sáhly. 
Mnoho hezkých chvilek si 
děti ještě užijí. Již                         
příští týden je čeká 
„Ježíškování“, slavnostní 
stolování, společné hraní 
s rodiči u vánočního 
stromku, zpívání koled. 
Pořád je na co se těšit…  
 
 Přejeme všem lidem dobré vůle příjemné prožití Vánoc a v novém 
roce hodně radosti, štěstí a pevné zdraví. Ať je nový rok zase o kousek 
lepší!                                                                                                  Učitelky MŠ Sluníčko 
 

 

 

 

 

 

Ze školní jídelny        

 Když jsme se v září vracely zpátky do školní jídelny, nikdo se ani 
nenadál, že se jako mávnutím kouzelného proutku ocitneme                            
v předvánočním čase. Snad nastal ten pravý okamžik, malinko zvolnit             
a  připravit se na Ježíška. Máme velkou  radost, že se 
naši prvňáčci a další děti     z prvního stupně těší na svá 
oblíbená jídla a v hojné míře si chodí přidávat.                
V mateřské škole máme též velmi dobré strávníky. Velmi 
si také vážíme toho, že si naši dospělí strávníci odebírají 
obědy do jídlonosičů a  doma si pak pochutnávají třeba 
na svíčkové  s knedlíkem.  
  Byly bychom velmi  rády, kdybyste  nám všichni  zachovali  přízeň   
také v novém roce 2018.  Budeme se na vás opět  těšit s nabídkou vybraných 
jídel. Na závěr nám dovolte popřát všem hodně zdraví, klidné                                 
a  pohodové Vánoce.                                                                 
                                                                                                                   Kolektiv kuchařek ze ŠJ   
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ZAPOMENUTÉ VÝROČÍ…            
 

 V tichosti,  bez fanfár a mimo 
veškerou pozornost se v letošním roce 
odbylo jedno regionální výročí. Uplynulo 
totiž rovných 200 let od založení 
Růženiny huti. Na jednu stranu není divu, 
firma J.Porkert před časem zkrachovala, 
daleko to nedotáhly ani její nástupnické 
společnosti. Nemá smysl zde rozebírat 
příčiny úpadku, to by bylo na 
samostatnou odbornou studii. Slévárna je 
dnes v demolici, po které už nic na 
daném místě nebude připomínat, že tu bývala fabrika, jejíž výrobky putovaly 
do celého světa, která dávala  práci stovkám místních i přespolních 
zaměstnanců a měla v neposlední řadě také významný vliv na život všech  

místních obyvatel a 
rozvoj celé obce.  Je 
velice dobře, že v 
prostorách obecního 
úřadu byla před časem 
alespoň zřízena  
expozice železářské 
výroby, která slavnou 
dobu skuhrovského 
průmyslu  návštěvníkům 

připomíná.                            
Vzhledem k tomu, že 
naposledy se výročí 

vzniku Růženiny huti slavilo v roce 1967, tedy po 150 letech od jejího 
založení, chtěli jsme letošnímu sice nedo- žitému,ale významnému  
regionálnímu výročí 
věnovat alespoň tuto 
malou připomínku.   
A kdo vlastně Růženinu 
huť založil a proč měla 
právě tento název? V 
okolí Skuhrova nad 
Bělou se těžila železná 
ruda s přestávkami  již 
od 16. století a za 
studena se 
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zpracovávala v hamrech na řece Bělé. Huť na tepelné 
zpracování rudy zde začal stavět v roce 1817 
podnikavý  hrabě František Antonín Kolovrat-
Libštejnský (na obrázku) a pojmenoval ji po své 
manželce Růženě „Rosahütte“  tedy Růženina huť.   
Slévárna ve své historii  přežila několik požárů, první 
světovou válku, rozpad habsburské monarchie, 
hospodářskou krizi, okupaci, znárodnění, restituci  a 
nakonec i ničivou povodeň. Dvoustého  výročí  se však 

tento kdysi velice prosperující  podnik,  bohužel,  nedočkal.                                    
Jiří Nedomlel 
                                                                                           
 

Skautský oddíl Skuhrov nad Bělou hlásí 
V současnosti máme ve skautském oddílu dvě družiny. Starší děti – 

světlušky, vlčata, skautky a skauti se schází každý pátek a družina malých 
broučků každé úterý v naší klubovně. Rádi podnikáme malé výpravy po okolí 
Skuhrova.  

V červnu jsme připravili za pomoci rodičů naše tábořiště a hned na 
začátku prázdnin odjeli na tábor. Letos jsme se vrátili do dob dávno minulých 
a to do doby lovců mamutů. Starší děti si přečetly knihu Lovci mamutů, aby 
věděly, jak se tehdy žilo, co pravěcí lidé jedli a jak vařili. Na táboře pak 
všechny tyto znalosti mohly děti uplatnit. V primitivních podmínkách musely 
vyrábět různé nástroje k běžné potřebě, vařily z vlastnoručně drceného obilí, 
dělaly nádoby na potraviny a potýkaly se s dalšími úkoly, které na ně čekaly 
každý den při hrách a soutěžích. Malé děti se snažily plnit různé úkoly a hrát 
hry, které jim vymyslel malý krteček. Nejnáročnějším úkolem bylo vyrobit mu 
krásné modré kalhotky s kapsami. Ale děti jsou šikovné a i s tímto úkolem si 
poradily. Nakonec došly po lesní stezce na místo, kde byl v krtčí hromádce 
ukryt báječný poklad.   Již podruhé jsme mohli díky pozvání pana Josefa 
France strávit krásné odpoledne  při míčových hrách na jeho kurtu 
v Benátkách, za což mu patří náš  dík.   Prázdniny jsme tradičně ukončili 
společně i s rodiči pečenou krůtou na našem tábořišti. 

Jako v minulých letech tak i letos přivezeme Betlémské 
světlo, které budeme všem zájemcům zapalovat v pátek       
22. 12. 2017 od 14.45 do 15.45 hodin před obecním úřadem. 
  Za všechny skuhrovské skauty bych ráda popřála všem 
našim spoluobčanům klidné  a šťastné Vánoce a do nového 
roku hodně zdraví a spokojenosti. 

   Eva Preclíková, vedoucí oddílu 
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SPOLEK „NA VENKOVĚ“  V ROCE 2017  NEZAHÁLEL 
 

Adventní čas a s ním i blížící se konec roku bývá 
časem bilancování. Také my bychom se rádi 
ohlédli za právě uplynulým rokem. Ten letošní byl 
pro náš spolek víc než úspěšný. Povedlo se nám 
splnit vše, co jsme si na jeho začátku naplánovali 
a co jsme si přáli. 

V zázemí, který spolek na Nové Vsi má, je celý rok a za každého počasí 
neustále co dělat. Kromě domácích pracovních sil dochází do stáje 
pravidelně několik děvčat z blízkého okolí, která kromě péče o koně a ježdění 
zastanou i pořádný kus práce. V rámci letních brigád se  díky nim povedlo 
vybílit celou stáj, přetřít veškeré dřevěné části a budovy i okolí důkladně 
uklidit, takže to u nás zase téměř září novotou. 

Po celý školní rok probíhají pod taktovkou spolku dva jezdecké kroužky, 
mnoho dětí dochází na individuální lekce ježdění, přes léto pořádáme dva 
letní tábory a po celý rok pak jednodenní akce pro Déčko v Rychnově, pro 
mateřské školky z okolí a podobně. Je proto potřeba mít dostatek vybavení 
jak pro naše koníky, tak hlavně pro malé jezdce, zejména pak veškeré 
bezpečnostní prvky. Díky tomu, že se nám daří úspěšně splňovat podmínky 
různých grantů a tím pádem máme možnost z nich čerpat finance, povedlo se 
nám výbavu  koním i dětem dostatečně doplnit. Velkou radostí je pro nás také 
to, že ještě do Vánoc by měl na Nové Vsi přibýt přepravník pro koně, který 
nám doposud velmi scházel. V tom všem nám také výrazně pomáhá obec 
Skuhrov i sousední Kvasiny, proto jim touto cestou velmi děkujeme.  
Od jara do podzimu probíhají v blízkém i vzdálenějším okolí závody                 
v parkuru, kterých se aktivně účastníme a o výsledcích našich dětí zde 
pravidelně informujeme. Již vloni ale zejména letos začal být konečně spolek 
a s ním i Jezdecký klub Nová Ves na závodech pořádně vidět! Na hobby 
závodech nás reprezentují Eliška Pišlová, Eliška Masaříková, Martina a Bára 
Ježkovy a Míša Štěpánková a letos nechyběla mezi umístěními ani první 
příčka. Nám a zejména pak těm, kteří s dětmi trénují, se tak vrací hodiny 
dřiny, příprav a všeho s tím spojeného v radosti a nadšení z dobře zajetých 
parkurů a krásných umístění.  Čtyři naše děvčata také složila zkoušky ZZVJ a 
získala tedy licenci České jezdecké federace. Budou nás nyní moci 
reprezentovat i na licencovaných závodech, což nebylo doposud možné. Je 
to velká odměna pro nás všechny a snad i pocit zadostiučinění, že naše 
práce a snaha není marná. 
  Kromě kroužků, táborů, výuky ježdění a účasti na závodech se spolek 
věnuje také pořádání akcí pro veřejnost, jako je například v květnu Dětský 
den a v září Hubertova jízda, která se letos na Nové Vsi konala již po osmé. 
Těší nás, že jsou tyto akce hojně navštěvované a podporované a vždy se 
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nám podaří udělat hezký den dětem a snad i jejich rodičům. 
Nic z toho by nebylo možné bez účasti mnoha lidí, a to nejen členů, ale 

i dětí a jejich rodičů, kteří nám při těchto velkých akcích vždy pomohou. 
Odměnou nám všem je spokojenost a radost těch, kteří k nám přijdou, 
pozitivní hodnocení a to, že se k nám děti i dospělí rádi vracejí. Na letošní 
závěrečné  Vánoční besídce si zhodnotíme uplynulý rok a stanovíme si plány 
a přání na rok příští. Věřím, že na jeho konci si budeme moci opět říct, že byl 
úspěšný! 
  Přejeme všem čtenářům krásné, pohodové svátky a šťastný nový rok a 
těšíme se na viděnou na Nové Vsi. 
                                                    Za spolek Na Venkově a JK Nová Ves, Denisa Kadeřábková  
 
 

Gruzínské Vánoce 
Vánoce se blíží, a jelikož již nějaký ten rok trávím 

v Gruzii, přináším čtenářům Skuhrovského zpravodaje 
krátký pohled na slavení Vánoc právě v této kavkazské 
zemi. 
  Ty se v Gruzii slaví jinak než u nás. Velký rozdílem je již 
jejich datum. Místní pravoslavná církev se stále orientuje podle 
juliánského kalendáře (naše katolická církev podle 
gregoriánského), a proto gruzínské pravoslavné Vánoce připadají až na 7. 
ledna. tzn., že 24., 25. a 26. prosince jsou normální pracovní dny.  V tyto dny 
tedy jsou otevřeny obchody, banky, úřady, chodí se do školy a zasedá třeba    
i parlament. Největším rozdílem oproti našim Vánocům ale není datum, nýbrž 
pojetí vlastního svátku. Hlavní setkání rodiny se slavnostní večeří, strojením 
stromečku a s předáváním dárků (většinou až okolo půlnoci) se totiž nekoná 
ve vánoční den 7. ledna, ale 31. prosince. A to je praxe, která je více méně 
podobná ve většině křesťanských zemí bývalého Sovětského svazu (tedy 
s výjimkou muslimských). 

Jaký to má důvod? Velmi prozaický: tažení sovětské komunistické 
diktatury proti církvím. Je třeba si uvědomit, že sovětský komunistický režim 
byl podstatně tvrdší než náš. Boj proti církvím zde byl nepoměrně brutálnější. 
Většina kostelů a klášterů byla srovnána se zemí a klér byl  (v lepším 
případě) poslán do gulagů. Za této situace sovětský režim samozřejmě 
nechtěl, aby si lidé každoročně připomínali narození Ježíše, ale zároveň si 
byl vědom, že nemůže lidu jen tak vzít svátek předávání si dárků. Proto 
veškeré dávné zvyky s  Vánoci spojenými přesunul na 31. prosince                            
a z pravoslavných Vánoc 7. ledna udělal běžný pracovní den.  

Po roce 1991 se v Gruzii 7. leden stal opět svátkem a dnem pracovního 
volna, nicméně zažité zvyky se již nezměnily, a tak si dárky lidé stále dávají 
31. prosince. Sedmý leden slaví pouze hluboce věřící lidé návštěvou kostelů 
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s několikahodinovou bohoslužbou. Zdá se Vám to zvláštní? Mně také. Líbí se 
mi, že 24. prosinec je u nás výhradně rodinnou záležitostí, zatímco Silvestr se 
slaví většinou v širším okruhu přátel. Inu, jiný kraj, jiný mrav. 
Veselé české Vánoce z Tbilisi přeje                                             Jirka Preclík 
  
 

WIKOW SKI  SKUHROV NAD BĚLOU  PŘED  NASTÁVAJÍCÍ  SEZÓNOU 
 Lyžaři Wikow SKI Skuhrov v současné době netrpělivě vyhlíží vydatnější 
sněhové vločky, aby mohli začít intenzivně trénovat na sněhu. Poctivá letní i 
podzimní příprava tedy může začít nést své ovoce. 
Lyžaři v létě absolvovali tradiční soustředění na vodě. Letos sjížděli Vltavu a 
poté zavítali na Černou Horu do Krkonoš, kde protáhli svaly v samém srdci 
nedotčené přírody. Závěr léta pak lyžaři strávili na týdenním soustředění        
v Hlavňově. Kromě těchto intenzivních tréninků se lyžaři pravidelně setkávali 
v úterý, ve středu a v pátek ve Skuhrově. 
  Podzim se nesl v duchu přespolních běhů – například ve Studenci, 
Trutnově, Horních Mísečkách, Polici nad Metují, Letohradu nebo Machově. 
Mezi nejšikovnější podzimní běžce můžeme zařadit Honzu Vašátka, Štěpána 
a Šimona Maidlovi, Katku Smažíkovou, Honzu Maryšku nebo Ondru Vernera. 
Mezi nejmladšími běžci se blýskli Terezka Michlová, Jiřík Křepela, Marek 
Beneš nebo Veronika Holíková. 
Pochvalu a uznání si však 
zaslouží všichni běžci, kteří se 
závodů účastnili. Stejné ocenění 
přísluší všem, kteří běžce 
podporovali a fandili jim. Na 
plánované týdenní soustředění 
v termínu od 2. do 9. prosince 
2017 se odjelo na Masarykovu 
chatu. Přírodního sněhu je zde 
kolem 25 cm. Družstvo dorostu a 
juniorů si užilo sněhu od 16. do 
25. listopadu 2017  v rámci 
kvalitního tréninku v malebném 
prostředí italského Livigna. 
  Blížící se zimní sezóna bude náročná nejen pro závodníky a jejich 
rodiče, ale také pro ostatní členy oddílu. Wikov SKI Skuhrov nad Bělou 
pravidelně pořádá několik závodů: 
• Orlický pohár, který se bude konat hned po vánočních svátcích 29. 
prosince 2017 
• Orlický maratón vstoupí již do 34. ročníku v termínu 3. - 4. února 2018, 
• Kritérium posledního sněhu vypukne 17. března 2018. 
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Závodníci velice ocení Vaši přítomnost, prosíme, přijďte je podpořit ve 
skuhrovských barvách a ochutnat společně s nimi atmosféru a pravou 
závodnickou náladu. Rozhodně nebudete litovat! 
  Vrcholné závody si letos vyzkouší i mladší žactvo. I v této věkové 
kategorii hledáme nové talenty. Velké finále těchto závodů se uskuteční 
počátkem března v Novém Městě na Moravě. 
  Starší žactvo nebude zahálet a zabojuje na Mistrovství ČR, které se 
odehraje v půlce února ve Vysokém nad Jizerou. Pro letošní sezónu je 
v kalendáři závodů i Zimní olympiáda dětí a mládeže, která vyvrcholí na konci 
ledna v areálu Šedivec u Letohradu, kde se zúčastní 8 nejlepších závodníků 
a závodnic královéhradeckého kraje v kategorii mladšího a staršího žactva. 
  Dorostence čeká v zimní sezóně dokonce 6 celorepublikových 
víkendových závodů. Nejvýznamnějším závodem je Mistrovství ČR konající 
se v polovině ledna v Novém Městě na Moravě. Za zmínku stojí i závody na 
konci ledna ve Vesci a poslední víkend v březnu pak závody na Horních 
Mísečkách. Závodem na Horních Mísečkách  jsou i štafety, což je pro 
skuhrovské barvy parádní disciplína. 
  Obrovským úspěchem je pro oddíl Wikov SKI Skuhrov nad Bělou 
zařazení naší domovské závodnice Zuzany Holíkové do reprezentačního 
družstva juniorů. Právě ti mají v termínu od 28.1. do 4. února 2018 svůj vrchol 
na Mistrovství světa juniorů ve švýcarském Gomsu. Pevně věříme, že Zuzka 
mezi nominovanými sportovci nebude chybět. 
  Milí rodiče předškoláčků, přijďte společně se svými dětmi mezi nás. 
Pojďte si hravou formou rozhýbat tělo a zasportovat si. Uvidíme, třeba zrovna 
vy máte doma budoucího olympionika... Někdy stačí jen probudit nadšení a 
zájem.  Vždyť z našeho oddílu již nějaký ten olympionik v minulosti vzešel … 
  Přejeme všem čtenářům šťastné a veselé Vánoce, našim 
závodníkům bohatou sněhovou nadílku a ať se skuhrovským barvám na 
tratích daří.       

        Wikov SKI Skuhrov nad Bělou 
 

*** 
Převzato z tiskové zprávy: 
GreenFuture v praxi: Rychnovsko má díky spolupráci 
se ŠKODA AUTO 2 500 nových stromů  
 
  Projekt společnosti ŠKODA AUTO „Za každý prodaný vůz ŠKODA        
v ČR jeden zasazený strom“ slaví letos na podzim 11 let své existence.  Za tu 
dobu bylo ve více než 60 lokalitách České republiky vysazeno téměř 730 000 
nových stromků. To odpovídá ploše zhruba 150 hektarů nového lesa. Po 
nedávné výsadbě stromků v Krkonošském národním parku přichází na řadu   
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i region Rychnovsko, kde odborníci ale i dobrovolníci vysázeli celkem 2 500 
nových stromů.  

 Vlastní stromek si zasadili  zaměstnanci kvasinského výrobního 
závodu společnosti ŠKODA AUTO. Poté byl na programu ještě úklid 
zámeckého parku. „Sázely se javory, jeřáby, lípy a habry,“ říká vedoucí 
výrobního závodu ŠKODA AUTO v Kvasinách Jiří Černý.  V Kvasinách 
vysadili nejen zaměstnanci zhruba 170 nových stromků. 

*** 
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Prodám 4 ks zimní pneumatiky i s ráfky 14“ (najeto cca 2000 km), cena 
dohodou, odběr možný ihned, mobil: 725 081 152,  denně 8  – 14 hod. 
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