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Váţení občané, 
zima se letos pomalu a hodně nerada vzdávala své vlády. Sněhem nás 

sice moc neobdařila, ale svoji sílu předvedla v posledních dnech mrazivým 
počasím. Přesto se k nám jiţ nezadrţitelně blíţí jaro a s ním čas jarních 
svátků, Velikonoc.         
     V období zimy jsme nezaháleli a kromě zimní údrţby jsme se věnovali 
také opravám, údrţbě obecní techniky i údrţbě dřevin. V době vegetačního 
klidu jsme opět vyčistili a provzdušnili několik obecních lokalit včetně úprav 
v předhradí se zakomponováním uměleckých výtvorů řezbářů. Další úpravy 
proběhly v části parkoviště a budou pokračovat na hradě kolem rozhledny.   
     Rok  2018 je posledním rokem  tohoto volebního období a cíle, které 
jsme si opět vytyčili, jsou nemalé. Doufáme, ţe se nám podaří vše úspěšně 
realizovat nebo alespoň zahájit. 
    V současné době se pilně pracuje na našem zdravotním středisku. 
Mění se okna a dveře, probíhá zateplení budovy a pilně se pracuje  i  v patře 
na nájemních bytech. Celá akce pod taktovkou zkušené stavební firmy 
Stylbau s.r.o. probíhá za dobré spolupráce a  dle harmonogramu. 
       Co se týká dalších plánů pro letošní rok, budeme pokračovat 
v modernizaci a rozšíření naší mateřské školky. Během prázdnin by tam mělo 
vzniknout další oddělení včetně vnitřního zázemí s kapacitou 11 dětí. Vstup a 
hlavní vchod bude bezbariérově upraven. Vznikne také nové parkoviště a 
bude dokončeno oplocení včetně nové vstupní brány. Vše za finančního 
přispění dotace. 
    V současné době se rozhoduje o dotacích na další připravené akce, 
které nejsme schopni zvládnout z vlastní kapsy. Jedná se o modernizaci 
našeho sběrného dvora a také několikrát zmíněnou velkou akci zbudování 
chodníků včetně propojení obce se sousedními Kvasinami. Pečlivě 
připravené projekty jsou podány a nám nezbývá neţ čekat a věřit. S akcí 
„chodníky“  úzce souvisí    i rekonstrukce veřejného osvětlení, která by měla 
probíhat zároveň. V případě neúspěchu a nepřiznání dotace bude rozdělena 
na jednotlivé etapy. 
       Od loňského roku jsme novými majiteli místního hřbitova. V této 
souvislosti necháváme zpracovat projektovou dokumentaci na opravu a 
rekonstrukci vstupní brány a opravu hřbitovní zdi. 
       Dále nás čekají naplánované úkoly a práce letošního roku:  pokračovat 
na úpravách zahrady v MŠ, dokončovací práce na naučné stezce Vápenka, 
úprava okolí zdravotního střediska, oprava místních komunikací, oprava 
omítek na obecních budovách, běţná údrţba, péče o zeleň, travnaté plochy 
atd. 
     Podle informací z kontrolního dne firmy Hiragana s.r.o. s jarem opět 
vypuknou sanační práce v areálech bývalé firmy J.Porkert a.s. Celá akce by 
měla být dokončena a uzavřena do konce příštího roku. Tak uvidíme. 
     Kromě práce nás však i letošní rok čeká celá řada plánovaných 
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sportovních a kulturních akcí, na které Vás srdečně zvu. Jen namátkou 
připomenu „Čarodějnice“, na konci dubna, které pro nás kaţdoročně 
připravují hasiči. Na tradičním místě uţ v současné době roste kupa dřeva, 
na kterou můţete i vy odloţit větve z prořezaných stromů. 
      Během měsíce června budou o kaţdém víkendu probíhat divadelní 
představení  na hradě, neboť je připraven jiţ 4. ročník „Skuhrovského 
divadelního léta“. Jednotlivá představení jsou jiţ zajištěna. 
      O červencových  svátcích zahájíme jiţ III. ročník řezbářského sympozia 
„Proměny dřeva“   s pestrým programem. Na přípravách této akce, programu, 
reklamě a hlavně  zajišťování sponzorů se pilně pracuje jiţ od začátku roku. 
    Dále  bude následovat celá řada letních tradičních i netradičních  akcí, 
které pro nás  chystají různé spolky a seskupení, takţe se určitě nudit 
nebudeme. Věřím, ţe se nám podaří se všemi  plánovanými úkoly  a cíli beze 
zbytku vyrovnat. 
       Všem  občanům  přeji  hodně jarního sluníčka, které 
jsme přes zimu moc neuţili, a hezké Velikonoce!  
                      Milan Bárta, starosta 

 
 

INFORMACE  OBECNÍHO  ÚŘADU SKUHROV N.B. 
 

Upozorňujeme občany, ţe místní poplatky za odpad a psy jsou splatné  
(alespoň ve výši ½) do 31.3. 2018, viz. Obecně závazná vyhláška obce 
Skuhrov nad Bělou č. 10/2017. 
 
Upozorňujeme občany, ţe popelnice bez nové známky na rok 2018 
NEBUDOU PO 1.4. 2018 VYVÁŢENY!  Doporučujeme občanům, aby si 
pravidelně kontrolovali známky na popelnicích. V případě poškození či 
odcizení Vám bude nová známka vydána v kanceláři  OÚ.   
 
Dále sdělujeme, ţe ve svozový den, musí  být popelnice připraveny u cesty 
jiţ od 6.00 hodin s platnou známkou. Popelnice v přístřešcích nebude 
svozová firma vyváţet.  
 
Sdělujeme občanům, ţe stále více a více rostou náklady na svoz odpadů, 
které obec musí hradit svozové firmě. Proto ŢÁDÁME všechny občany, aby 
svědomitě třídili odpady a  ukládali do patřičných kontejnerů. Jen 
připomínáme, ţe dobrým tříděním opadů se zvyšuje odměna pro obec za 
zpětný odběr.  
 
Upozorňujeme podnikající občany, kteří vyuţívají systém 
shromaţďování, sběru, přepravy, třídění vyuţívání a odstraňování 
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komunálních odpadů v rámci obce, aby se nahlásili v kanceláři OÚ, viz. 
Obecně závazná vyhláška obce Skuhrov nad Bělou č. 3/2017. 
 
 

 

 

 
 
 
 
               
      
         Svoz plastů je kaţdý čtvrtek, svoz papíru kaţdý lichý čtvrtek. 
 
Vlastníci nemovitostí, ve kterých se poskytují ubytovací a rekreační 
sluţby, nechť se nahlásí na OÚ ohledně poplatku z ubytovací kapacity, viz.. 
Obecně závazná vyhláška obce Skuhrov nad Bělou č. 01/2012. 
 
Upozorňujeme občany, ţe přistavené kontejnery „U MOSTU“ jsou na plast, 
papír, sklo a textil, NIKOLIV NA KOMUNÁLNÍ ODPAD, který se zde kaţdý 
den objevuje! 
 
 
 
 
 

 
 
Místní rybáři oznamují občanům, ţe během měsíce dubna proběhne po 
obci sběr starého ţeleza. Datum bude upřesněn.  
 
Sociální komise Obce Skuhrov nad Bělou pořádá ve dnech 17., 19. a 21. 
dubna 2018 od 14.00 do 16.00 hodin v suterénu Společenského centra 
sbírku nepotřebného ošacení, knih, hraček a obuvi. Všem, kteří se 
podíleli na minulé sbírce, srdečně děkujeme.  
                                   Za sociální komisi Jana Kouřímová  

Svoz komunálního odpadu Skuhrov nad Bělou 

   
Svozový   den: pondělí              

Měsíc sudý týden   dny 

leden 2., 4.,     8., 22. 

únor 6., 8.,     5., 19. 

březen 10., 12.,     5., 19. 

duben 14., 16.,18   

 

2., 16., 30 

květen  20., 22.,     14., 28 

červen 24., 26.,   11., 25 

červenec 28., 30.,     9., 23. 

srpen 32., 34.,      6., 20. 

září 36., 38.,     3., 17. 

říjen 40., 42., 44.,     1., 15., 29 

listopad 46., 48.,     12., 26. 

prosinec 50., 52.,     10., 24. 

Z důvodu aktualizace evidence psů, zdvořile ţádáme všechny 
majitele psích miláčků, aby se do 30.4.2018 v úředních dnech 
dostavili na Obecní úřad s očkovacím průkazem, případně 
s průkazem původu psa. Děkujeme. 
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Mutina Skuhrovský   

chválí – dobrý nápad vydat kalendář s historickými 
fotografiemi Skuhrova… 
 

upozorňuje – na umístění značky „zákaz vjezdu“  do školního dvora… 
 

si stěžuje  – že svozová firma některým občanům  opakovaně nevyváží u 
silnice řádně připravené  popelnice  označené aktuální známkou… 
 

zve – všechny občany k návštěvám kulturních a společenských akcí, kterých 
je v jubilejním roce 2018 připraveno v naší obci opravdu dost… 
 

děkuje – všem občanům, kteří přispěli do letošní Tříkrálové sbírky… 
 

 

Informace ze Společenského centra 
 Začátkem roku bylo Společenské centrum vyuţito místními 
rybáři a hasiči k jejich výročním či členským schůzím. Pravidelně 
se také scházeli senioři na svá setkání a ve středu 7.3. 2018 
tradičně oslavili MDŢ, kde kaţdá z přítomných dam dostala 
kytičku a k dobré náladě celého svátečního odpoledne přispěl i 
pan Jakubec svým hudebním doprovodem.  
 Proběhly také Hasičský ples a Školský ples. Účast byla velká. Pro naše 
nejmenší spoluobčany byl připraven „Dětský karneval,“ kde se sešlo velké 
mnoţství úţasných masek a všichni si to moc uţili. O průběhu Velikonočního 
jarmarku ze dne 25.3. budeme podrobněji informovat v příštím zpravodaji. 
 Na 14.4.2018 je naplánován zájezd do Prahy na muzikál „Muţ se 
ţeleznou maskou“. Odjezd v 8.30 hodin ze zastávky u zdravotního 
střediska.           

Dne 12.5. 2018 se uskuteční zájezd s cílem: skanzen Veselý kopec – 
„Hrnčířská sobota“ Ukázky výroby a prodej výrobků několika desítek hrnčířů 
a keramiků z celé České republiky, kulturní program (přihlášky budou 
přijímány od 1.4. 2018 – v případě malého zájmu se zájezd konat nebude). 

S předstihem upozorňujeme na zájezd do Prahy 29.9. 2018 na muzikál 
„Tři mušketýři“ (přihlášky budou přijímány od 1.9.2018) 

Blíţí se nám další ročník festivalu „Divadelní léto na hradě“. 
V letošním roce se můţeme těšit na DS Zdobničan Vamberk s hrou „Létající 
snoubenky“, OČB Orlice Potštejn s hrou „Manţelské psycho“, DS Kačenka 
Deštné v O.h. s hrou „Darmošlapky, aneb repete, hoši!“ a také na divadelníky 
z Hradce Králové.  Všichni jste srdečně zváni. 

Všem přeji jaro plné dobré nálady, krásné a pohodové Velikonoce a  
mnoho dalších slunečných dnů.                                                  Kateřina Pohlová 
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OSLAVY  120. VÝROČÍ  ZALOŢENÍ  SDH  VE  SKUHROVĚ 

  V rámci letošních oslav 120. výročí zaloţení sboru 
dobrovolných hasičů ve Skuhrově  se dne 19.5.2018  bude 
na hřišti u benzinové čerpací stanice od 8.30 hodin konat 
okrsková soutěţ v poţárním sportu. Sjedou se k nám 
hasičské sbory nejen z našeho okrsku, ale zváni budou i 
naši kolegové (straţaci) z polského městečka  Jaszkówa 

Dólna. Součástí akce budou         
ukázky současné i historické 
poţární techniky a zásahy 
profesionálních hasičů. Po 
ukončení soutěţí bude  
následovat posezení s občer-                        
stvením a hudbou. Více 
upřesníme na plakátech a            
v hlášení místního rozhlasu.   

Srdečně zveme jiţ nyní všechny příznivce hasičů k návštěvě této 
nevšední události v naší obci. 

 
Proměny dřeva čeká jiţ III. ročník   
  Tímto srdečně zveme všechny občany na III. ročník řezbářského 
sympozia a rychlořezání s názvem PROMĚNY DŘEVA, který se v letošním 
roce koná ve dnech 5. - 7. 7. 2018 v areálu hradu Skuhrov.  Šikovné ruce 
pěti řezbářů budou opět  vytvářet  dřevěné plastiky na zadané téma. Předešlé 
dva ročníky byly velice vydařené a akce se uţ stala známou v širokém okolí, 
o čemţ svědčí hojná účast  místních i přespolních diváků v loňském roce. 
Bliţší informace budou včas upřesněny. Rozhodně si nenechte ujít vzácnou 
příleţitost být při tom, kdyţ něco krásného vzniká. 

 

Bohosluţby o Velikonocích  
 

30. 3. VELKÝ PÁTEK,   Solnice:  Poboţnost 17.00 
31. 3. BÍLÁ SOBOTA,   Solnice:  Posvěcení pokrmů10.00,  
                                                               Adorace 10.15-12.00     
                                                               Mše sv.- Velikonoční 
vigilie 18.30   
                                       Skuhrov:  Adorace 10.00-12.00                                                      
1.4.  NEDĚLE  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ,  Solnice: Mše sv. 9.00 
                                                        Skuhrov n. B.: Mše sv. 11.00                                                     
2.4.  PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ,   Solnice: Mše sv. 9.00 
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Další společenské, kulturní a sportovní akce  
Název akce                                               Termín       Místo konání    

ČARODEJNICE                                       30.4.            všesportovní stadion  Brocná 

STAVĚNÍ MÁJKY A PRŮVOD             1.5.              všesportovní stadion  Brocná 

KÁCENÍ MÁJKY  DĚTSKÝ DEN         2.6.              všesportovní stadion  Brocná 

POUŤOVÁ ZÁBAVA                             4.8.             Spol. centrum Brocná 

STRAŠIDELNÝ LES                             8/15.9           všesportovní stadion Brocná 

POSVÍCENÍ                    3.11.        Spol. centrum Brocná  

OKRSKOVÉ ZÁVODY HASIĆŮ  19.5.  hřiště u benzínky 

RYBÁŘSKÉ  ZÁVODY PRO DĚTI 2.6.  rybník v Debřecích  

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY – DOSPĚLÍ 30.6.  rybník v Debřecích              

ZÁVOD NA 24 HODIN DVOJIC   4.-5.8.  rybník v Debřecích        

ZÁVOD NA 24 HODIN DVOJIC              25.-26.8.  rybník v Debřecích               

SKUHROVSKÁ POUŤ   20.7.-22.7. tradiční místa v obci 

BĚH  ÚDOLÍM  BĚLÉ, SKI   11.8.  start  u Spol. centra 

LETNÍ  ZÁBAVA    srpen  u Spol. centra 

ORLICKÝ ROLLER SKI CUP  18.8.-19.8.   start  u Spol. centra   

KOLÁČKOVÝ ZÁVOD,  SKI  září         hřiště  u benzínky 

 
*** 

Výsledky prezidentských voleb v naší obci 
 Ve dnech 12.  a 13. ledna  (I.kolo) a 26. a 27. ledna (II. kolo) se 
v našem státě uskutečnila jiţ druhá přímá volba prezidenta republiky. V naší 
obci se volilo ve dvou volebních okrscích:  Skuhrov a Brocná.     
Celkové výsledky za obec Skuhrov nad Bělou byly následující:  
 

I.kolo    volební účast:     73,07 %      
Miloš Zeman       45,25 %    286 hlasů                                       
Jiří Drahoš          22,63 %    143 hlasů                                          
Marek Hilšer        11,23 %            71 hlasů                                       
Pavel Fischer       10,13 %            64 hlasů                                     
Michal Horáček     6,17 %              39 hlasů                                            
Mirek Topolánek      3,01 %              19 hlasů                                          
Jiří Hynek       0,95 %                  6 hlasů                                              
Vratislav Kulhánek      0,63 %                  4 hlasy    
                                             
II. kolo   volební účast:     77,31 %  
Miloš Zeman      56,82 %                  
Jiří Drahoš      43,18 % 

 

https://www.lidovky.cz/prezidentske-volby-2018.aspx?k=vysledky-prvni-kolo&t=8&o=7&kandidat=milos-zeman
https://www.lidovky.cz/prezidentske-volby-2018.aspx?k=vysledky-prvni-kolo&t=8&o=9&kandidat=jiri-drahos
https://www.lidovky.cz/prezidentske-volby-2018.aspx?k=vysledky-prvni-kolo&t=8&o=8&kandidat=marek-hilser
https://www.lidovky.cz/prezidentske-volby-2018.aspx?k=vysledky-prvni-kolo&t=8&o=3&kandidat=pavel-fischer
https://www.lidovky.cz/prezidentske-volby-2018.aspx?k=vysledky-prvni-kolo&t=8&o=2&kandidat=michal-horacek
https://www.lidovky.cz/prezidentske-volby-2018.aspx?k=vysledky-prvni-kolo&t=8&o=1&kandidat=mirek-topolanek
https://www.lidovky.cz/prezidentske-volby-2018.aspx?k=vysledky-prvni-kolo&t=8&o=4&kandidat=jiri-hynek
https://www.lidovky.cz/prezidentske-volby-2018.aspx?k=vysledky-prvni-kolo&t=8&o=6&kandidat=vratislav-kulhanek
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********************************************************** 

S P O L E Č E N S K Á   K R O N I K A 
  Významného životního jubilea se ve druhém čtvrtletí  roku  2018  
dožívají tito naši spoluobčané: 

     EHL  Jaroslav   ze Skuhrova                                97 let 

     RÝZNAROVÁ  Lidmila    ze Skuhrova                  91 let 

     POPOVÁ  Eliška    ze  Svinné                              75 let 

     PISKOROVÁ  Hana    z  Debřec                               70 let 

     KRYLOVÁ  Alena   ze  Svinné                            70 let 

     DIBELKA  Jiří  ze Skuhrova                                  75 let 

     KOPSOVÁ  Alena   ze Skuhrova                              70 let 

     BÁRTA  Oldřich  ze  Skuhrova                                 85 let 

     HYPŠ  Jaroslav    ze  Skuhrova                               80 let 

     OLIŠAROVÁ  Anna   z  Debřec                                75 let 

     KULHÁNKOVÁ  Marie    z  Debřec                          75 let 

     KULHÁNEK  Jan     z Debřec                                   70 let 

       Vaše životní jubileum je pro nás příležitostí, abychom Vám do dalších 
let upřímně popřáli dobré zdraví, spokojenost a osobní pohodu. 
 

  V měsíci lednu oslavili významné výročí 60 let společného života   

      manţelé  Ladislav a Marie ŠULCOVI  ze Skuhrova 

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

     Loučíme se s našimi zemřelými  spoluobčany : 

  SMOLA  Josef  z Hraštice              (nar. 1934) 

HEJDA  Antonín  ze Skuhrova        (nar.1936) 

HLAVÁČEK  Petr  ze Skuhrova      (nar. 1976)            

Čest  jejich památce ! 

Roční statistika obce za rok 2017:                
v obci se narodilo 7 dětí, přistěhovalo se 29 osob, odstěhovalo se              
15 osob a zemřelo 7 osob, počet obyvatel obce k 1.1.2018 je  1096. 

                                                                                                        Ludmila Popová 
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 INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
Školní rok 2017-18 dospěl do své poloviny, a tak nastal čas 
na hodnocení chování a prospěchu ţáků, ke kterému došlo 
v jednotlivých třídách dne 31. ledna, kdy ţáci dostali výpis 
pololetního vysvědčení. Jak si naši ţáci v průběhu prvního 
pololetí vedli, je patrné z následujícího statistického přehledu:    
  

Celkový počet:              160 ţáků 
Prospělo s vyznamenáním:      86 ţ. 
Prospělo:         74 ţ. 
Neprospělo:          0 
Průměrný počet zameškaných omluvených hodin:  37,1 
Počet neomluvených hodin celkem:      6 
Pochvaly třídního učitele:      64 
Dvojky z chování:         3 
Trojka z chování:         0 
Napomenutí třídního učitele:      25 
Důtky třídního učitele:       10 
Důtky ředitele školy:         3 
 
 Je sice potěšující, ţe počet pochval (64) značně převyšuje udělená 
výchovná opatření (41), ale stále je v chování ţáků co zlepšovat. 
Nejčastějšími přestupky proti pravidlům školního řádu bylo zapomínání 
pomůcek na výuku a domácích úkolů. Dalšími prohřešky jsou vyrušování při 
vyučování a nevhodné chování ţáků vůči sobě i dospělým. Dobrou 
spoluprací s rodiči se naopak dlouhodobě daří předcházet záškoláctví, o 
čemţ svědčí i poměrně nízký počet neomluvených hodin (6). 
 Nedílnou součástí vyučovacího procesu a školního vzdělávacího 
programu jsou kurzy a soutěţe. V posledním období se uskutečnily tyto akce: 
     Kurz plavecké výuky proběhl v tomto školním roce v období od 20.11. 
do 5.2. 2018. Na 10 lekcí bylo přihlášeno 77 ţáků 1. stupně ZŠ. Výcvik ale 
absolvovalo 76, protoţe jeden ţák 2. ročníku se pro onemocnění nemohl 
účastnit. V první lekci byli ţáci rozděleni dle svých schopností  do šesti 
druţstev. Kaţdou lekci tvořila hlavní část výuky plavání, na začátku a konci 
lekce bylo vţdy volné plavání. Velkou škodou v posledních třech lekcích byla 
neúčast mnoha dětí z důvodů onemocnění. Přesto výuka plavání splnila svůj 
účel. Navíc byla mezi ţáky velice oblíbená. O prospěšnosti této aktivity 
svědčí například fakt, ţe ve 3. ročníku je ze 16 ţáků  jiţ 14 zdatných plavců, 
kteří uplavali 25 metrů a více. 
      Recitační soutěţ ţáků 1. stupně  naší školy se uskutečnila jako 
kaţdoročně  v únoru. Třídních kol se zúčastnili všichni ţáci 1.- 5. ročníku. 
Třídní učitelé vybrali do školního kola  nejlepší zástupce svých tříd. To se 
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uskutečnilo 15. února ve Společenském centru. V kategorii 1. třída byla 
nejlepší recitátorkou Tereza Michlová, za ní se umístili Anita Tóthová a 
Matyáš Vlasák. V kategorii 2. a 3. třída zvítězil Jakub Pišl, 2. byla Karolína 
Jandíková a 3. Patrik Novotný. V kategorii 4. a 5. třída se umístila na 1. 
místě Eliška Hlavsová, na 2. místě Natálie Jarešová a na 3. Tomáš 
Hlaváček.  První dva  recitátoři z nejstarších dvou kategorií postupují do 
okresního kola. Cílem soutěţe je posilovat vztah dětí k poezii a překonávání 
strachu vystupovat před diváky.       

Lyţařský výcvik začal v pondělí  29. 1. 2018, kdy se v 8 hodin ráno 
přemístilo 17 ţáků ze  7. třídy autobusem Baspo do Jedlové v O. h., kde 
zahájili lyţařský výcvik. Po rychlém ubytování následovalo rozdělení do 2 
druţstev, druţstvo méně zdatných lyţařů vedla paní učitelka Lenka 
Hepnarová a zkušenější lyţaře paní učitelka Zuzana Šabatová. Druhé 
druţstvo vyuţilo nakloněné rovinky u chalupy a nacvičovalo základní lyţařské 
dovednosti. První druţstvo trénovalo jízdu na vleku, obraty a pády. Po obědě 
následoval odpočinek, poté pak odpolední výcvik. Po večeři proběhla 
přednáška o pravidlech chování na horách a společenské hry. Druhý den 
lyţovalo druţstvo zkušenějších lyţařů na sjezdovce kousek za chalupou a 
druhé druţstvo se vydalo do Ski areálu Deštné, kde v dětském parku 
trénovali jízdu v pluhu. Odpoledne jsme absolvovali přednášku se členem 
Horské sluţby a po večeři techniku mazání lyţí. Ve středu byl odpočinkový 
den, první druţstvo šlo na procházku po okolí a druhé druţstvo trénovalo 
opět v dětském parku. Odpoledne pak procházka čekala druhé druţstvo a 
první druţstvo trénovalo základní oblouk na sjezdovce Start. Původně 
plánovanou průpravu na běţeckých lyţích jsme museli pro nepřízeň počasí 
zrušit. Večer jsme zhlédli videa s ukázkami správné techniky lyţování. Ve 
čtvrtek bohuţel jiţ od rána pršelo, proto jsme zrušili plánovaný závod ve 
slalomu a dopoledne ţáci trénovali své lyţařské dovednosti na sjezdovce 
Start. Po obědě jsme ukončili lyţařský výcvik a autobus Baspo nás opět 
zavezl zpět do Skuhrova. Vše jsme si uţili a i přes nepřízeň počasí jsme 
zvládli výcvik parádně.   

Okresní kolo základních škol v lyţování se konalo 14. 3. 2018 v obci 
Deštné v Orlických horách. Jednalo se 
o sjezdové lyţování a závody byly 
určeny ţákům z okresu Rychnov n.Kn. 
a Náchod. Lyţařskou disciplínou, ve 
které se závodilo, byl obří slalom. Jelo 
se na jedno kolo.    
  Celkem se závodů zúčastnilo 108 
závodníků z deseti  základních škol:  
ZŠ Skuhrov nad Bělou, ZŠ Dobruška 
Fr. Kupky, Gymnázium Dobruška, ZŠ 
Dobré, ZŠ Dobřany, ZŠ České 
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Meziříčí, ZŠ Police n. M., ZŠ Teplice n. M., ZŠ Nové Město n. M. a ZŠ 
Deštné. Přestoţe počasí  závodníkům moc nepřálo, závody se vydařily a 
závodníci náročnou trať zvládli. V cíli na ně čekala sladká odměna.   
Závodníci na  1. aţ 3. místě dostali medaile a věcné ceny. V soutěţi  druţstev 
byly vyhlášeny první  tři školy v kaţdé kategorii a jejich reprezentanti byli  
odměněni diplomem a pohárem.   Všem sponzorům, trenérům, rodičům a 
učitelům je třeba poděkovat za pomoc při realizaci těchto závodů.    
  ZŠ a MŠ Skuhrov nad Bělou reprezentovalo 10 závodníků.         
Z 5.třídy Adélka Šabatová, Natálka Jarešová, Ivanka Smaţíková, Ondra 
Jandík, ze 6. třídy Viktorka Roštlapilová, ze 7. třídy Daniela Milichovská, 
Eliška Kapcová, Tadeáš Drbula, z 8. třídy Terezka Lukavská a Marek 
Škop.  Druţstvo dívek se umístilo na 3. místě a do školy přivezlo pohár a 
diplom. K nečekanému úspěchu děvčatům gratulujeme.  
   

Zápis dětí do první třídy pro školní rok 2018-19 se bude konat ve 
středu 4. dubna  2018 od 13.00 v 1. třídě základní školy. Rodiče přijdou 
podle časového rozpisu a s sebou si přinesou  průkaz totoţnosti a rodný list 
dítěte.  
      Na textu se podíleli O.Málek, J.Nedomlel,  Z.Šabatová, L. Hepnarová, V.Rygrová,      
Vl.  Kalous a D.Vacek 

 

Slovo mají naši ţáci 
  Ţáci 9. ročníku dostali za úkol napsat slohovou práci na téma Krajina 
snů.  Takto své oblíbené místo vylíčil  Václav Petr :  
 Je neděle, poslední den pohodového víkendu. Projíždím se krajinou, 
jedu jen malý okamžik po sluncem rozpálené cestě za naším domem, než 
dojedu k malému domečku mezi lány polí. Opírám kolo o strom a posadím se 
na malou dřevěnou lavičku, která díky své zelené barvě není  ve vysoké trávě 
u kraje cesty skoro vidět. Příjemné ticho vyruší jen zpěv ptáčka, jenž  zrovna 
usedl na nedalekou bíle zbarvenou břízku.   Přede mnou je velké pole líně se 
pohybující pšenice. V dáli jsou vidět panoramata Orlických hor, které 
pokrývají husté tmavé lesy. Napravo vidím, jak se od silnice odráží horký, 
plápolající vzduch, který vytváří dojem, že cesta je jedna černá řeka, na níž 
jsou malé vlnky. Avšak tato řeka postupně mizí za zeleným smrkovým lesem, 
jenž je v podzimních měsících hojně navštěvován houbaři. Vedle lesíka je 
dlouhá louka místního polního letiště, kam se často chodím dívat na 
modeláře, kteří zde v hojných počtech létají se svými modely aeroplánů. I 
nyní tam plachtí malé sportovní letadélko. Za mnou jsou vidět rudé střechy 
nedaleké malebné vesničky. Neděje se tam nic. A kdo by se divil? Je 
nádherný den a lidé jsou asi na výletech.      
 Rád bych sem někoho vzal, aby také poznal krásu tohoto místa, kam 
často jezdím, protože se zde cítím dobře. 
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Malá anketa mezi žáky 

  Žáci 4. a 5. ročníku naší školy dostali příležitost vyjádřit svůj 
vlastní názor na tři anketní otázky. Nejzajímavější odpovědi nyní 
otiskujeme. Zdá se, že děti mají občas rozumnější názory než někteří 
politici… Posuďte sami: 
1.Kdyby ti měl kouzelný dědeček splnit tři přání, která by to byla?  
Anička:  Aby všichni lidé byli zdraví. Aby kaţdý měl domov.  Aby i moje rodina 
byla zdravá.                                          
Tomáš:  Aby všichni byli zdraví, hodní k sobě  a veselí.                                       
Vojta:   Aby nebyla válka a aby všichni byli kamarádi.                                  
Radek:  Aby byli lidé zdraví, proto bych dal  10 000,-Kč na nemocnici.                 
Pepík:  Aby byl mír, čisté ţivotní prostředí a konec bezúčelných bojů.                    
Káťa:  Aby uţ konečně bylo hezké počasí a lidé zdraví a veselí.                               
Adélka:  Já bych si přála koně.                                           
Kuba:  Aby nebyla ţádná válka, abychom neničili ozón a aby babička zase 
slyšela.                                                                                                                         
Eliška:  Aby lidé netýrali zvířata.                                    
Martin:  Aby lidé neznečišťovali naši planetu, aby si někteří ţáci nehráli na 
borce, aby se na celém světě mluvilo jedním jazykem.                                        
Eliška:  Abychom byli nesmrtelní, abych uţ byla dospělá a také bych si přála 
štěně.                                                                                                                   
Adélka:  Aţ budu velká, abych měla dobrou práci, která by mě bavila, aby lidé 
neničili přírodu, aby moje rodina byla zdravá.                                     
Ondra:  Aby se děti v Africe měly dobře jako my, abych měl doma robota, se 
kterým by se dalo mluvit a abych měl své letadlo.                                            
Viktorka:  Chtěla bych být neviditelná a také vidět do budoucnosti.                    
Natálka:  Aby ţádné děti nehladověly.                        
Adélka:  Aby všichni lidé byli spravedliví.                                    
2.Co pro tebe znamená slovo svoboda?                         
Jirka:  Můţeme poslouchat, co chceme, jezdit, kam chceme.                                   
Tomáš:  Jsme volní a můţeme si dělat, co chceme.                             
Pepík:  Volnost, jistotu a bezpečí.                                                                         
Káťa:   Ţe mám klid.                            
Kuba:   Být volný, svobodný a říkat, co chci.                                                       
Martin:  Ţe se mohu učit, co chci.                                                  
Ondra:  Ţe nejsem otrok.                     
Natálka:  Ţe můţeme vyznávat víru, jakou chceme.                                              
 
3.Co bys jako prezident udělal pro svoji zem?                                
Martin:  Všichni by museli pracovat.                                                                       
Tomáš: Všichni by museli přestat kouřit.                                                                                  
Vojta:  Aby se Tomio Okamura napravil.                                     
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Radek:  Dal bych postavit nové nemocnice.                     
Pepík:  Zajistit víc bezpečí.                      
Adélka:  Aby kaţdý člověk mohl jezdit na koni.                     
Šarlotka:  Aby se dbalo na čisté prostředí.                                    
Eliška:  Přestat vyrábět cigarety a řidiči by museli  zpomalit, kdyţ vidí děti.             
Martin:  Zakázal bych restaurace s rychlým občerstvením, protoţe se mi tam 
dělá blbě.                                            
Ondra:  Rozdával bych peníze chudým lidem.                                  
Viki:  Postavit domy pro bezdomovce a pro chudé.                              
Natálka:  Zakázat automaty a herny, spousta lidí je na tom závislá.                            
Lucka:  Opravit všechny dálnice.                 
Matěj:  Aby se děti mohly učit doma, více trestat zločince a přidal bych lidem 
více peněz.                                          
Pája: Zvětšit vojsko a postavit více domů pro lidi. Více peněz na školství. 

 

*** 
 
 

ZPRÁVIČKY ZE SLUNÍČKOVÉ ŠKOLIČKY 
Neţ se člověk ohlédne uţ jsou tu Velikonoce. A tak mi 

dovolte se v tomto začínajícím jarním čase poohlédnout a 
připomenou školkový rok 2017. 

Naší společnou snahou je mít mateřskou 
školu, která bude vyuţívat podnětné přirozené 
venkovské prostředí k rozvoji a vzdělávání dětí 
s hlavním cílem naučit děti sociálním 
dovednostem a samostatnosti. Stavíme 
program na výjimečnosti, vstřícnosti, 
spolehlivosti a otevřenosti nejen k rodičům ale i 
celému okolí. Snaţíme se u dětí o fyzický, 
psychický i sociální rozvoj. Vedeme je tak, aby 

na konci svého předškolního období byly jedinečnou a relativně samostatnou 
osobností, schopnou zvládat aktivně takové nároky ţivota, které jsou na ně 
běţně kladeny a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají. 
Zároveň jim poskytujeme podpůrnou atmosféru v procesu výchovy   
vzdělávání, zaloţenou na porozumění, bezpodmínečném přijetí dítěte, uznání 
a naslouchání. Klademe důraz na úctu k dítěti, respektu jeho osobnosti a 
důvěře.                                                 

V roce 2017  byly obě třídy naplněny na maximum. Někteří uchazeči 
museli být bohuţel dokonce odmítnuti.  Protoţe věkový průměr nově 
příchozích byl okolo tří let, přibyla nám do týmu chůva, která ve třídě Berušek 
dopoledne vypomáhá s těmi nejmenšími. Pokud byste chtěli zavítat a přijít se 
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na nás podívat, rádi Vás uvidíme na dnu otevřených dveří „Kuk do školky“, 
který se bude konat 26. dubna v odpoledních hodinách. Zápis do MŠ 
proběhne 10. května 2018.                  

Bez dobré podpory a zázemí by to 
nešlo. Velmi si ceníme výborné 
spolupráce s rodiči, školou a obcí.
 V loňském roce se 
uskutečnilo okolo padesáti akcí 
počínaje návštěvou  Tří králů a 
konče Jeţíškováním. Přes 10 akcí 
bylo zaměřeno na spolupráci mezi 
rodiči a školkou, od besed pro 
rodiče, rodinných soutěţí               
i společných odpoledních akcí, 

kdy se můţeme společně setkat, vzájemně se pobavit a rodiče si mohou uţít 
s dětmi školkové atmosféry.                                           

 V roce 2017 byl v MŠ opraven plot,  byly zrekonstruovány průlezky na 
školní zahradě, upraven terén v lesoparku, kde byla vybudována nová 
bosonohá stezka s průlezkami a lávkou. Přibyly nám budky pro ptáčky, 
krmítka pro veverky, domečky pro hmyz  a nová lesní zvonkohra. V relaxační 
zahrádce byla vybudována nová bylinková spirála a byl upraven taras, 
vysázena  zeleň v podobě ţivého plotu a nových okrasných keřů. Na zahradě 
přibyla nová  houpadla,  průlezka do svahu a staré sítě na pískovišti byly 
nahrazeny novými plachtami.  Ve třídách vznikly nové hrací koutky:  
obchůdek, divadélko a koutek pro pitný reţim. Investovalo se do oprav 
kuchyňských kamen a obnovilo se nádobí. Nesmím zapomenout na nákup 
nových didaktických hraček, materiálů a stavebnic.      
           

A co bychom chtěli v naší školce společně s obcí vylepšit do 
budoucna?  V roce 2018 by mělo dojít k přestavbě vnitřních prostor 
hospodářské budovy a měla by tu vzniknout třetí malá třída s maximální 
kapacitou 11 míst. Rádi bychom obměnili  venkovní nábytek na hračky a 
vybudovali pro malé  zahradníčky pracovní koutek. Do budoucna se ještě 
plánujeme upravit parkovací prostory před školkou a výměnu vstupní brány. 
Na jaře by mělo být dokončeno elektrické zabezpečení branky.   
 Nic by nešlo bez báječné spolupráce s obcí, školou a rodiči. Velmi Vám 
všem děkujeme za přízeň a podporu, kterou nám poskytujete.    
  

Za Mateřskou školu Sluníčko bych chtěla všem popřát krásné jarní dny 
a pohodové velikonoční svátky.  

                    Zuzana  Krassková             
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Magické osmičky a naše obec                                                                               
 V české historii mají, jak známo,  zvláštní místo letopočty zakončené 

osmičkou. Snad proto, ţe je osma tak zamotaná, přinesly také některé 
osmičkové  letopočty pořádně zamotané a pro náš národ  osudové události.  
A to platí jak pro starší dobu (např. roky 1278, 1348, 1618,  1648,  1848), tak 
pro posledních sto let, které ovlivnily náš současný ţivot nejvíce. Dotkly se 
samozřejmě i naší obce.        
 Osmička poprvé: Vznik samostatného Československa v roce 1918. To 
je historický mezník, který zásadně předurčil další osudy Čechů a Slováků. 
Po poráţce v I. světové válce se rozpadlo  staré  Rakousko-Uhersko a na 
jeho troskách vznikl především zásluhou  T.G. Masaryka  zcela nový stát. 
Dvacátý osmý říjen 1918 se stal počátkem nové doby.  Ekonomicky si nové 
Československo nevedlo špatně, v průmyslové produkci se pohybovalo 
kolem  10.  místa na světě,  dařilo se mu v oblasti vědy a kultury, postupně 
získávalo i mezinárodní uznání. Problematičtější situace byla ale v oblasti 
národnostního sloţení státu. Neustále narůstal odpor  sudetských Němců,  
kterých ţilo v našem pohraničí přes 3 miliony.  Kdyţ se v Německu dostal 
k moci Hitler a začal uskutečňovat své plány na vytvoření Velkoněmecké říše, 
byl osud mladé republiky prakticky zpečetěn. Slibný vývoj samostatného 
Československa  tak trval pouhých dvacet let.      
 Ke slovu se dostala druhá osmička: Psal se  rok 1938, Hitlerova 
rozpínavost nabrala na obrátkách,  a tak nakonec v Mnichově na konci září 
rozhodly čtyři velmoci  Německo, Itálie, V.Británie a Francie  o nás bez nás.  
Důsledkem byl  zábor našeho pohraničí ve prospěch Německa.  A to byl  
konec  I. republiky a předzvěst  velice tragických časů v podobě následné 
okupace.  To vše tehdy pocítili  i obyvatelé  Skuhrova,  který se navíc 
prakticky přes noc  stal hraniční obcí.  U posledního objektu směrem na 
Deštnou (tzv. elektrárny) se na mostě přes řeku Bělou objevila závora, za níţ 
začínalo území říše.  Pro překročení nově vytvořené hranice bylo zapotřebí 
zvláštního povolení, které kontrolovala vojenská stráţ. Daleko tragičtější však 
bylo to, ţe na obyvatele naší obce stejně jako všech ostatních českých měst 
a vesnic  čekalo téměř šestileté období nacistického teroru.   
 Potřetí zafungovala osmička v únoru 1948, kdy byl demokratický vývoj 
poválečného Československa obrácen východním směrem a nastalo období  
„budování socialismu“. V naší obci se to projevilo například tím, ţe firma 
J.Porkert  byla znárodněna, postupně zanikly soukromé ţivnosti, proběhla 
kolektivizace  atd. Po počátečním krátkém nadšení z toho, ţe si „lid vládne 
sám“, se začalo stále více ukazovat, ţe tato cesta nepřináší  slibovaný ráj na 
zemi, má spoustu chyb a  stála   řadu obětí. Proto se  začalo v určitých 
kruzích uvaţovat o vylepšení socialismu, zavedení „socialismu s lidskou 
tváří“. To ovšem tehdejší „jestřábi“ v Kremlu sledovali s velikou nevolí. Opustit 
cestu socialismu nebylo podle nich vůbec myslitelné.  A tak se pomalu ale 
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jistě začala rýsovat čtvrtá osmička. Hořký 21. srpen 1968 znamenal  konec  
veškerým nadějím na demokratický vývoj. Ruské tanky, které byly na konci II. 
světové války našimi vděčnými občany zasypávány šeříkem, se staly v roce 
1968 nenáviděnými symboly nesvobody. Nastalo období „normalizace“. 
 A aby těch osmiček nebylo málo, má naše obec ve své novodobé 
historii  ještě  jednu koncovou  osmičku navíc:  rok 1998 se nechvalně zapsal 
do dějin Skuhrova nad Bělou ničivou červencovou  povodní. Před dvaceti lety 
mnozí naši občané na vlastní kůţi poznali, co dokáţe natropit jindy klidná 
říčka Bělá…          
 Probíhající rok 2018 je tedy ve znamení  osmičkových výročí, z nichţ  
většina si ţádné oslavy nezaslouţí, ale je nutné si je stále připomínat, aby se 
uţ nikdy neopakovaly.  Velkou oslavu si naopak zcela určitě zaslouţí  100. 
výročí zaloţení Československa, které si připomeneme na podzim. 

               Jiří Nedomlel 

*** 
 

 

K historii skuhrovského volejbalu 
  Po několika letech, kdy v místním zpravodaji vyšlo pár 
mých článků  a vzpomínek na dobu a lidi, kteří ţili ve 
Skuhrově před půlstoletím, bych chtěl na tyto články 
navázat a připomenout  jednu významnou skuhrovskou 
 tradici. Tradice jsou všeobecně záleţitostí velice 
chvályhodnou, ať se týkají jakékoliv oblasti  ţivota. Jejich 
počátky jsou historicky spjaty s církevním obsahem. 
Postupně se ale začaly vytvářet  tradice nové, jak celostátní tak místní. Jako 
jednu z nich a myslím, ţe velice významnou, můţeme zmínit tradici sportovní. 
A tu můţeme najít i v naší obci.         
 Jiţ od počátku 20. století byl Skuhrov příhodným místem pro sport. 
Významnou a zásadní roli v tom sehrály místní osobnosti. Téměř před sto 
lety skupina místních nadšenců, jakými byli třeba Josef Pašta, Rudolf 
Křepela, Josef Kos, Josef Kouřím, Jaroslav Paleček a řada dalších, zaloţila 
místní organizaci Sokola. Začala tak sportovní éra v obci. Ze základní tělesné 
výchovy se postupně vyvinuly další sporty, především pak volejbal a běţecké 
lyţování. Sporty to byly tenkrát sezónní, ale k jejich vývoji a pozdějším 
významným úspěchům přispělo vytváření vhodných podmínek a potřebného 
zázemí, ať uţ za přispění zdejší továrny, jeţ byla bezesporu významnou 
institucí s přesahem hranic kraje, tak zejména přispěním místních rodáků 
zapálených pro věc. Volejbal a běţecké lyţování se zapsaly mezi významné 
sportovní tradice Skuhrova. Málokterá obec s tisícovkou obyvatel se  můţe 
něčím podobným pochlubit.         
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 Nás, kluky školního věku,  tenkrát  zaujal především volejbal, avšak ani 
běţky v zimě doma rozhodně nezahálely. Volejbalové vzory jsme měli 
v místním oddíle Spartak, který hrál v té době na solidní úrovni krajský 
přebor. K úspěchům vedly kromě hráčského nadšení i organizační schopnosti 
sportovců. Ve volném čase s obětavostí  dnes málo vídanou zajišťovali vše, 
co bylo potřeba k uskutečnění mistrovských zápasů a turnajů.  V této 
souvislosti je třeba uvést alespoň několik jmen. Například Bedřich Krulich 
obětavě řadu let vedl při místní základní škole krouţek základní tělesné 
výchovy a později i volejbalu. Patřili sem také Láďa a Karel Šrittrovi, Láďa a 
Josef Michlovi, Láďa a Josef Hartmanovi, Jan Seidl, Josef Paleček a další.  
Velkými záţitky byly pro nás kluky kromě mistrovských utkání A muţstva 
hlavně pouťové turnaje, které se pravidelně po mnoho let odehrávaly na třech 
kurtech v areálu místní plovárny. Častokrát  byl vyuţit i tenisový kurt nad 
parkem u staré vily – to kdyţ se sjelo na turnaj velké mnoţství týmů.  Uţ 
samotná pouť v tehdejším pojetí byla událostí, na kterou jsme se těšili od 
začátku prázdnin. Centrem dění se stávala místní plovárna, která měla sice 
v průběhu léta věhlas spíše ledovou vodou přivedenou z řeky, avšak to nám 
příliš nevadilo. Lákala nás v tomto období červenoţlutým nátěrem kabin, 
bufetem i tanečním parketem vyuţívaným při pouťových zábavách. To místo 
mělo vskutku kouzelný ráz. Z dnešního pohledu je to moţná nepochopitelné, 
ale my pamětníci víme svoje…       
 Jedním z hlavních organizátorů volejbalových akcí na plovárně byl 
Karlík Šrittr, jak jsme mu familiárně říkali. Kdyţ bylo vše připraveno k zahájení 
pouťového turnaje  a ke kurtům se nahrnulo mnoho desítek diváků, my kluci 
jsme zaujali strategické místo poblíţ pořadatelského stanu. Stával po lipkou 
v rohu u bazénu. Byl vybaven technikou, která nás také velice fascinovala. 
Rozhlasová ústředna, na stojánku hranatý mikrofon, velký reproduktor, tehdy 
se říkalo amplion. Vše zapůjčila místní továrna. A právě toto království měl 
pod patronátem Karlík Šrittr. Vţdy v klidu a s rozvahou jemu vlastní vše zcela 
profesionálně připravil. Pak usedl na ţidli před stanem, odkud měl dokonalý 
přehled o celém dění. Hodil si nohu přes nohu a jeho prsty poklepávaly na  
nohu pod kolenem. A to uţ přicházela chvíle pro jeho svérázný humor, na 
který jsme se těšili. Pro nejbliţší okolí komentoval dění na kurtu lépe neţ 
rozhlasoví reportéři. Jednoznačné soupeřovy přešlapy pod sítí, které nechal 
rozhodčí bez povšimnutí, ironicky okomentoval: „Nebyl spodem!“  Dvojdoteky 
ohodnotil suše slovy:  „Naprosto čistý příjem!“ Okamţitě vystihnul náturu 
rozhodčího, který obvykle značně znervózněl, jak ho svými hláškami dokázal 
rozhodit. A přitom ještě mezi řečí stihnul ohodnotit některou z přihlíţejících 
divaček…             
 Jedním z takových kontroverzních rozhodčích byl například pan 
J.Herbe z Kvasin. Ten několikrát po utkání uniknul o onen pověstný vlásek 
nedobrovolné koupeli v přilehlém bazénu, kam ho chtěli rozhořčení hráči a 
jejich příznivci hodit.          
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 Bez nadsázky lze říci, ţe obec volejbalem ţila. Na zápasy chodil velký 
počet diváků nejen místních.   Výraz „sportovec tělem i duší“ byl trefný pro 
několik zdejších sportovců.  Na prvním  místě bych vzpomenul třeba Láďu 
Šrittra. Kromě volejbalu hrál dobře i tenis, fotbal a hokej.  Někdy stihnul 
během neděle odehrát dopoledne zápas ve volejbalu a odpoledne mistrák ve 
fotbale. Nejvíc času však trávil na volejbalových kurtech, byl výborným 
nahrávačem. Pověstný byl svým nenapodobitelným odehráním míče spodem. 
Šlo o tzv. bagr, při kterém neměl spojené ruce. Takto uměl skvěle vybírat 
smeče i nahrávat.   U nikoho jiného jsem později nic podobného neviděl. 
Dalšími skvělými hráči byli Vláďa a Pepík Michlovi.  Vláďa byl výborný 
smečař, Pepík obětavý polař, na kurtu neskutečný ţivel. Do této generace 
patřili Láďa Hartman, Jan Seidl, Pepík Piskora, Alois Franke, Ruda Švarcr. 
Na úspěchy těchto skuhrovských legend navázala generace mých vrstevníků, 
kterým se v šedesátých letech minulého století podařilo postoupit do 
celostátní dorostenecké ligy. V jedné ze čtyř republikových skupin jsme se 
tehdy umístili na druhém místě za týmem Ţiţka Hradec Králové. Pod 
patronací firmy Elektro-Praga Skuhrov jsme dali dohromady skvělou partu. 
Byli to Josef Serbousek, Pepík Franc, Miloš a Jaroslav Noskovi, Pepík 
Daníček, Jaroslav Dostál, Petr Jaroščák, Pepa Kadlec. Mezi největší talenty 
patřil bezesporu Pepík Serbousek, můj spoluţák a kamarád. Svými výkony se 
prosadil i do širšího reprezentačního dorosteneckého výběru. Jeho úspěšnou 
sportovní dráhu ukončilo, bohuţel, předčasné úmrtí.  Ve vzpomínkách nám 
zůstaly nezapomenutelné záţitky na zápasy v Praze,  Hradci Králové i na 
Slovensku. Při setkáních i po těch mnoha letech vzpomínáme na turnaj osmi 
nejlepších týmů v Nové Bani na Slovensku, kde jsme tenkrát slavně zvítězili a 
tím vyvolali velkých údiv všech přítomných. Podle nápisů na dresech Elektro-
Praga Skuhrov si totiţ mnozí mysleli, ţe jsme druţstvo z některé části Prahy. 
To pravé překvapení nastalo, kdyţ jsme jim vysvětlili, kde Skuhrov nad Bělou 
leţí. Vítězství jsme řádně oslavili ještě na Slovensku. Cestou domů jsme se 
zastavili v Bratislavě a v restauraci Srdiečko v centru města jsme tehdy 
poseděli hodně dlouho. Nesčetné záţitky z těchto krásných mládeţnických let 
nám byly odměnou za hodiny tréninků na hřišti i v tělocvičně. Tréninkům jsme 
občas obětovali i přípravu do školy. Na náš další ţivot ale mělo sportování 
jednoznačně velice pozitivní vliv.    
  Za tímto úsekem svého ţivota se ohlíţím s dobrými pocity. Jsem rád, 
ţe se do současné doby zachoval alespoň pouťový turnaj Skuhrováků, který 
se sice koná na jiném místě, ale tradice trvá. Za to patří dík obětavosti Pepíka 
France a všech dobrovolníků kolem něj. Obdiv a uznání  má i chalupářský 
volejbalový turnaj na Malém Uhřínově pořádaný v srpnu na jeho soukromých 
travnatých kurtech. Co dodat na závěr?  Nezbývá neţ věřit, ţe místní 
volejbalová tradice bude i nadále pokračovat, coţ předpokládá, ţe zmíněné 
osobnosti budou mít následovníky.       
                                           Miloš Kops      
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Zimní  sezóna  WikovSKI Skuhrov nad Bělou 
  Letošní zima končí a skuhrovští lyţaři běţci mohou pomalu bilancovat a 
hodnotit dosaţené výsledky. Na sněhové podmínky pro běţecké lyţování 
byla letošní zima příznivá. Sněhu napadlo dostatek, a tak se dalo na tratích             
v běţeckém areálu v Deštném trénovat jiţ od začátku prosince. Trénování na 
domácích tratích vyuţívali nejvíce nejmladší zástupci našeho oddílu, kteří si 
zde uţili i krátké vánoční soustředění. Dorost, starší, mladší a část 
nejmladšího ţactva vylepšovalo svoji techniku v prosinci na soustředění na 
Masarykově chatě na Šerlichu. Dorost a junioři, aby mohli začít trénovat na 
sněhu co nejdříve, odjeli v polovině listopadu do italského Livigna.  
  Prvním velkým závodem, který pravidelně pořádá náš domácí oddíl, byl 
29. prosince 2017 jiţ 56. ročník Orlického poháru. Pro nedostatek sněhu se 
tentokrát uskutečnil na náhradních tratích na Luisině Údolí. Za skuhrovské 
barvy vystoupili na stupně vítězů: Jiřík Křepela, Marek Beneš, Veronika 
Holíková. Další zůstali těsně pod nimi: Zuzka Pekárková, Jan Vašátko, 
Šimon a Štěpán Maidlovi.  
  Mezi tradičně nejmasovější závod sezóny patří Orlický maratón. V roce 
2018 se uskutečnil jiţ 34. ročník tohoto dálkového běhu, který je zařazen do 
série závodů Ski Tour. Po loňské sněhem vydařené zimě, kdy se závod jel na 
standartní trati se zázemím v Deštném, se musel letos přeloţit na náhradní 
tratě na Šerlichu. Vinou velkého oteplení, které přišlo v týdnu před závody, se 
nepodařilo udrţet trať sjízdnou, proto byl závod se přesunut na horské sedlo 
u Šerlichu. I přesto se závodů zúčastnilo mnoho závodníků  jak z celé ČR tak 
i ze zahraničí. Celkem startovali 824 lyţaři, tedy o 5 méně neţ v loňském 
roce, kdy byl počet závodníků rekordní. Organizace letošního ročníku a 
zvláště příprava tratí byla velmi náročná. Týden před závody se připravovalo 
několik variant, kudy by mohl závod vést. Vedení oddílu touto cestou děkuje 
všem, kteří přiloţili ruku k dílu. Dík patří samozřejmě i všem sponzorům, kteří 
opět přispěli k zdárnému průběhu tohoto stále více oblíbeného závodu.  
  Vraťme se ale zpět k výsledkům našich závodníků. Vynikajících 
výsledků dosahovala na Českém poháru i MČR v Novém Městě na Moravě 
naše juniorka Zuzana Holíková, která se pravidelně umísťovala na stupních 
vítězů. Jan Maryška v letošní sezóně skončil  několikrát těsně pod stupni 
vítězů a získával tak nepopulární 4. místa. Marek Vašátko je letos prvním 
rokem starší dorostenec a v nabité konkurenci dosáhl na pěkné výsledky 
kolem 10. místa. Naše dorostenky a dorostenci dosahují vynikajících úspěchů 
a umístění a jiţ několik let vzorně reprezentují skuhrovský oddíl. 
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 Na závody vrcholové 
úrovně se kvalifikovala 
naše juniorka Zuzana 
Holíková, členka junior-
ského reprezentačního 
druţstva. Ta byla  
nominována na mistrovství 
světa juniorů ve  
švýcarském Gomsu, coţ 
byla pro ni další velká akce 
a rozhodně vydařená.  Při 
prvním startu, coţ byl 
sprint, obsadila Zuzka 17. 
místo. Na to, ţe je Zuzka 
juniorkou prvním rokem, 
byly další její závody také 
vydařené. Ovšem to 

nejlepší přišlo téměř nakonec sezóny, kdy si Zuzka dojela na mezinárodních 
závodech OPA Cupu ve Zwieselu pro stříbrnou medaili v závodě na 5 km 
klasicky.  
  Starší ţactvo jelo Český pohár  na Boţím Daru, kde na stupně vítězů 
vystoupal Jan Vašátko, který získal bronzovou medaili. Dalším závodem bylo 
mistrovství republiky ve Vysokém nad Jizerou a posledním závodem byl ČP a 
finálový závod seriálu Hledáme nové talenty v Novém Městě na Moravě, kde 
se našim svěřencům dařilo nejvíce. Nejlepších výsledků dosáhla Adélka 
Michlová, která se ve velké konkurenci dostala těsně pod stupně vítězů, na 
trati 2 km klasicky obsadila čtvrté místo. V nedělní stíhačce byla opět na 
podiu a vybojovala 6. místo. Další skvělé výkony předvedla Zuzka 
Pekárková, která    v sobotu obsadila 13. místo a v neděli se posunula na 11. 
místo (přičemţ měla 7. 
nejlepší čas). Zuzka byla také 
vyhlášena jako nejlepší 
nejmladší závodnice a dostala 
za to pěkný pohár.  Ani zbytek 
druţstva se nenechal zahanbit 
a naši svěřenci se pohybovali 
v polovině startovního pole.  
Je potřeba poděkovat celému 
realizačnímu týmu a trenérovi, 
bez kterého by takové skvělé 
výsledky nebyly moţné. 
Gratulujeme rovněţ všem 
závodníkům k jejich před-
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vedeným výkonům. 
  Avšak i naši mladší závodníci, kteří se neúčastní republikových závodů, 
ale vrcholem jsou pro ně krajské závody, se pohybují ve výsledkových 
listinách na stupních vítězů. Jsou to např. Marek Beneš, Veronika Holíková, 
Jiří Křepela či Renata Skálová.         
 Poslední závod sezóny pořádaný WikovSKI Skuhrov nad Bělou se 
bude konat v sobotu 17. března v lyţařském areálu v Deštném. Vyhodnocení 
sezóny se uskuteční tradičně na závěrečném karnevalu na sněhu v sobotu 
8.dubna 2018.                                                                   Wikov Ski Skuhrov 

 

 

ORLICKÝ MARATÓN                       

tradiční součást zimní sezóny  
  Je to jeden ze šesti dálkových běhů, 
který je od roku 2008 zařazen do série závodů  
SKI Tour. Pro závod v Orlických horách – 
„Orličák“  je tradičně vyhrazen první únorový 
víkend.       
 V letošním roce 34. ročník závodu připadl na 3. - 4. únor 2018.  
Z důvodu nedostatečného mnoţství sněhu na běţeckých tratích v Deštném  
bylo nutné závod přesunout a zorganizovat na hřebenech, se startem a cílem 
v sedle Šerlich pod Masarykovou chatou (Stejně jako v roce 2016). Protoţe 
Šerlich nenabízí dostatečnou kapacitu parkovacích míst pro závodníky, byla 
organizována autobusová doprava. Autobusy odjíţděly od místa registrací v 
budově ZŠ Deštné podle stanoveného jízdního řádu a pro závodníky bylo 
připraveno parkování v Deštném.         
 Závod se jel na okruzích vedoucích ze Šerlichu okolo Velké Deštné. 
Prezentace závodů probíhala v Deštném v jídelně základní školy, kde se také 
v kuchyni  vařil čaj pro závodníky.  Na oba závody se navařilo 420 litrů 
výborného závodnického čaje a připravilo se 170 litrů iontového nápoje.  
 Po závodě byla pro závodníky v cíli připravena v sobotu silná, hrachová 
polévka a v neděli vynikající guláš s chlebem. Bonusem pro závodníky jsou 
v cíli napečené zákusky od našich maminek. To si závodníci velmi pochvalují. 
Kromě toho se mohou závodníci, ale i přihlíţející lidé a doprovod občerstvit 
v bufetu klobáskou, párkem, pivem, čajem, kávou, grogem, svařákem a 
dalšími dobrotami… Polévku i guláš navařil kuchař pan Karel Jirsa a 
občerstvení se podávalo ve vyhřívaném vojenském stanu z polní kuchyně, i 
kdyţ letos vyuţívali závodníci krásného slunečného počasí a občerstvovali se 
i venku.             
 Na start sobotních závodů se postavilo celkem 309 závodníků. Z toho 
bylo 138 dětí, pro které je od roku 2003 připravován vloţený závod. Nedělní 
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závod absolvovalo celkem 419 závodníků.      
 Přes problémové sněhové podmínky se závod vydařil, počasí bylo 
velmi příjemné, slunečné a sněhu na hřebenech bylo dostatek.   
 Za zvládnutou organizaci a přípravu závodů děkujeme všem rodičům, 
členům oddílu WikovSki Skuhrov nad Bělou a přátelům běţeckého lyţování, 
kteří přiloţili ruku k dílu a strávili na horách  mnoho hodin a odvedli spoustu 
práce…    
                                         M.Šabatová 
 

*** 
 

Z činnosti místní organizace Českého rybářského svazu 
ve Skuhrově nad Bělou v roce 2017 

 
  Činnost rybářského spolku ve Skuhrově nad 
Bělou v roce 2017 vybočovala z pravidelně            
se opakujících činností předešlých let.                        
Ke kaţdoročním činnostem jako je například postarat se o dostatečné 
mnoţství rybí násady do sportovních revírů, starost o rybníky, o krmení ryb, 
prosekávání ledu, kontroly stavu vody, přibylo opravení výpustě na rybníku 
D2, oprava břehů na rybníku D1 v Debřecích a s tím i spojené slovení ryb 
z obou rybníků.  Našim cílem je uspokojit nejen rybáře, kteří si chtějí odnést 
ryby domů, ale také ty, kteří chtějí u vody rybolovem v dnešní uspěchané 
době především relaxovat.  
      S prací jsme začali ihned, jak roztál sníh.Vypustili jsme rybník D1, 
zkontrolovali osádku ryb a začali  ihned napouštět vodou z rybníku D2. Tento 
rybník se vypustil úplně a ryby z něho se vysadily do rybníku D1. Po jeho 
vyschnutí se odstranila stará poškozená výpusť a upravilo se dno v okolí 
výpustě. Na podzim bylo naplánováno vybetonování nové výpustě, ale 
vzhledem k delším dešťům se nám danou záleţitost nepodařila realizovat. Na 
rybníku D1 se ponechal niţší stav vody a upravily se břehy po celém obvodu 
rybníka.  
  V průběhu roku jsme dodělávali  maringotku. Dala se do ní nová 
podlaha a nechalo se do ní udělat osm postelí.  Spaní by měly vyuţívat 
hlavně děti z rybářského krouţku při akcích, které krouţek pořádá. 
  Jako kaţdoročně byly v  červnu uspořádány dva závody dospělých na 
spodním rybníku v Debřecích. Prvního závodu se zúčastnilo 33 závodníků a 
to i z hodně vzdálených míst, dokonce dva účastníci si přijeli zarybařit aţ 
z Moravy. Jako druhý závod byly tradičně uspořádány i závody dvojic na 24 
hodin, kterých se zúčastnilo celkem 18 dvojic. V tomto roce se bohuţel 
nepodařilo navázat na loňskou účast s 27 dvojicemi. Při závodech na 24 
hodin se ulovilo celkem 836,74 kg ryb. Při obou závodech nám vyšlo počasí, 
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ryby braly a dle ohlasů závodníků se závody velmi vydařily.  
  Jednou z nejdůleţitějších činností organizace je práce s mládeţí. 
Krouţek pod vedením Petra Főrstera, Milana Hradeckého a Romana Blaţka 
navštěvuje 15 dětí a scházejí se pravidelně jedenkrát týdně. V krouţku se 
učí, jak ulovit různé druhy ryb a různé způsoby lovu. Učí se chovat šetrně 
k přírodě, poznávat ryby, ţivočichy a rostliny okolo vody. Pro děti byly i letos 
tradičně uspořádány závody, kterých se zúčastnilo 18 dětí nejen z naši 
organizace, ale i  malí rybáři z okolních spolků. Bylo pro ně připraveno 
občerstvení zdarma a pro kaţdého soutěţícího krásná cena. V srpnu byl 
uspořádán rybářský tábor na rybníku D1 v Debřecích, na kterém se sešlo 
celkem 16 dětí. Všechny děti spaly ve stanech na břehu rybníka. Hlavní 
náplní tábora byl celodenní lov ryb. Jeden den byla s dětmi podniknuta i 
exkurze do pstruhařství v Nedošíně. Pří nočním pobytu u vody si děti také 
vyzkoušely noční rybolov, který má své kouzlo. Určitě to pro ně byl nevšední 
a dobrodruţný záţitek. Dle ohlasu dětí se jim tábor hodně líbil.  
      Závěrem bych chtěl alespoň touto cestou vyjádřit poděkování všem 
členům organizace, kteří nám v dnešní hektické době věnují svůj volný čas a 
svou prací podporují rozvoj naši organizace ve Skuhrově nad Bělou. Na 
tomto místě bych chtěl také poděkovat Obecnímu úřadu ve Skuhrově nad 
Bělou a Obecnímu úřadu v Kvasinách za spolupráci a podporu našeho 
spolku. Pro děti z krouţku mládeţe se díky této podpoře můţe dopřát více 
zajímavých akcí.   
  Letošní rybářská sezóna nám jiţ brzy nabídne své úlovky, takţe pokud 
chcete relaxovat v přírodě se sportovním rybolovem, rádi Vás mezi námi 
uvítáme. Další informace o nás najdete na internetové adrese: 
http://www.rybariskuhrov.cz/ 
                                                                          Za rybářský spolek David Zounar 
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Spolek na Venkově a JK 

Nová Ves  hlásí 

 
          Mrazivý začátek letošního března nám přípravu na novou sezónu moc 
neusnadnil, ale  jaro je konečně tu a my se pomalu dáváme opět do práce. 
Spolu s našimi dětmi plánujeme jarní úklid stájí a jejich výzdobu. Dle 
aktuálního počasí začínáme na jízdárně  tréninkovou přípravou na skokové, 
drezurní a hobby závody. První z nich nás čekají jiţ v polovině dubna. 
Sezónu však otevíráme jiţ dříve a to jarní vyjíţďkou posledního března. 
S pořízením přepravníku na koně se nám otevřely i  další moţnosti přípravy a 
to dojíţděním na plánované tréninky či soustředění do jiných jezdeckých 
klubů s krytými jízdárnami, které chceme v hojné míře vyuţít ke zlepšení 
úrovně a kvality jeţdění našich svěřenců.                                                

  Letošní rok je v obou našich spolcích  opět nabitý. Spolek  JK Nová Ves   
se bude znovu snaţit připravit další uchazeče ke zkouškám ZZVJ a tyto 
zkoušky úspěšně  sloţit. S mladými jezdkyněmi, které minulý rok úspěšně 
tyto zkoušky  sloţily, se chceme účastnit jezdeckých závodů, které se konají 
pod hlavičkou České jezdecké federace. Na těchto závodech nás bude 
reprezentovat především Eliška Masaříková s koněm Sky Creative Ice B,  
Martina Jeţková se Sacramoso Paluba, Barbora Jeţková a  Eliška Pišlová 
s Derykem. Po loňských úspěších, kdy jsme z kaţdých závodů přivezli vţdy 
několik umístění, drţíme všem palce i letos, ať se mladým závodnicím 
sezóna vydaří! 

  Spolek Na Venkově se bude v rámci probíhajících krouţků věnovat těm 
nejmenším a začínajícím jezdcům. V týdnu probíhá krouţek  s koňmi, kam 
pravidelně dochází 17 dětí a kaţdý pátek vedeme krouţek pro DDM „Cesta 
do sedla“ a „ Jezdectví“, kam pravidelně dochází 16 dětí. I s těmito dětmi 
plánujeme vyjet na závody do nedaleké Lipovky na dětské hry, kde mohou 
poměřit své síly s ostatními dětmi. 

  Jako kaţdý rok budeme  pořádat Dětský den (26.5.), během letních 
prázdnin dva pobytové tábory, soustředění pro mladé jezdce, jiţ tradiční 
Hubertovu jízdu s dětským odpolednem (termín bude ještě potvrzen) a 
6.10.2018 Drakiádu. Mimo těchto  aktivit se  zúčastníme nejrůznějších akcí, 
kde s našimi koňmi povozíme nejen děti (Den dětí, Princezny a rytíři – 
zámecká zahrada Rychnov n.K.) a letní akce ve  Skuhrově n.B.). 

  Přejeme všem krásné jarní dny, dobrou náladu  a ať nám koně jdou! 

                                                                  Tým spolku Na Venkově, JK Nová Ves                                                                                                           
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Gastronomické pátky ve Společenském centru 
 
29.3. Zelené pivo a velikonoční jídla (POZOR - ČTVRTEK!)  
  6.4. Ovarový pátek  
13.4. Jack Daniels dárky + Ohnivé kuře  
20.4. Tatarákové hody  
27.4. Pečená ţebírka na medu a chilli  
  4.5. Gulášový pátek  
11.5. Nakládaný pátek  
18.5. Salátový pátek  
25.5. Sýrový pátek  
Rezervace:  p. Ulrich 724 502 012  
Více info: www.facebook.com/scskuhrov 

 

*** 
  

 

 

 

Všem skuhrovským občanům hodně jarního sluníčka, příjemné 

prožití Velikonoc, chlapcům a chlapům bohatou pomlázku, ženám a 

dívkám koledníky s citem v ruce        

   přejí všichni, kdo se podílejí na vydávání  

Skuhrovského zpravodaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/scskuhrov

