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Vážení občané,  

skončilo léto a je tu opět podzim a s ním  počasí 
charakteristické pro toto období. Konečně 
přináší přírodě tolik potřebnou vláhu, i když 
leckomu se to zase nezamlouvá. A tak opět 
reptáme, ale takoví už jsme my, lidé… 
Raději zpět k naší práci. Rád bych se v krátkosti 
ohlédl za právě uplynulým létem. 
 Poměrně příznivé letní počasí nám opět umožnilo provádět                     
i venkovní údržbu obecního majetku. I za letošní pomoc při této činnosti 
patří velký dík studentům – brigádníkům. Protože jsme však v minulosti 
nezaháleli a naplánovali řadu finančně velmi nákladných akcí, na které 
jsme vytýčili nemalé finanční prostředky jak z rozpočtu obce tak z dotací, 
věnujeme nyní veškeré úsilí na zdárné dokončení těchto akcí. Všechny 
záměry byly již dostatečně prezentovány, proto nyní jen v krátkosti 
připomínám: 
  Největší akcí letošního roku je bezesporu výstavba nových chodníků 
včetně rekonstrukce veřejného osvětlení. S touto akcí se díky jejímu 
rozsahu setkáváme každodenně všichni. Zároveň pociťujeme na vlastní 
kůži omezování chodu obce. Příznivá zpráva je, že tato akce již vrcholí a 
pomalu se blíží ke zdárnému konci. Úplně si však oddychneme až příští 
rok, kdy bude navazovat projekt ČEZu a do zbylých částí chodníků budou 
ve středu obce instalovány kabely pro elektrické vedení. Dosavadní vedení 
elektřiny pomocí drátů na sloupech se tak změní na stabilnější síť 
podzemní, méně náchylnou na poruchy a vnější vlivy.  V důsledku toho 
uprostřed obce zmizí nevzhledné betonové sloupy. Další dvě velké akce, 
které jsme v letošním roce již úspěšně dokončili a uzavřeli kolaudací bez 
závad, je v první řadě výstavba nového sběrného dvora, který nám již velmi 
úspěšně plní svoji funkci. Druhou je výstavba a příprava infrastruktury pro 
šest nových rodinných domků na Březině. Z těchto nově vzniklých parcel 
jsou nyní už tři prodané a v současné době se řeší prodej další parcely. 
Potenciální zájemci mají tedy ještě šanci. 
 Aktuální akcí, která je již “na spadnutí” a nachází se ve stádiu příprav 
výběrového řízení na dodavatele, je přestavba brocenské školy 
s proměnou na čtyři vestavěné byty. 
 Z povedených letních kulturních a sportovních akcí bych chtěl 

připomenout tradiční akce o skuhrovské pouti, tedy Pouťovou taneční 

zábavu a Volejbalový turnaj.  Běh na kolečkových lyžích měl tentokrát cíl 
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na Luisině Údolí. Tradiční Běh údolím Bělé, musel být tentokrát díky 

staveništi v naší obci narychlo přesunut do obce Podbřezí. 

Ve výstavních prostorách obce úspěšně proběhla nově instalovaná 

výstava krásných amatérských výrobků ze dřeva doplněná tématickými 

fotografiemi místního fotografa Jindřicha Bubeníčka. Děkujeme!                            

 Závěrem tohoto článku chci Vám, skuhrovským občanům i ostatním 

čtenářům Zpravodaje, popřát příjemný podzim, ještě mnoho slunečných 

dnů babího léta a zejména pevné zdraví.  

Milan Bárta, starosta 

 

 

Svoz nebezpečného odpadu  provede firma Marius Pedersen v naší obci 

2.11.2019. Vyzýváme občany, aby této příležitosti maximálně využili, 

neboť se jedná o svoz bezplatný! Podrobný rozpis je uveden v další části 

tohoto zpravodaje. 

Sběrný dvůr bude celoročně v provozu ve středu od 15.00 do 17.00 hod. 

a v sobotu od 8.00 do 10.00 hodin. Do dvora nevozte pneumatiky, ty je 

možné odevzdávat ve sběr. dvoře v Solnici. Bližší informace o režimu 

sběrného dvora připravujeme do příštího Zpravodaje. 

Obec navštíví kominík, zájemci o revizi komína mají možnost nahlásit se    

v kanceláři  OÚ Skuhrov do 20.10.2019. Revize proběhne 25.10.2019. 

Chcete být aktuálně informováni o dění v obci? Je možné využít služby 

SMS. Stačí se přihlásit na OÚ Skuhrov a veškeré zprávy a oznámení Vám 

budou posílány formou SMS do Vašich mobilních telefonů. 

Poplatky za stočné nově: Na platbu stočného budou NOVĚ vydávány 

faktury, které bude možno hradit převodem na účet nebo v hotovosti 

v kanceláři OÚ. 

Čipování psů – povinnost od 1.1. 2020: Chovatel je povinen zajistit, aby 

byli psi platně očkováni proti vzteklině. Očkování psa je platné pouze 

tehdy, pokud je pes nezaměnitelně identifikován (čipování, dříve 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU SKUHROV NAD BĚLOU 
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tetování). Chovatel je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo 

zaznamenáno v dokladu o očkování psa. 

Obec Skuhrov n. B. nabízí k prodeji nástěnný kalendář na rok 2020 

s fotografiemi současného Skuhrova. Zájemci se mohou přihlásit                        

v kanceláři OÚ do 31.10.2019. 

Na základě množících se stížností žádáme občany, kteří mají nejvíce 

práce s pilami, sekačkami atd. v neděli, aby respektovali nedělní klid a 

tuto svoji činnost si naplánovali na jiný den.  

MUDr. Juránková oznamuje, že zahájila očkování proti chřipce. Zájemci 

se mohou hlásit v ordinaci. 

Sociální komise Obce Skuhrov nad Bělou děkuje touto cestou všem 

občanům, kteří se podíleli na minulé sbírce pro potřebné. 

      Za sociální komisi Jana Kouřímová 

 

Mutina Skuhrovský 
- si všiml nebezpečných hrátek skupinky dětí ve stozích 

mezi Hrašticí a  Svinnou… 

- se ptá rodičů: víte jistě, kde se právě nachází a co dělá 

Vaše dítě?                                                                

- chválí zprovoznění naučné stezky Vápenka a zve občany k vycházce, při                                                                    

které se z informačních tabulí mohou dozvědět spoustu zajímavostí…  

- děkuje občanům za trpělivost a toleranci, které potřebovali, pokud byli 

nějak omezeni při výstavbě chodníků v obci…                                                                                                            

- děkuje všem občanům, kteří jsou ohleduplní ke svému okolí a o nedělích 

ponechávají své hlučné pracovní stroje odpočívat… 

*** 

Spolek Přátelé hradu Skuhrov se občanům omlouvá, že se z důvodu 
onemocnění nemohla uskutečnit plánovaná letní filmová představení na 
hradě. Program je přesunut na letní měsíce příštího roku. Děkujeme za 
pochopení. 
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Nad dotazy občanů 
 
Na adresu redaktora Skuhrovského zpravodaje došlo v poslední době 
několik námětů na články, ve kterých by měly být objasněny některé 
záležitosti týkající se obce a života místních občanů. Všechny se dají 
rozdělit zhruba do 4 tématických okruhů: 
 
1.Jaká je situace kolem stomatologické ordinace? V jakém stádiu je 
jednání s lékaři? Byli či nebyli “žhaví” zajemci? Jaké podmínky jim 
byly obcí nabídnuty? 
 
2. Jak vedení obce postupuje v případě příšerného stavu silnic v okolí 
Skuhrova. Situace je v některých úsecích až nebezpečná.  Naproti 
tomu si veřejnost všímá opakovaných oprav silnic, kde to vůbec 
nebylo potřeba a byly tam tedy zbytečně vynaloženy finanční 
prostředky, které by jinde prospěly více. 
 
3. Dalším tématem je kostel a jeho okolí. Stále chybí demontovaná 
vstupní brána ke kostelu. Srnky běhají po hrobech a okusují květiny. 
A nebylo by dobré vrátit na věž kostela hodiny, které byly kdysi 
odstraněny? Kostel je místní dominanta, kterou je třeba udržovat…  
 
4. Občané si take přejí, aby se ve Skuhrovském zpravodaji dozvěděli 
informace o hospodaření obce, jaké jsou případné dluhy, výdaje, 
příjmy, ceny stavebních parcel, tak jak tomu je třeba v Rychnově. Tam 
se občané v místním tisku prý dozví všechno... V takovém a 
podobném  duchu se nesou nejčastější připomínky občanů. 
 
 Vzhledem k tomu, že mezi základní úkoly Skuhrovského zpravodaje 
patří předávat informace z jednání obecního úřadu a zastupitelstva obce 
nejširší veřejnosti, obrátili jsme se s uvedenými dotazy na představitele 
obce, kteří jsou kompetentní k tomu, aby je zodpověděli. Slovo mají 
pánové Milan Bárta, starosta a Mgr. Jaromír Chocholouš, místostarosta: 
 
 V první řadě bychom rádi poděkovali občanům za jejich zájem o dění 
v obci a za náměty, které byly vzneseny. Rádi je v následujícím textu 
objasníme, jen bychom chtěli touto cestou podotknout, že veškeré 
informace o hospodaření obce, jejich záměrech, plánech, projektech a 
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dalších záležitostech jsou projednávány na schůzích zastupitelstva obce. 
Tato jednání jsou veřejná a všichni občané mají možnost přinášet tam 
vlastní připomínky, dotazy i náměty. Bohužel, účast obyvatel na těchto 
schůzích je velice nízká. Ale nyní k dotazům. 
 
Zubaři. Vedení obce se aktivně zapojilo do snah o obnovení chodu místní 

zubní ambulance. Ale v současné době vážný zájemce neexistuje, ač byla 

oslovena i stomatologická komora. Ani oficiálními ani neoficiálními cestami 

se doposud zubaře pro naši obec sehnat nepodařilo. Zjistili jsme, že 

ministerstvo zdravotnictví vypsalo grant, v němž je možnost získat 

příspěvek na plat zubní sestry. Jsme v kategorii obcí, která by na tento 

příspěvek “dosáhla”, ale o tuto dotaci musí požádat přímo zubní lékař, a 

toho, bohužel, nemáme. Obec nabízela potencionálním zájemcům úpravy 

ordinace na náklady obce podle daných předpisů a požadavků. Je pravda, 

že zájemci byli. Jednalo se o dvojici dostudovaných zubařů z Prahy. Obec 

jim vyšla ve všech jejich požadavcích vstříc. Chtěli po nás například 

vybourat rozvaděč a vybudovat dveře do druhé ordinace, pořídit silnější 

kompresor, který utáhne 2 křesla. Na to všechno jsme přistoupili. Ale po 

měsíci jednání nám tato dvojice oznámila, že od svého záměru odstupuje. 

O nájmu v této fázi nebyla ani řeč…Nástupce za sebe sháněla i končící 

zubní lékařka paní MUDr.Zdenka Seidlová, ale ani té se to nepodařilo. 

Chápeme složitou situaci našich občanů, kteří budou muset nějakou dobu 

za zubní péčí dojíždět. Proč tato situace nejen u nás ale v celém státě 

nastala, je spíš otázka pro příslušné odborníky a politiky. 

Silnice jsou velice bolavým tématem. K jeho projednání jsme k nám 
pozvali 1. náměstka hejtmana, pana generála Martina Červíčka, neboť 
silnice II. třídy má ve své správě kraj. Pan náměstek na vlastní oči viděl 
stav silnic v okolí naší obce a konstatoval, že v kraji jsou ještě horší cesty a 
tudíž nelze udělat všechno najednou. V dohledné době se asi situace 
rapidně nezlepší. Přece jen se však podařilo alespoň to, že v úseku 
Hraštice-Brocná bude proveden průzkum podloží, aby mohl být stanoven 
rozsah rekonstrukce. V úseku Skuhrov-Proloh bude podle jeho příslibu do 
roku 2024 položen nový povrch. Projekt je již připraven. Pan náměstek 
mimo jiné vyslovil svůj obdiv k tomu, co naše obec dokázala vlastními 
silami vykonat (zaujalo ho Společenské centrum, dětské hřiště, chodníky). 
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Kostel a jeho okolí. V současné době je již hřbitovní brána na svém místě. 
Jedná se původní železná křídla, která byla na náklady obce 
opravena a zavěšena na vyzděné sloupy. Zatímco hřbitov 
včetně obvodové zdi a brány je v majetku obce, kostel patří 
církvi. Hodiny, které byly před lety z věže sejmuty, aby mohly 
být opraveny, skončily neznámo kde. Případnou instalaci 
hodinového stroje by musela iniciovat církev. 

 
Finance. Finanční záležitosti jsou pravidelně a transparentně probírány na 
zasedáních zastupitelstva obce. Abychom umožnili občanům nahlédnout 
do království obecních čísel, uveřejňujeme za tímto textem tabulku                       
s plánem akcí a finančním zajištěním. Tabulku vypracoval pan 
místostarosta J. Chocholouš ve spolupráci s finančním výborem, který 
finanční toky v obci kontroluje. Co se týká ceny stavebních pozemků, na 
Březině je cena stanovena na 800,- Kč za 1m2. 
 
A ještě malá poznámka místostarosty k místní šeptandě: 
 Po Skuhrově se rychlostí blesku rozšířila fáma, že lékařské služby 
byly v obci omezeny kvůli zvýšení nájemného. Jako obvykle, i tentokrát 
měla agentura JPP (jedna paní povídala) mylné informace.  Laskavý čtenář 
si jistě povšimil, že v roce 2018 proběhla rekonstrukce a nástavba 
zdravotního střediska. V rámci této akce došlo v přízemí budovy ke změně 
vytápění z akumulačních kamen na tepelné čerpadlo. To vyvolalo potřebu 
přepracovat na jaře stávající nájemní smlouvy na nový typ dodávek tepla. 
Zároveň byl k dispozici aktuální znalecký posudek na výši nájemného. Ten 
však na případnou výši neměl vliv. Tak jako šla spotřeba elektřiny 
tepeného čerpadla ve zdravotním středisku v době topné sezóny za obcí, 
neřešíme nijak zásadně výši nájemného a snažíme se vždy vycházet  
maximálně vstříc, aby lékařská služba byla zajištěna. Ale - paní MUDr. 
Dragounová v poslední době využívala zdejší ordinaci především 
k administrativě. Jednal jsem s ní několikrát před polednem, protože již v tu 
dobu neměla žádné klientky, využití ordinace bylo minimální a o výpovědi 
uvažovala již dříve.  Paní MUDr. Seidlová ukončila činnost z důvodu svého 
odchodu do penze.  

 Rádi bychom ještě přidali další informace. V srpnu proběhla úspěšně 
kolaudace sběrného dvora, který je nadále každou středu a sobotu                 
v provozu. Na správné třídění odpadu tam dohlíží pan Petr Šíla.   
 V měsíci září se konala další kolaudace, tentokrát šlo o pozemky na 
Březině.            
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Dřevěné plastiky vytvořené při letošním Řezbářském sympoziu¸ byly 
řádně nakonzervovány a v říjnu budou instalovány na plánovaná místa. 
Sochy ročních období budou umístěny v áleji vedoucí od fary k Lipce, 
socha žebráka bude stát v bráně při vstupu do hradního areálu.  
 Posvícenské posezení se uskuteční ve dnech 18.-20. října v místním 
Společenském centru, v pátek bude doprovázeno hudbou. Výhledově zde 
budou pořádána jednou za měsíc páteční sousedská posezení                             
s občerstvením.           
 Těší nás také, že si místní i přespolní děti opět našly  rekonstruované 
hřiště, na kterém tráví volné chvíle. Věříme, že se tento koutek podaří 
uchovat v dobrém stavu a že se nestane cílem řádění vandalů. Tady záleží 
i na všímavosti a odvaze občanů, aby se nebáli proti případným ničitelům 
zasáhnout. 
 

 
Akce Rozpočet 

v Kč 
Dotace v 
Kč 

Další 
financování 
v Kč 

Termín 
realizace 

Poznámka 

Pozemky 
Březina 

9 122 276 
 

6 274 725 
 

2 235 000 
koupě 
pozemku 

Kolaudace 
13.9.2019 

 

Za kostelem 
pozemky 

250 620 
 

50 000   Jen 
projekce, 
ukončeno 

Chodníky  16 021 203 

 
9 128 329 
 

1 000 000 
Škoda auto 
dar 

do 
31.12.2019 

Dar na 
veřejné 
osv. 

Sběrný dvůr 1 539 569 
 

1 101 252 
 

 Kolaudace 
15.8.2019 

 

Byty Brocná 10 628 076 

 
9 105 314 
 

 do 
31.12.2020 

Vydáno 
stav. 
povolení 

Dětské hřiště 900 000 900 000  Hotovo Dar Škoda 
auto a.s. 

Komunikace 
Nová Ves 

162 000  Žádost o 
dotaci na 
konci roku 

rok 2020 Jen 
projekce 

Brána 
hřbitov 

120 000   říjen 2019 oprava 

Urbanistické 
řešení obcí 

225 000 214 000  listopad 
2019 

projekt 
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Ohlédnutí za letní kulturní sezónou v obci 

Během celého léta až do konce září jste mohli navštívit výstavu 
dřevěných výrobků: ruční práce pana Josefa Štěpána z Otovic, pana 
Zdeňka Fouska ze Svineckého Dvora, pana Josefa Noska z Chábor a Vojty 
Pohla z Proloha. Dále jste mohli zhlédnout výstavu fotografií Jindřicha 
Bubeníčka s názvem Proměny dřeva. Výstava to byla nádherná. Všem 
zúčastněným děkujeme za zapůjčení prací. 

 

 

Pokračovaly take zájezdy za kulturou. Společně jsme navštívili Divadlo 
Hybernia v Praze, kde jsme zhlédli muzikál Galileo od Janka Ledeckého.  
Myslím, že všem, kteří s námi jeli, se představení líbilo.  Příští zájezd se 
plánuje na duben 2020. 

 Další akce obec ještě do konce roku připravuje. 
Srdečně zveme všechny občany na Posvícenskou taneční 
zábavu v pátek 18.10.2019 se skupinou Brillant BEND ve 
Společenském centru ve Skuhrově n. B.    
 Dále obec Skuhrov pořádá 8.12.2019 zájezd na Veselý 
kopec u Hlinska na PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK. Cena zájezdu 150,- Kč  
za dospělé, 100,- Kč za dítě do 15 let.  Zájemci se mohou již nyní hlásit na 
OU.  

Všem přeji krásný prosluněný podzim. 

                Kateřina Pohlová 
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Kulturní komise připravuje 

Setkání seniorů. Srdečně zveme všechny dříve narozené občany ze 
Skuhrova nad Bělou a přilehlých obcí na setkání seniorů, které se 
uskuteční dne 6. listopadu od 15.00 hodin ve Společenském centru. 
Dostaví se zástupci obce, aby informovali o dalších záměrech a plánech.  
O dobrou náladu se postará paní Anna Schůtová s harmonikou. Připraveno 
bude i drobné občerstvení. 

Advent ve Skuhrově se bude konat o první adventní neděli, tedy 
1.12.2019 od 13.00 hodin v prostorách místní základní školy a 
Společenského centra.  Program bude upřesněn na plakátech. Již dnes je 
jisté, že v 17.00 hodin při zpěvu vánočních koled společně rozsvítíme 
obecní vánoční strom u Společenského centra. 

Vánoční  koncert dětského  sboru Carmina se uskuteční pouze v Solnici. 

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Významného životního jubilea se ve 4. čtvrtletí roku 2019  dožívají tito 
naši spoluobčané: 
 

 HLAVÁČKOVÁ Věra ze Svinné   80 let 
 DRAŠNEROVÁ Božena z Brocné   75 let 
 ŠÍLA Petr ze Skuhrova     70 let 
 LOPATÁŘ Pavel z Debřec     70 let 
 ŠRITTR Ladislav ze Skuhrova    91 let 
 JECHOVÁ Marie z Hraštice    93 let 
 LUKAVSKÝ Josef z Brocné    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: 
 

 VLASÁK Sebastián ze Skuhrova 
 KAŠPAROVÁ Nella ze Skuhrova 
 PRECLÍK Filip ze Skuhrova 
  

 Vážení rodiče, vítáme narození Vašeho děťátka a přejeme Vám                     
i jemu, aby vyrůstalo ve zdraví, lásce, klidu a pohodě. 
                                                                                                           Soňa Vlasáková 
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Okénko do základní školy… 

Prázdniny nám skončily, a tak jako vždy na začátku září začal nový 
školní rok, který byl v  pondělí 2. září 2019 zahájen tradičním slavnostním 
shromážděním učitelů, žáků, jejich rodičů i ostatních účastníků. I letos se 
úvodního přivítání zhostil starosta obce pan Milan Bárta, jenž spolu 
s ředitelem školy Oldřichem Málkem uvítal na začátku školního roku 188 

našich žáků, což oproti 
předchozímu školnímu roku 
znamená nárůst o 11 žáků. 
Největší počet nových žáků 
se samozřejmě rekrutuje 
z prvňáčků, kterých na 
dvoře nastoupilo 23, což je 
za několik posledních let 
zdaleka nejvíc. Další vlna 
nově příchozích žáků 
„připlula“ z 5. ročníku ZŠ a 
MŠ Kvasiny, bylo jich 10. 
Ale zaznamenali jsme                   

i přestupy z dalších škol – z Bílého Újezdu, Lukavice, Voděrad, Rychnova 
nad Kněžnou nebo Blanska. V souvislosti s rostoucí migrací občanů                       
z Ukrajiny, kteří si u nás našli práci, začali skuhrovskou školu navštěvovat                
i tři chlapci, kteří se z této země spolu se svými rodiči přestěhovali. Začlenit 
tyto žáky do jednotlivých třídních kolektivů byla pro naši školu výzva. Je 
nutno říci, že se to díky menší jazykové bariéře, velké snaze všech chlapců 
a v neposlední řadě i díky přístupu všech pedagogů podařilo poměrně 
rychle. 

Nárůst počtu žáků v naší škole pokračuje, a to nás samozřejmě velmi 
těší. Jedním z důvodů, proč k nám někteří žáci přestoupili z jiných škol, je 
skutečnost, že rodiče těchto žáků vítají, že naše škola neupouští od jasně 
nastavených pravidel, tedy že ve škole je nějaký „režim“ (v tom dobrém 
slova smyslu). Máme jasné krédo – jsme školou pro všechny žáky, jsme 
k žákům vstřícní a tolerantní, ale máme svá pravidla. A děkujeme všem 
těm rodičům, kteří toto chápou, respektují a tím pomáhají našemu 
pedagogickému sboru k dobré výchově a vzdělávání toho nejcennějšího, 
co mají – svých dětí.   
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A jak tedy vypadá složení jednotlivých tříd ve školním roce 2019/2020? 

1. třída 23 žáků tř. uč. Mgr. Kateřina Hvězdová 
2. třída 14 žáků tř. uč. Mgr. Věra Rygrová 
3. třída 11 žáků tř. uč. Mgr. Jana Popová 
4. třída 23 žáků tř. uč. Mgr. Vladimír Kalous 
5. třída 16 žáků tř. uč. Mgr. Daniel Vacek 
6. třída 30 žáků tř. uč. Mgr. Petr Píč 
7. třída 29 žáků tř. uč. Mgr. Hana Wenzelová 
8. třída 25 žáků tř. uč. Mgr. Lenka Hepnarová 
9. třída 17 žáků tř. uč. Mgr. Zuzana Šabatová 
 

Pedagogický sbor dále doplňují výchovná poradkyně Mgr. Iveta 
Vašátková, Mgr. Jana Dusilová, která má na starosti převážně výuku 
anglického jazyka. K naší potěše je nutno zmínit skutečnost, že výuku 
dějepisu zajišťuje i nadále pan Mgr. Jiří Nedomlel, který na konci 
uplynulého školního roku ukončil svoje dlouholeté působení na postu 
zástupce ředitele školy (pamětníci si jistě vzpomenou, že „zástupcoval“ 
nejen současnému řediteli, paní ředitelce Brandejsové, ale již panu řediteli 
Dohnálkovi). Za jeho svědomitou a pečlivou práci na výše uvedené pozici 
mu všichni upřímně děkujeme. Je dobře, že se s ním jako aktivním 
pedagogem zatím nemusíme loučit! 

Hledání nástupce pana J. Nedomlela pro nynějšího ředitele školy 
bohužel i přes značnou snahu nedopadlo úspěšně, ale řešení se nakonec 
našlo. Do školy nastoupila Mgr. Petra Wenzelová (působila zde již ve 
školním roce 2017/2018), která vyučuje chemii, hudební výchovu a 
anglický jazyk a na částečný úvazek pracuje jako administrativní 
pracovnice. Plní tak část úkolů, které v minulosti plnil zástupce ředitele 
školy. Vychovatelkou školní družiny zůstává i nadále Jana Pohlová, 
pokračuje asistentka pedagoga Jana Vernerová (do konce prosince 
letošního roku) a ekonomickému úseku vládne paní Pavlína Kalousková. 
Aby změn nebylo málo, museli jsme v období prázdnin řešit i personální 
obsazení ve školní jídelně. Ke 31. 8. 2019 na vlastní žádost ukončila 
pracovní poměr vedoucí školní jídelny paní Stanislava Popová. Za její 
dlouholetou dobrou práci, kterou pro jídelnu a její strávníky vykonala, jí 
rovněž velmi děkujeme. Na základě výběrového řízení byla na pozici 
vedoucí školní jídelny vybrána paní Klára Rašínová z Lukavice. Jídelna tak 
je opět v plném stavu.  Paní Rašínovou doplňují kuchařky Hana Poláčková, 
Jana Rohrová, Šárka Frydrychová a Milena Gažiová. 
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Tradičně stabilní je situace na úseku provozních zaměstnanců, který 
řídí školník Dušan Košík a jako uklízečky zde pracují Jitka Šlitrová a 
Monika Blažková. 

 
Projekt Plujeme na jedné lodi 2 

Po ukončení předchozího projektu Plujeme na jedné lodi k 28.2.2019 jsme 
prakticky okamžitě zahájili projekt Plujeme na jedné lodi 2, a to opět díky 
skvělé spolupráci s manžely Zemanovými z Chlen. Projekt se týká obou 
našich škol, tedy i mateřské školy, a potrvá do roku 2021. Díky tomuto 
projektu, který do naší organizace přinese celkově částku 1 356 589,- Kč, 
můžeme zaměstnávat školní asistentky (Helenu Bekovou v MŠ a Evženii 
Hanušovou v ZŠ), od ledna 2020 personálně vypomoci  
ve školní družině, pokračovat v činnosti čtenářského klubu (velké 
poděkování patří Mgr. Vladimíru Kalousovi), pořádat odborné besedy 
s veřejností, vyměňovat si zkušenosti s jinými školami nebo realizovat 
celou řadu projektových dnů ve škole i mimo školu. 

 Velmi příjemnou částku ve výši 100.000,- Kč jsme získali díky 
darovací smlouvě s největší regionální firmou Škoda Auto Kvasiny. 
Částka bude použita na podporu technického vzdělávání našich žáků. 
Firmě Škoda Auto touto cestou velmi děkujeme! 

Zájmová činnost 

I přes značnou vytíženost všech našich pedagogů v souvislosti se 
zavedenou inkluzí, která představuje velkou časovou zátěž, 
nezapomínáme na další vyžití našich žáků. Proto i v letošním roce 
otevíráme řadu zájmových útvarů. K tradiční etické výchově a základům 
anglického jazyka pro nejmenší se přidávají pohybové hry, florbal, stolní a 
deskové hry, hra na flétnu, sborový zpěv, zmiňovaný čtenářský klub a letos 
nově i výtvarná dílna pro starší žáky. Spolupracujeme i s jinými spolky, 
které se věnují mladé generaci např. WIKOV SKI Skuhrov, TK Kvasiny, SK 
Solnice, SDH Skuhrov nad Bělou a ČRS Skuhrov nad Bělou.  

Naši učitelé tedy rozhodně nejsou těmi, kteří již ve 12 hodin odcházejí 
domů (jak si určitá část naší veřejnosti stále mylně myslí). 

 
Advent ve škole 

Ve spolupráci se Spolkem rodičů pořádá základní škola ve svých 
prostorách tradiční akci Advent ve škole. Akce se koná o první adventní 
neděli 1. 12. 2019 od 13 hodin.  Občerstvení pro návštěvníky bude  
samozřejmě zajištěno.                                                                                   
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Poděkování 

Na závěr tohoto článku bychom rádi poděkovali našemu zřizovateli 
– Obci Skuhrov nad Bělou. Díky vstřícnosti, pochopení a samozřejmě 
zájmu o vzdělávání v obou našich školách ze strany vedení obce, obecní 
rady i ostatních zastupitelů se nám i nadále dostává finanční i materiální 
podpory (jen svoz dojíždějících žáků stojí nemalé prostředky), bez kterých 
by naše školy nemohly pracovat tak, jak v současné době pracují. Je vidět, 
že pro vedení obce i ostatní zainteresované je stav skuhrovského školství 
jednou z priorit. Další informace si budete moci přečíst ve vánočním vydání 
Zpravodaje. Sledujte nás i na webu https://www.zsskuhrov.cz 

                                                                                            Mgr. Oldřich Málek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PODZIMNÍ ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ SLUNÍČKOVÉ ŠKOLIČKY 

 Listí se pomaličku zbarvuje dožluta a nám v mateřské 
škole začíná další školní rok. V září jsme mezi nás přivítali 19 
nových dětí, které naplnily nejen naši novou třídu Motýlků, ale 
posílily i řady Berušek a Broučků. Stojí za zmínku, že v tomto 
roce se u Broučků sešlo 25 předškoláků, kterým začala povinná školní 
docházka.  

Nabídka pracovní pozice 

Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou nabízí od 1. 1. 2020 
uvolněnou pracovní pozici asistent pedagoga v základní škole + školní 
asistent ve školní družině. Úvazek: 0,75 + 0,30. 
Platové zařazení: 8. plat. třída (plat. stupeň dle délky praxe). 
Požadovaná kvalifikace: maturitní nebo VŠ vzdělání pedagogického 
směru nebo maturitní vzdělání s nástupem kvalifikačního kurzu                  
v 1. pololetí roku 2020. Kontakt: 778 546 722, 777 360 583 nebo email: 
skola@zsskuhrov.cz    Je nutné zaslání životopisu.  
 

https://www.zsskuhrov.cz/
mailto:skola@zsskuhrov.cz
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Září se nese v duchu adaptace, poznávání 
a zvykání na mnohé nové: na kamarády, 
hračky, učitelky, jiný režim, hry i činnosti. 
Zeptali jsme se našich předškoláků, na co 
se do naší školky nejvíce těší.  
A bylo toho porůznu. Někteří se těší na hry 
na zahradě, jiní na pohádky, pečení, na 
povídání v kroužku, na kamarády, na 
trampolínu, na nové hračky i na paní 
učitelky. Začátkem tohoto školního roku 
jsme již tradičně uskutečnili akci „Setkání 
s kamarády a školáky“, kdy se na nás přišli 
podívat prvňáčci a povyprávět nám své 
zážitky a zkušenosti z velké školy. Též jsme 

vyrazili na výlet za záchranáři, koníky a Kačenkou do Deštného.  
  A co nás na podzim ještě čeká?  Ve čtvrtek 31.10. 2019 připravujeme 
akci pro rodiče s dětmi „Oživlý les“. Tak jestli budete mít čas a chuť, přijďte 
se podívat mezi nás. Akce začíná v 16 hodin v areálu mateřské školy. 
Čeká na vás ukázka dravců, seznámení s myslivostí, plnění dobrodružných 
úkolů i les plný zvířátek.  V listopadu plánujeme pro veřejnost besedu                   
o první pomoci s panem MUDr. Jakubem Jandíkem.  

Více informací o novinkách v MŠ Sluníčko získáte na webových 
stránkách zsskuhrov.cz. 

*** 
 
 

Náš maličký Dobrovolný svazek obcí  Mikroregion Bělá započal svoji 
činnost 1. 10. 1999 dohodou zástupců města Solnice, obce Skuhrova nad 
Bělou, obce Kvasiny a obce Osečnice o založení společného mikroregionu. 
 Stiskem ruky tuto dohodu zpečetili pánové Vladimír Bukovský, Ladislav 
Kubíček, Pavel Ulrich a Bohumil Staněk. Dodatečně se pak v únoru 2014  připojil 
pátý člen DSO, a to obec Bílý Újezd, tehdy paní starostka Jaroslava Krobotová.  
Od počátku se stal nejvýraznější tváří svazku a zároveň předsedou p. Vladimír 
Bukovský, v té době starosta obce Skuhrova nad Bělou. Podle smluvního 
ujednání byl svazek založen za účelem podpory rozvoje obnovy venkova se 
zvláštním zřetelem na ochranu a tvorbu životního prostředí a rozvoj turistiky a 
dále bylo na počátku stanoveno, že cílem svazku je též napomoci v širším 
ekonomicky spolupracujícím prostoru celkové prosperitě zakládajících obcí a 

MIKROREGION BĚLÁ SLAVÍ 20. VÝROČÍ 
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jejich obyvatel. Jednou z trvalých činností svazku je také propagace oblastí 
mikroregionu jako turistického cíle, svazek také systematicky podporuje mnoha 
projektovými záměry rozvoj česko-polských příhraničních vztahů a turistiky.   
 Naši spolupráci se povedlo pozitivně implementovat i do  mnoha dalších 
oblastí našeho profesního života, takže společně řešíme i časté,  ne zrovna 
vítané  legislativní novinky, které musíme zavést do života našich úřadů, a tam 
právě  jistá a jakkoliv pozitivní nebo negativní  zkušenost jednoho může ušetřit 
hromadu času dalším kolegům z vedlejší obce. Předávání zpracovaných 
vyhlášek, směrnic, opatření v nejrůznějších agendách chodu úřadů,  funkčních a 
osvědčených v jedné obci,  je standardní kolegiální akt, který se rovněž stal 
neodmyslitelnou součástí našeho spolupůsobení. Myslím, že promluvím za 
všechny, když prohlásím, že tohoto bonusu si všichni navzájem velice vážíme.   
Základem naší existence jsou ale společné projekty, nezahálíme a každý rok se 
povede získat z nejrůznějších zdrojů peníze na účel, který je dán naším 
strategickým plánem rozvoje území. Administrativní zajištění našeho fungování 
se nám daří z valné části pokrýt z každoročního příspěvku z dotačního programu 
Podpory svazků obcí Královéhradeckého kraje a z části z příspěvku členských 
obcí.  V prvním desetiletí své existence svazek realizoval řadů významných 
projektů z podpory Královéhradeckého kraje, z nichž bych vzpomenula např. 
projekt na podporu cykloturistiky, kdy došlo k označení informačních tabulí 
s trasami v rámci mikroregionu a ve dvou obcích byly postaveny 2 odpočinkové 
altány, tento projekt byl podpořen částkou 297.000 Kč, dále projekt na úpravu 
sportovišť v obcích mikroregionu s příspěvkem ve výši 188.000 Kč, pořízení 
společného traktorového ramene na údržbu příkopů /podpora ve výši 138.000 
Kč/, doplnění chybějícího mobiliáře v obcích ve formě nových autobusových 
zastávek, zde byl příspěvek 329. 000 Kč, projekt na pořízení potřebné techniky 
ve formě čerpadel a elektrocentrál s příspěvkem ve výši 300.000 Kč.  
Z regionálního operačního programu jsme získali podporu ve výši 580.000 Kč na 
realizaci projektu „S batohem na zádech“, jehož cílem byla výroba propagačních 
panelů, letáků, pohlednic a známek v několika jazykových mutacích a dále jsme 
také pořídili zřízení 9 veřejně přístupných míst k internetu a instalaci 
bezdrátového rozhlasu, zde s  podporou ve výši 3.600 000 Kč.  Tato dekáda byla 
ukončena slavnostním křtem publikace 10. let Mikroregionu Bělá v rámci  
projektu „Tak co máte pod pokličkou“, společného projektu s DSO Hornolidečsko 
podpořeného ve výši 151.000 Kč. Do druhého desetiletí svého života mikroregion 
vstoupil s realizací projektů z krajského programu obnovy venkova – integrované 
projekty venkovských mikroregionů, kdy v rámci projektu  „Dopravní bezpečnost 
a orientace v obcích“ /podpora 76.000 Kč/ obce doplňovaly značky na místních 
komunikacích nebo v rámci projektu „Jsme lidem zárukou a pomocí“ se pořídily 
pro obce vysoušeče, motorové pily, elektrocentrály, čerpadla s výší podpory 

108.000 Kč. V dalších letech jsme pak úspěšně realizovali sérii projektů  
z Podpory obnovy a rozvoje venkova z MMR pod názvy „Jdeme na to 
společně“ či „Společně pro další vzdělávání“, které byly především 
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tématicky zaměřeny třeba na IT vzdělávání a další výměnu zkušeností 
s partnerskými DSO /podpora ve výši 468.000 Kč/. Vykročili jsme i směrem 
k evropským penězům a s chutí jsme se popasovali z hlediska finančního 
se zatím největším  projektem „Regenerace vybrané zeleně DSO Bělá“ 
z prioritní osy Zlepšování stavu přírody a krajiny z operačního  programu 
životního prostředí Evropského fondu pro regionální rozvoj, kde jsme na 
ošetření zeleně v rámci našeho svazku obdrželi dotaci téměř 4 mil Kč. Celá 
akce zahrnující kácení, ošetření i nové výsadby trvala v rámci všech obcí 
svazku 20 měsíců.         
 Vzájemné přeshraniční vztahy s Polskem jsme zase utužovali skrze  
dva společné  projekty: „Máme se čím pochlubit“ a „Všichni jsme součástí 
přírody a společnosti“ realizované v letech 2016-2018. Jejich obsahem bylo 
povýšit intenzitu vzájemné spolupráce, příhraniční integraci, poznání 
státních i náboženských svátků a zajímavých míst na obou stranách, 
aktivovat podněty na podporu životního prostředí a k tomu  iniciovat široké 
vrstvy veřejnosti včetně mládeže. Na oba projekty se povedlo získat 
z evropského fondu pro regionální rozvoj 750.000 Kč.    
 Za velice zdařilý počin také považujeme zrealizování akce 
„Propagace životního prostředí a zemědělství v Mikroregionu Bělá“, 
podpořeného z dotačního fondu našeho Královéhradeckého kraje,  která 
proběhla v říjnu 2016 v Kulturním domě v Kvasinách a v jeho okolí a která  
byla z pohledu návštěvnosti  i atraktivity nabízených vystavovatelů velice 
zdařilá.  K organizování podobných kulturně společenských akcí se svazku 
podařilo zakoupit prostorný “partystan”, který je k dispozici členským 
obcím.            
 V posledním období popisované dekády ze života DSO nesmíme 
zapomenout na nové partnerství s ukrajinskou obcí Kamianitsya (blízko 
Užgorodu), která svojí velikostí připomíná obce našeho mikroregionu, 
nicméně při cestování po regionu jsou vidět značné rozdíly v občanské 
vybavenosti u nás a v Zakarpatské Ukrajině. Zde se díky podpoře ze strany 
Královéhradeckého kraje navázala nová forma spolupráce, která se do 
budoucna zcela jistě bude rozvíjet.      
 Kdybych měla vyjmenovat všechny společné projekty, věřte, že by to 
bylo ještě na hodně dlouho, ale objemově se povedlo  svazku DSO Bělá 
do území přinést více než 12 000 000 Kč. 

 Krom přímé projektové činnosti  DSO mikroregion Bělá také pomáhal. 
Když se v roce 2013 prohnala povodeň naším spřáteleným jihočeským 
mikroregionem Zlatý vrch, náš svazek poskytl rychlou finanční pomoc 
obecním samosprávám na pomoc při obnově území. Spřátelené obci 
Kamianitsya  na Ukrajině jsme společně přispěli na nákup techniky do 
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místní mateřské školy. Od počátku vzniku myšlenky provozování cyklobusů 
do Orlických hor, podporujeme také každý rok tuto aktivitu drobným 
příspěvkem. Jedná se o 2 000 Kč ročně.              
 Bylo by toho ještě mnoho, co by se o mikroregionu Bělá dalo 
vyprávět, já sama jsem součástí jeho života posledních 11 let, kdy jsem se 
společně s jeho předsedou p. Bc. Vladimírem Bukovským ponořila do 
projektování, čímž jsem si „vysloužila“ pomyslné převzetí štafety a od 
počátku letošního roku je předsednictví našeho svazku po předchozích 19 
letech přesunuto ze Skuhrova nad Bělou do Solnice. Při té příležitosti však 
cítím potřebu složit velkou poklonu svému předchůdci za jeho činorodost, 
nápaditost, energetičnost a vizionářství,  se kterými  přistupoval ke všem 
realizovaným projektům. Mikroregion Bělá, jak rád říkává,  je jeho dítě. Že 
je to skutečně jeho srdeční záležitost, je na intenzitě projektů snadno 
poznatelné. Domnívám se, že toto mohou všichni, kdo byli během těch 20 
let členy úzkého Výboru DSO, potvrdit. Poděkování rovněž patří účetní 
svazku, paní Marii Hlaváčkové ze Skuhrova nad Bělou za její 19-letou 
pečlivou práci pro svazek a panu Ladislavu Kubíčkovi, který  po celou dobu 
pracoval ve Výboru ve funkci místopředsedy. Pro mě osobně je zásadní to, 
že je zde patrná soudružnost všech členským obcí, vzájemná sounáležitost 
a spolupráce v prostředí, ve kterém se každý den všichni pohybujeme. A 
nakonec i skvělá partička lidí, která udržuje svazek v životaschopné 
kondici.  To vše dohromady mě utvrzuje v jistotě, že budoucnost takového 
svazku má smysl.                                                                                                                                      
  Jsem velice ráda, že v okamžiku výročí našeho 20-letého fungování 
Vás mohu co nejsrdečněji pozvat v sobotu 28. 12. 2019  od 19.30 hod.  
na Reprezentační ples. Jelikož je to náš historicky první ples, jsem 
obzvláště ráda, že ho můžeme uspořádat v krásném prostředí nového sálu 
Společenského domu v Solnici. K tanci a poslechu bude hrát kapela 
Pokrok a díky sponzorskému zajištění obce Kvasiny nám kulturní večer 
obohatí svým pěveckým vystoupením paní Yvetta Blanarovičová. 
Součástí plesu bude atraktivní tombola včetně půlnočního slosování. 
Svazek zajistil pro všechny zájemce z členských obcí svozový autobus, 
který dle předem domluveného časového harmonogramu doveze hosty na 
ples a rovněž i z plesu. Odjezdy autobusu z jednotlivých obcí se včas 
dozvíte na svých obecních úřadech.  
 Vstupenky budou v prodeji na Městském úřadě v Solnici, v kanceláři 
matriky  a na všech členských obecních úřadech, tj. Bílý Újezd, Kvasiny, 
Skuhrov nad Bělou a Osečnice, od pátku 1. 11. 2019 v provozních 
hodinách. Cena vstupenky s místenkou  do hlavního sálu je 150,- Kč  a 
dále bude možné zakoupit vstupenku mimo hlavní sál  za 100,- Kč. 
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 Přijměte tedy prosím toto naše pozvání a přijďte si užít 
kulturního povyražení a posezení se svými sousedy z okolních obcí 
před sklonkem roku 2019.  

                                                       
Mgr. Klengelová Stanislava, tajemnice      
MěÚ Solnice a předsedkyně DSO Bělá 
 

*** 

Informace z Brocné 
 V Brocné se v průběhu prázdnin za pomoci brigádníků z obce udělalo 
mnoho práce. Uklidil se nepořádek kolem komunikací ve středu obce, 
ostříhaly se živé ploty a dřeviny kolem školy, hospody a rybníka. Také byl 
vytrhán plevel kolem obecních budov a na hřišti. Několikrát proběhla také 
údržba všech travnatých ploch v obci. V hospodě se umyla okna a 
vymalovalo. Do hospody bylo namontováno topení z bioplynové stanice 
z Farmy Brocná a brigádníci položili zpátky dlažbu po výkopech teplovodu.  
Proběhl také kompletní úklid všech místností v budově školy, kde se 
chystalo na nadcházející rekonstrukci prvního patra a podkroví na čtyři 
bytové jednotky.  Myslím, že brigádníci odvedli kus dobré práce, která je za 
nimi vidět, a přispěli ke zkrášlení obce. 
 Hasičky ze sboru dobrovolných hasičů Brocná 
pořádaly již tradičně v pátek 20. 9. Strašidelný les. Sraz 
byl v hospodě, kde byla přichystána grilovaná kuřecí 
stehna a nápoje pro účastníky pochodu. V osm hodin 
večer byl start z hřiště přes stanoviště strašidel. Šlo se 
do osady Boroviny a kolem lesa zpátky na hřiště. Po 
cestě děti a rodiče strašila strašidla na osmi stanovištích, u čarodějnice děti 
plnily úkoly a na konci cesty dostaly odvážné děti věcné dary a sladkou 
odměnu. Po návratu na hřiště se účastníci mohli přesunout do hospody, 
kde pokračovala zábava.  Strašidelného lesa se zúčastnilo 53 dětí. Celá 
akce se povedla díky počasí a všichni zúčastnění její průběh moc chválili. 
 Všem přeji krásný a teplý podzim.                                                          Martin Šabata 

Navazovat a spojovat… 
V jednom deníku jsem viděl kreslený vtip. Na obrázku byli v družném 

objetí dva muži v odlišných stranických tričkách. Pod obrázkem bylo 
napsáno: „Co jsme si, to jsme si, byznys je byznys…“ Pak jsem si všiml, že 
vedle se píše o komunální politice a o tom, jak se  v našich obcích spojují 
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různí lidé jen kvůli zisku. Ta fotografie měla tedy symbolizovat, jak se 
v našich obcích dokáží spojit cizí lidé s naprosto odlišnými názory, pokud 
jde o peníze. 

Myslím, že to ovšem není celá pravda. Lidé se dnes chválabohu 
spojují i z jiných důvodů. A nemusí jít jen o zamilovanost či kamarádství. 
Nikdo z nás si nakonec nevystačí jen s příbuzenskými a přátelskými 
vztahy. Potřebujeme další závazné sítě vztahů, např. vzdělanostní, 
kulturní, sportovní, náboženské, spirituální. Jsou to propojení, ve kterých 
nemusíme být s někým v příbuzenském vztahu, a přesto si v nich 
vzájemně důvěřujeme často i více než právě v rodině. A to jednoduše 
proto, že máme společné ideály, cíle   a společnou víru. 

Komunikaci a otevřenost pro spolupráci ve Skuhrově v minulosti 
vytvářeli naši předkové, což je viditelné z různých děl, která přetrvala 
staletí. Naše generace není centrem historie naší obce, ale je jejím 
pokračováním, je budováním na základech, které stavěli naši 
předkové. Máme své kořeny. Pokud z nich přestaneme čerpat životní sílu, 
může se také nám stát to, co již běžně vidíme kolem sebe. Dozvídáme se, 
že vlast je již přežitkem, že klasická rodina už není základem státu, že 
tradiční hodnoty jsou jen směšným reliktem totality.  S údivem začneme 
zjišťovat, že co dříve bylo trestné, je dnes vlastně čestné   a naopak. 
Normálnost je prý úchylností a úchylnost se stává normou. Generace, která 
nezná své kořeny, svou historii a která z nich odmítá čerpat, na to může 
doplatit. Identitu člověka a lidských společenství lze totiž pochopit pouze              
v historické kontinuitě, která dnešnímu člověku, osaměle   
bloudícímu                   v čase a prostoru, nabízí orientaci a znovu jej 
navrací do dlouhé perspektivy dějin. Těm lze v konečném důsledku 
porozumět pouze              v optice, jež nás přesahuje. 

Nemyslíte, že kdykoli uvažujeme o tradicích, uvažujeme vlastně             
o sobě? Proč je tomu tak? Uvědomujeme si totiž zmiňované kořeny. Ty,      
z nichž vycházíme. Kořeny, které někdy sahají do takové hloubky času, že 
jen stěží hledáme svou souvislost s nimi. A přece tady jsou! Ony jsou 
skutečně spjaty s naším nejvnitřnějším bytím, protože z nich jsme, co jsme, 
a v nich stojíme tam, kde stojíme. Čím je tradice? Ona je hlubinou dávající 
jednotlivcům, rodům i národům jejich závažnost. Je také úzce spojena s 
kontinuitou života. Proč? Protože z ní vycházíme při tvorbě budoucnosti a 
skrze ni tedy můžeme skutečně navazovat a pokračovat. Co by znamenala 
novota, která by se zlomově a dramaticky rozešla s předchozí tradicí? 
Znamenala by změnu nikoli v nové, ale v jiné. Nezdá se vám, že sáhne-li 
někdo vážně a podstatně na nosné národní tradice duchovního charakteru, 
dopouští se vraždy národa, to je odnárodňování? Nezdá se vám, že 
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Francouz, který neví, kdo je Jeanne ďArc nebo Napoleon, ani není 
Francouz? Stejně tak Čech, který nezná Přemyslovce Václava, svatou 
Anežku Českou, svatého Jana Nepomuckého, svatého Víta nebo Mistra 
Jana, je opravdu zvláštní Čech. 

Duchovní služba ve Skuhrově, v Solnici i Kvasinách nabrala od 
prvního srpna 2019 nových rozměrů. Po osmileté službě P. Artura 
Rožanského jmenoval náš královehradecký otec biskup Mons. Jan Vokál 
administrátorem farnosti P. Augustína Slaninku. Farními vikáři se stali                   
P. Branko Štefún a P. Alojz Šeliga. K tomuto spojování farností přistoupil 
otec biskup z důvodu nedostatku kněží. Nejsme světští, ale řádoví kněží                     
z Misijní společnosti sv. Vincence de Paul. Při bohoslužbách se budeme 
střídat po měsíci. Vyučování náboženství a jiné služby budeme vykonávat 
ve spolupráci s našimi asistenty. 

V minulém měsíci jste volili své zástupce do farní pastorační              
a ekonomické rady.  Chceme vám naslouchat a nabízíme nejenom ruce, 
ale také naše srdce ke spolupráci na růstu a dozrávání toho 
nejdůležitějšího v našich obcích. Dozrávání dětí, mládeže, dospělých                    
i seniorů a růstu nejen v oblasti seberealizace, ale i v přesahování sebe 
samých v oblasti sebetranscendence. 
                                                                          ThLic.  Augustín Slaninka, CM, děkan 
 

*** 

Příspěvek k historii skuhrovských skautů 

 Před časem došel na adresu redakce velice zajímavý mail, neboť se 
týkal historie jednoho z bývalých (v současné době obnovených) 
skuhrovských spolků. Mail zněl takto: “Dobrý den pane Nedomlel, podařilo se 
mi zachránit před zničením materiály, které se týkají činnosti Junáka                     
v poválečném Skuhrově. Pokud o ně budete mít zájem, rád bych Vám je předal  
k dalšímu využití. Uspořádal jsem je do sběrače. V příloze jsem se pokusilnapsat 
článek do Skuhrovského zpravodaje. Uveřejnění však nechávám na Vašem 
uvážení. S pozdravem Stanislav Samek”.   Článek nyní velice rádi uveřejňujeme: 

  

Hej hola, stříbrný lišák severu Tě volá - buď připraven 

Tento pokřik družiny Jelenů Junáka ve Skuhrově nad Bělou                                    
z poválečného období jsem si vypůjčil k názvu krátkého článku o činnosti 
této mládežnické organizace v našem regionu. Materiály se mi podařilo 
zachránit před zničením a rád je předám k dalšímu využití. Podle přihlášky 
k registraci prvního oddílu Junáka ve Skuhrově nad Bělou   z roku 1945 
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měla tato mládežnická organizace celkem 27 členů, z toho 16 ze Skuhrova, 
8 z Hraštice, 2 z Rybníčků a jeden z Kvasin. Jména jsem si nedovolil                    
z důvodu ochrany osobních údajů sdělit, mohu však uvést některé jejich 
přezdívky jako např. Lumpík, Mýval, Víťa, Kiwi, Bumbi, Gam nebo Simba. 

      Oddíl se zúčastňoval různých společných akcí jako např. Svojsíkova 
závodu, závodu hlídek o přebor Východočeské Jiráskovy skautské oblasti  
v Králíkách, závodů Jiráskovy oblasti v Josefově. Jeden skuhrovský Junák 
si do svého deníku napsal následující vzpomínky ze sjezdu Jiráskovy 
skautské oblasti v Josefově z roku 1946 toto: "Na nádraží se nám šlo 
celkem těžko, poněvadž torna byla těžká (20 kg) a bylo velmi teplo, takže 
když jsme přišli na nádraží, byli jsme na zádech úplně mokří...                       
V Častolovicích jsme měli přistavený zvláštní vagón a bylo tam veselo.          
Z Hradce do Josefova jsme jeli motorkou (motorový vlak) a přijeli jsme asi 
ve 2 hodiny. Ubytováni jsme byli na slámě v nějaké čisté konírně. Museli 
jsme si tam nanosit vodu do kádí proti ohni... Ráno ve ¾ na 4 jsme již byli 
vzhůru. Šel jsem se umýt pod pumpu a asi v 8 hod. jsme pochodovali na 
sjezdoviště a stáli tam před tribunou. Poněvadž bylo velmi horko, omdlévali 
bratři a sestry. Za řeči bratra velitele Junáka a jiných bratří a osobností 
naše řady prořídly. Po skončení šli jsme až na náměstí. Po obědě, na 
kterém jsme byli v kasárnách č.1, jsme šli k vodárně, kde jsme se seřadili 
po střediscích a v šestistupech jsme šli na náměstí. Tam jsme pochodovali 
před generálem Svobodou, kde k nám generál Svoboda pronesl řeč. Po 
řeči volali jsme mocně "Ať žije generál Svoboda a jednota mládeže". Byl 
tam také pěkný program jako např. stavění stanů, jízda na koních...."  

     Do deníků se však nezaznamenávaly jenom oficiální akce ale                     
i prožitky ryze osobní. Rande s děvčetem si správný skuhrovský Junák 
zaznamenal např. takto: "Po večeři hráli jsme s děvčaty volejbal. Po 
volejbale jsme seděli na lavičce a později jsem se šel projít se sestrou XY. 
Potom jsme šli na angrešt a pak domů". Častým místem junáckých srazů 
byly Benátky, na třešně se chodilo za mlýn, nebo do Debřec k Noskom, 
koupat se chodilo do skuhrovského koupaliště u slévárny atd. Skautský 
tábor byl také v Kvasinách. 

     Vedoucí Junáka se musel také v poválečném období vypořádávat               
s akcemi osob, které této organizaci nepřály. V jeho odpovědi na stížnost, 
která se týkala tzv. rozbíječské akce Junáka, bylo mimo jiné uvedeno: 
"Junák po svém založení v naší obci musel se probíjeti úskalím a byly mu 
stavěny překážky ze všech stran, ale Junák vytrval a šel kupředu, 
nevšímaje si nepravdy jednotlivců, kterým se nedařilo tuto složku ovlivniti 
ani ovládnouti, jako složky jiné.” Skuhrovská veřejnost nevěřila vedení 
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Junáka, protože se skládalo z mladých lidí. Ale dnes i odpůrci Junáka 
posílají do jeho řad své děti, neb poznali, že po stránce organizační a 
výchovné jsou vedoucí Junáka schopnější, než vedoucí jiných 
mládežnických organizaci".  

    Atmosféru poválečných let v pohraničí dokládají i mládežnické plakáty 
na kterých byly kromě portrétů T.G. Masaryka i následující výzvy:             
Republika chce zajistit národu chléb. Je třeba rychle odsunout z naší země 
Němce - naše odvěké nepřítele. Nedostává se nám pracovních sil               
v zemědělství. Vláda povolává do boje na této frontě dva ročníky mládeže." 

     Pryč jsou již časy, kdy se Mýval, Kiwi nebo Gam koupali v dnes již 
zrušeném skuhrovském koupališti, chodili na rande se sympatickými 
sestrami, nebo soutěžili na skautských přeborech. Myslím, že do věčných 
lovišť odpluli po vodách říčky Bělé i Lumpík, Víťa nebo King a ostatní bratři 
této úspěšné mládežnické organizace. Nová doba však nastala pro dnešní  
skuhrovské junáky a skauty, kteří mají podobné přezdívky  a prožívají jistě  
i podobné zážitky v osobním životě a ve spolkové činnosti. 

*** 

 

Jezdecký oddíl z Nové Vsi hlásí 
 Prázdniny utekly jako voda a dětem začal nový 
školní rok. Snad bylo jejich léto stejně vydařené, jako to 
naše! Prázdniny jsme zahájili na Nové Vsi dvěma tábory. 
Prvního, který se pravidelně koná druhý týden v červenci pod záštitou DDM 
v Rychnově nad Kněžnou, se zúčastnilo 16dětí ve věku od 8 do 13 let. 
V naší stáji na ně čekalo 7 koníků, kromě pěti „domácích“ přijeli na tábor 
pomoci i dva koně z Dlouhé Vsi. Každý rok se snažíme, aby měli účastníci 
tábora pestrý program. Kromě péče o koně a ježdění si děti užily úžasnou 
mysliveckou ukázku pana Vašaty, který k nám přijel se svými dravci, 
loveckým psem a zajímavým povídáním. Děti byly nadšené a my dospělí 
také. Pravidelně každý rok pořádáme s táborníky také celodenní výlet, 
zatímco vloni jsme se byli vyřádit v lanovém parku na Deštné, letos jsme se 
byli trochu vzdělat v Žamberku v Muzeu starých strojů a technologií. 
Součástí takového výletu je vždy oběd v přírodě. Měli jsme hezké slunečné 
počasí, a tak jsme si pochutnali na kuřecích řízcích hezky usazení v trávě 
na louce vedle muzea. Letos poprvé také během posledního večera 
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proběhla „talentová soutěž“, kdy si děti rozdělené do malých skupinek 
připravily taneční číslo, které pak předvedly „odborné porotě“ a sklidily 
zasloužené ovace. Tanec a hudba přispěly k báječné atmosféře, která se 
zachovala i u večerního táboráku a při každoroční noční „bojovce“. 
Poslední den tábora pak vždy probíhá „jízda zručnosti“, samozřejmě na 
koni. Děti mají možnost ukázat sobě i nám ostatním, co se během tábora 
dokázaly v sedle naučit.  Druhý tábor je vždy plně v naší režii, letos se ho 
zúčastnilo 15 dětí. Na tomto táboře se na rozdíl od prvního scházejí hlavně 
„naše“ děti, které se u nás učí jezdit. Tento tábor je proto ještě více 
věnovaný ježdění a zdokonalování dovedností. Druhému táboru až příliš 
přálo počasí, poslední červencový týden bylo opravdu horko, a tak jsme se 
kromě ježdění v brzkých dopoledních hodinách věnovali hlavně koupání. 
Příjemným zpestřením byla pak ukázka canisterapie paní Tóthové ze 
Slatiny nad Zdobnicí. Paní Tóthová s fenkou zlatého retrívra předvedla 
dětem spoustu různých cviků, některé si mohly samy vyzkoušet. No 
schválně, zkoušely jste někdy podlézt pod stojícím psem?  Také na tomto 
táboře proběhla talentová soutěž, tentokrát ale děti sehrály porotě různé 
scénky.  O výbuchy smíchu nebyla nouze, atmosféra byla opět perfektní. 
S táborníky se vždy jen neradi loučíme, i když jsme pokaždé rádi, že tábor 
proběhl „hladce“, bez úrazů a že jsme děti v pořádku vrátili jejich rodičům. 
Bylo tomu tak i letos a už teď se naše parta vedoucích i praktikantů těší na 
příští rok!   Přes prázdniny také na Nové Vsi probíhají letní brigády, zázemí 
spolků je potřeba neustále udržovat. Letos se i díky pomoci našich děvčat 
a kluků, jmenovitě Martině Ježkové, Míše Štěpánkové, Elišce Pišlové, 

Martinu Kozlovi a Radovanu Šourkovi, 
povedlo vyplet jízdárnu, natřít hrazení 
kolem ní a vybílit celé stáje. Za pomoc 
velmi děkujeme.                  V hezkém 
a udržovaném prostředí se pracuje 
přece jenom lépe… 
Během léta proběhlo i několik 
jezdeckých soutěží v parkúru, kterých 
se naše koně zúčastňují a nás moc 
těší, že se pravidelně umísťují na 
předních příčkách. Největším 
úspěchem bylo dvojí „zlato“, první 

umístění v parkúrech na 50cm a 60cm,která s koněm jménem Sky Creative 
Ice B získala Eliška Masaříková. Další krásný úspěch si naše děti připsaly 
28. září na Dětských hrách v Lipovce. V tento sváteční den si odvážely tato 
umístění:  V jízdě zručnosti s vodičem se na 10. dekorovaném místě 
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umístila Anitka Tóthová s Derykem, na 9.  Andělka Zimová s Derykem, na 
6. místě se umístila Emma Seidlová s Luckou, na 4. Elenka Folková 
s Luckou, na 2. Marianka Smutná s Luckou a první místo pro sebe 
ukořistila Klárka Škopová ze Skuhrova, jak jinak než s Luckou. V jízdě 
zručnosti bez vodiče jsme pak měli v ohni tři želízka. Tato disciplína je už o 
něco těžší a nás potěšila 4. místem Maruška Ulrichová s Derykem. 
Nejmladším účastníkem na těchto hrách byla naše teprve pětiletá Barunka 
Kadeřábková, která se jízdy zručnosti s vodičem zúčastnila na Derykovi. 
Do konce sezóny zbývá ještě několik soutěží v Dolním Jelení (parkur), na 
Suché u Litomyšle (drezúra), kde také budeme našim jezdcům držet 
všechny palce, aby se jim zadařilo. Krásné umístění je pro ně vždy velkou 
odměnou a motivací do další práce. 
     Vyvrcholením jezdecké sezóny je každý rok Hubertova jízda. V sobotu 
21. září proběhl na Nové Vsi jubilejní, již 10. ročník! Tak významné 
jubileum si žádá své, a tak jsme pro letošní jízdu zvolili zlatou barvu. Jako 
by i počasí vzalo vážně důležitost této akce, protože nám přálo opravdu 
nadmíru. Od rána bylo krásně, obloha byla jako vymetená a slunko 
příjemně hřálo. Na vyjížďku, která začínala v 10 hodin, se sjelo 24 koní se 
svými jezdci. Z největší dálky přijeli dva koníci až z Kralic u Náměšti nad 
Oslavou. Mezi jezdci bylo i několik dětí na ponících. Vyjížďka tentokrát 
vedla přes Lomy do Deštného. Na koně čekalo několik krásných cvalových 
úseků, kdy je jejich jezdci mohli pořádně pobídnout a nechat letět do kopce 
s větrem o závod. Možná i díky tomu k malému občerstvení, které jsme pro 
jezdce připravili v půli cesty, přijíždělo tolik rozesmátých tváří. Vyjížďka 
probíhala v pohodovém tempu, i když tentokrát se bohužel jezdcům 
nevyhnuly dva karamboly, naštěstí se obešly bez újmy na zdraví. Po 
návratu na Novou Ves čekaly na koně závody do vrchu, první pro velké 
koně a druhý pro poníky. V závodu velkých koní si první cenu odnesla 
Dana Nosálová s Weletou, která se naší Hubertovy jízdy zúčastnila poprvé 
a tím se postarala o malé překvapení. Závod poníků vyhrála Daniela 
Nosálová (je to pouze shoda jmen, v tomto případě se jednalo                     
o jedenáctiletou cácorku) s koněm Ginger Babe. Za jejich úžasný výkon                
i po relativně dlouhé vyjížďce na ně čekaly hodnotné odměny.  Po 
závodech do vrchu je vždy na řadě ještě tzv. Halali, kdy se pole jezdců 
snaží ulovit liščí ohon, připevněný na rameni vedoucího jezdce. Liška ani 
tentokrát neunikla, v krátkém čase ji o ohon obratně připravil Josef Daněk s 
koněm Slik Water. Po těchto disciplínách si už koně i jezdci mohli 
odpočinout a dění Hubertovy jízdy se přesunulo na jízdárnu a ke stájím, 
kde už bylo připravené pro děti i dospělé plno her a soutěží a také chutné 
občerstvení v našem kiosku, ať už to bylo grilované maso, steaky, guláš, 
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dětmi milované párky v rohlíku nebo domácí zákusky. I díky krásnému 
počasí se dětí s rodiči, prarodiči a dalšími příbuznými sešlo opravdu hodně! 
Každý rok slaví u dětí velký úspěch nafukovací skákací hrad, proto ani pro 
tentokrát nechyběl. K dispozici byla také nová trampolína a střelba z luku a 
ze vzduchovky. Na jízdárně pak probíhaly komentované soutěže o ceny. 
První z nich bylo dětské Halali, kdy si děti mohly vyzkoušet hon na lišku 
v pěší podobě. Následoval hod podkovou a oblíbené jedení koláčů na čas. 
S drobnou obměnou jsme tuto disciplínu měli připravenou i pro maminky a 
tatínky. Tradiční je také závodní dráha pro děti, kdy malí i větší účastníci 
překonávají různé překážky na koních (no dobře, na atrapách koní) a na 
čas.  
 V průběhu těchto her 
proběhlo také vyhlášení vítězů 
Hubertovy jízdy. Krom výsledků 
závodů do vrchu a Halali 
vyhlašujeme každý rok také 
nejhezčího koně Hubertovy jízdy. 
Letos to bylo těžké rozhodování a 
nakonec jsme udělili ceny dvě – 
„pro nejhezčího koně“, kterou 
získal kůň Veroniky Peterkové Paolinoa pak „pro nejlépe sladěnou dvojici“, 
kterou byla Tereza Jandíková s kobylkou Imprezitou,obě krásné ve 
westernovém stylu. Závěrem vyhlášení vítězů je vždy prostor pro velký dík 
všem našim sponzorům, bez kterých bychom tak velkou akci a v takovém 
rozsahu jen těžko pořádali. A další velké díky patří všem, kteří se podílejí 
na přípravách a pořádání Hubertovy jízdy, ať už to jsou členové spolku Na 
Venkově nebo ti, kteří jen tak ve svém volném čase přiloží ruku k dílu a 
připraví jedno bezvadné odpoledne ostatním.  

Léto na Nové Vsi se nám vydařilo, dařilo se dětem na 
soutěžích, povedly se nám tábory, udělalo se zase kus 
práce. My ale ani během podzimu a zimy nebudeme 
zahálet. Kromě kroužků, které ve stáji již probíhají, a 
individuální výuky ježdění, chystáme ještě několik akcí pro 
děti, již tradiční Drakiádu a také Vánoční besídku. Přejeme 

všem čtenářům krásný barevný podzim! 
Za spolky Na Venkově, zs. a JK Nová Ves            

 Denisa Kadeřábková 
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 Zima je pro většinu z nás klidnějším obdobím. Krátké dny a dlouhé 
večery využíváme ke svým různým koníčkům a zálibám, mnozí sáhnou po 
nějaké pěkné knížce, nebo se věnují činnostem, na které během roku 
nezbývá tolik času. Jinak to je však u našich lyžařů. Pro ně je zima právě to 
nejnáročnější období. Období intenzivních tréninků a zúročení letní dřiny 
na závodech. Jakmile napadne první sníh, již se většina víkendů tráví na 
Deštné a po Vánocích již začínají první závody. Ke kvalitní přípravě lyžařů 
patří kromě pravidelných tréninků i letní soustředění. 
 Prvním letním soustředěním byla, jak již je zvykem voda, která patří                   
k nejoblíbenějším. Letos byla vybrána Sázava. Skupina 24 účastníku 
zdolala řeku na 9 kanoích, 4 kajacích. Počasí bylo ideální, teplo a slunečno 
po celou dobu. Odvážlivci v kanoích měli vodu i v těle. Jak příjemné bylo 
osprchování se teplou vodou v kempech! O plná bříška vodáků se staral 
šéfkuchař pan Jelen a pan Pekárek. Vrátili se všichni opálení a plni dojmů 
a zážitků. 

Letošního týdenního soustředění ve Vysokých Tatráchse zúčastnila 
tréninková skupina žáků, dorostenců a juniorů. Ubytováni jsme byli na 
chatě Litvor na Štrbském plese, kde byly k letní přípravě vhodné podmínky 
včetně hřiště a tělocvičny. Pro všechny kategorie jsou také v okolí 
Štrbského plesa vhodné podmínky pro pěší túry – sportovci zdolali Kriváň, 
Solisko i Rysy. Samo prostředí v okolí Vysokých Tater také přispělo               
k dobrému pocitu z trénování. V takovém prostředí se trénovalo skoro 
samo. Počasí nám po celou dobu soustředění poměrně přálo, trenéry 
připravený tréninkový plán, který obsahoval pestrou sportovní i zábavnou 
činnost s řadou netradičních lyžařských tréninkových prostředků, nebylo 
třeba upravovat.  Jedním z kvalitních tréninků byl výstup na Rysy a Kriváň.  
Závěrem lze říci, že soustředění se vydařilo. Povedlo se posunout 
všestrannou připravenost mladých sportovců. Spokojeni jsou snad               
i samotní účastníci soustředění, protože mají opět mnoho nových zážitků, 
na které budou jistě rádi vzpomínat.  

Poslední letní soustředění se konalo na konci letních prázdnin 
v rekreačním středisku Orlice v Klášterci nad Orlicí.  Počasí bylo po celou 
dobu soustředění velmi pěkné. Program byl velmi pestrý - běh, kolo, 
kolečkové lyže, kolečkové brusle, padlboard, hry i ranní běhání bosky v 
rose. Soustředění se všem líbilo a všichni se těšíme na příští. 

Letní příprava lyžařů v roce 2019 
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Pravidelně každý rok pořádá oddíl Wikov SKI Skuhrov nad Bělou ve 
spolupráci s obecním úřadem ve Skuhrově nad Bělou tradiční silniční běh 
Údolím řeky Bělé, letos se v neděli 11.8.2019 běžel již 24. ročník. Pro 
letošní rok jsme byli nuceni změnit trasu, což nás velice mrzelo, bohužel 
byl náš závod v kolizi s cyklistickou časovkou Kvasiny – Luisino Údolí, 
proto z důvodu bezpečnosti bylo nutné najít jiné řešení a tím bylo zázemí 
v Podbřezí. 

Další závod, který jsme pořádali v období léta, 
byl víkendový závod na kolečkových lyžích – 
Orlický Rollerski Cup. V pátek prolog na 
Šedivinách, v sobotu 17.8.2019 se jelo 
z Orlického Záhoří s cílem na Šerlichu, trať byla 
dlouhá 10 km a vítězi v hlavních kategoriích byli 
Kateřina Smutná a Jan Šrail. V neděli 18.8.2019 
se za pěkného počasí jelo ze Skuhrova nad 
Bělou s cílem na Luisině Údolí, trať dlouhá 16 
km. Opět zvítězili Kateřina Smutná a Jan Šrail, 
kteří patří k nejlepším závodníkům ve světě 

dálkových běhů.      
Pravidelně každý rok pořádá 
oddíl Wikov SKI Skuhrov nad 
Bělou Koláčkový běh. Závod 
proběhl ve středu 11.9.2019 
na místním hřišti za účasti 
starosty obce Skuhrova nad 
Bělou pana Milana Bárty a 
starostky obce Kvasiny paní 
Alice Novákové formou 
obratnostního běhu, kde malí 
a velcí závodníci musí 
proběhnout trať, na které je 
čekaly různé překážky v podobě slalomu mezi tyčemi, přeskakování 
umělých skoků, obíhání špalků apod. Délka a náročnost jednotlivých tratí 
se liší dle věku závodníků. Zvítězí každý, kdo proběhne cílem. Odměnou 
pro všechny účastníky byl sladký koláč a pitíčko od Capri Sun. Rodiče dětí 
se také mohli seznámit s činností a náplní oddílu lyžování na připravené 
prezentaci a pohovořit s trenéry.  

 Jak je vidět, skuhrovští lyžaři se o prázdninách opravdu nenudili. 
Kromě toho, že natrénovali fyzičku a utužili svaly, užili také spoustu zábavy 
a legrace. Popřejme jim všem, aby své dovednosti řádně využili                      
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v nadcházející lyžařské sezóně. První závody je čekají hned po Vánocích. 
V neděli 29.12.2019 se totiž jede Orlický pohár v Deštném v Orlických 
horách. Tak ať skuhrovské barvy zdobí stupně vítězů co nejčastěji. 
Všem příznivcům lyžování přejeme příjemné prožití vánočních svátků, vše 
nejlepší v nadcházejícím roce a nashledanou v bílé stopě. 

Wikov SKI Skuhrov nad Bělou 

 

Pozvánka na speciální program pro ženy 
V neděli 15. prosince 2019 od 17. do 19 hodin bude 
v hospodě v Brocné ukázková hodina orientálního tance. 
Hodinu povede paní Dana Minaříková z taneční skupiny 
Sahar. Budou předvedeny taneční kostýmy a tréninkové 
oblečení s možností si je vyzkoušet. 
Výhody tance: začít můžeme ve kterémkoli věku s jakoukoli 
tělesnou hmotností, nepotřebujeme partnera. Veškeré 
taneční prvky, které se naučíme, působí blahodárně na naše 
ženské zdraví, mají vliv na krásné držení těla, tvarování 
postavy a též na aktivitu svalů pánevního dna. Vstupné 
bude 50,-Kč.  

Na ukázkovou hodinu do Brocné Vás  

zve MUDr. Soňa Hlavová 

 

C h a l u p á ř s k ý   v o l e j b a l o v ý   t u r n a j  
Dne 10.8.2019 se v rekreační osadě Malý Uhřínov v rámci 
100 let československého volejbalu uskutečnil 8. ročník 
Chalupářského volejbalového turnaje v mixech (2 ženy, 4 
muži). Zúčastnilo se ho 12   družstev,  9 z rychnovského 
regionu, dvě z HK a jedno z Prahy. 
     Turnaj zahájil p. Jiří Šimerda, starosta Liberka. Po něm 
následovala krátká vzpomínka na historii československého a potažmo 
českého volejbalu, dále technické náležitosti a v 9 hodin byly zahájeny 
první zápasy, tradičně na dvou travnatých hřištích. 
     Družstva byla rozlosována do tří skupin po čtyřech, ve kterých se hrálo 
systémem každý s každým na dva hrané sety do 18ti. Vítězové skupin pak 
hráli o 1.-3. místo, druzí o 4.-6., třetí o 7.-9. a čtvrtí o 10.-12. Zápasy 
neúnavně a s přehledem rozhodovali dva rozhodčí, Karel Volt z RK a Kamil 
Franc z Brna, zapisovatele dodávala jednotlivá družstva. 
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Přibližně do 14. hodiny bylo krásné volejbalové počasí, zataženo a teplo, 
následně však začal drobný déšť, který doprovázel zbylé zápasy až do 
konce turnaje. 
     Obdiv patří všem družstvům za předvedenou hru i za to, jak se 
popasovala s nepřízní počasí – byl „vystříhám“ pouze jeden zápas pro stav 
hřiště, ostatní byly řádně dohrány. Za zmínku stojí fakt, který svědčí o 
vyrovnanosti zápasů – celkem 6x o umístění rozhodoval podíl míčů! 
     Ukončení turnaje bylo přesunuto pod střechu stanu, kde všechna 
družstva obdržela hodnotné ceny dle vlastního výběru (od prvního po 
dvanácté), navíc první tři družstva obdržela poháry a obálky s finančními 
částkami. Odměněni byli i nejmladší a nejzkušenější účastníci. Potěšující 
bylo, že celý turnaj proběhl bez protestů a hlavně bez zranění! 

 

Pořadí turnaje:    1/  Bumbálka 

                            2/  Brutus 

                            3/  WBAC A 

4/  Opočno5/  A JE TO6/ Chalupáři 7/  Na poslední cestě 

8/  Příchozí – Zmáchaniny9/  WBAC B10/ Hradečáci B  11/  Hradečáci A 

12/  Promile Praha 
 

Nejzkušenější:      Hanka Marvanová, Petr Kramář 
Nejmladší: Aneta Ehlová, Matěj Ehl                
Na závěr pár čísel: 
- turnaje se zúčastnilo 79 hráčů a 2 rozhodčí 
- přihlíželo něco málo přes 100 diváků 

- odehráno bylo 18 zápasů ve skupinách a 12 ve finále 

 Po skončení sportovní části k poslechu a tanci hrála rychnovská 
skupina Po svejch do 23,00 hodin. 
 A zde je obyčejně prostor pro vyjádření díků, ani letos to nebude jiné. 
Mé poděkování patří především sponzorům, kteří turnaj podpořili buď 
finančně nebo věcnými dary: 
1/ Firmy a instituce:  OÚ Liberk, OÚ Kvasiny, Berger-Huck s.r.o.Horní 
Jelení – Pavel Krnáč, Podorlická kartonážní Dka-Jarda Liška, Odbory 
Škoda Auto Kvasiny, Sponzorská komise závodu Škoda Auto Kvasiny, 
Konzum Ústí n. Orl., Drůbežárna Semechnice, Rodinný pivovar Rampušák 
Dka, Cisco Praha-Martin Diviš, Maso-uzeniny Kališ, Elmopa-Marian Pavel, 
Koželužna Solnice-Helča Brandejsová, Sklo porcelán Janeček, Exekuce-
Bohouš Brychta, Pojišťovna Uniqua-Verča Zemanová, Nářadí Švarc HK, 
Orlické Hory, s.r.o., Okresní volejbalový svaz-Luděk Ruprich 

2/ Jednotlivci: Věra a Láďa Klabenešovi Skuhrov n.B., Štefka a Jarda 
Voborníkovi Bratislava, Helča Holcová Praha, Jirka Šimerda Liberk, Irča a 
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Vašek Velíškovi HK, Verča a Luděk Tesárkovi Střezetice (HK), Vlasta 
Bukša Bukovský, Nové Město n.M., Pavel Michl st. Skuhrov n.B. 
     Další velké poděkování patří ženám chalupářkám a kamarádkám, které 
se postaraly o  výborné sladké i slané zákusky, jmenovitě pak Dáše 
Zahradníkové, Maru Hejhalové, Jarče Paštové, Marušce Krunčíkové, Věře 
Šabatové a Verče Tesárkové. 

Rovněž velmi děkuji Evě Špringrové za bezchybný rozpis celého 
turnaje, rodině Vlastíka Bukši Bukovského za kiosek, Luďkovi Tesárkovi za 
veškerou logistiku a všem zúčastněným chalupářům i stanujícím 
volejbalistům z HK a Prahy za pomoc při budování zázemí, vybavení hřišť 
a jejich poturnajovém úklidu. 

                                                  Josef   F r a n c,  organizátor a ředitel turnaje 
 

 

 

Těsně před uzávěrkou: 

 V neděli 13.10.2019 odpoledne bylo před Společenským 
centrem ve Skuhrově nad Bělou poměrně živo. Kulturní 
komise zde pořádala akci Putování po naučné stezce 
Vápenka. Dospělí a děti si mohli projít nově otevřenou stezku 
a po cestě plnit zadané úkoly. Odpovědi na 11 otázek byly 
skryty v textu šesti informačních tabulí, které bylo potřeba na trase pozorně 
prostudovat. Krásná hodinová procházka za nádherného slunečného 
počasí se 55 účastníkům musela líbit. Zvláště, když si cestou mohli 
prohlédnout 4 dřevěné plastiky ročních období, nově instalované v aleji za 
kostelem. Sochy zhotovili řezbáři při letošních Proměnách dřeva. V cíli 
čekala na děti odměna v podobě diplomu  a malé sladkosti, dospělým byl 
odměnou dobrý pocit ze smysluplně stráveného dne. Všichni udělali něco 
pro své zdraví a zároveň se zábavnou formou dozvěděli řadu místních 
zajímavostí.                                 

                                                                                               Jiří Nedomlel 
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provede v obci mobilní svoz nebezpečných odpadů 

 

 

 

 

 

 

 

Vybírané nebezpečné odpady: 

 oleje a nebo tuky 

 barvy, lepidla, pryskyřice 
 rozpouštědla 
 kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie 
 detergenty, odmašťovací prostředky 
 staré léky 
 pesticidy  
 akumulátory (i plné) 

Další odpady, které od Vás odebereme: 

 pneumatiky (osobní) 
 monočlánky 
 elektropřístroje: radia, televizory, vysavače, pračky, sporáky,  

ledničky, mrazničky 
 zářivky, výbojky              
Ledničky, mrazničky, televizory, monitory, ostatní elektropřístroje, 

monočlánky a zářivky budou odebírány ne jako odpad, ale na zpětný 

odběr. Proto je nepoškozujte a neodebírejte žádné součásti.  

JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEODEBÍRÁME! ODPADY NENECHÁVEJTE NA 

STANOVIŠTI BEZ DOZORU! VYČKEJTE NAŠEHO PŘÍJEZDU! ODLOŽENÉ 

ODPADY NEBUDOU ODVEZENY, ALE BUDOU PONECHÁNY NA MÍSTĚ! 

 

Dne:        2. listopadu 2019      S K U H R O V   NAD  BĚLOU 

Stanoviště: RYBNÍČKY  u rybníka 8,55 – 9,15 hodin 

 BŘEZINA křižovatka 9,20 – 9,35 hodin 

 POŘÍČÍ garáže u mostu 9,40 – 9,55 hodin 

 SKUHROV u prodejny 10,05 – 10,30 hodin 

 DEBŘECE  pod rybníkem 10,35 – 10,55 hodin 

 SKUHROV před ZŠ 11,00 – 11,25 hodin 

 HRAŠTICE  u rybníka 11,30 – 11,50 hodin 

 SVINNÁ náves 11,55 – 12,15 hodin 

 BROCNÁ náves před prodejnou 12,20 – 12,40 hodin 
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