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Na obsah těchto pojmů se těší jak děti tak dospělí. Každý má nějakou 

představu, jak tyto volné dny užít, ale počasí nás kolikrát usměrní do úplně 

jiných činností. 

To jen na začátek. Pro zaměstnance obce bude letošní období 

dovolených trochu víc pracovní, než jsme si možná ještě na začátku roku 

mysleli. Po obdržení dotace na výměnu oken a dveří na obecních budovách 

(510 tis.Kč), bude firma, která nejlépe uspěla v nabídkovém řízení, tuto akci 

realizovat a to počátkem srpna. Okna a dveře se rovněž budou měnit na 

části budovy mateřské školy. Takže z toho vyplývá stěhování, uklízení, 

malování a mnoho dalších úkonů, které znají ženy nejlépe. 

V mateřské škole bude ještě dále upravena zahrada, vyměněny 

chodníky, dosázena zeleň a vybudováno malé dopravní hřiště. Na tuto akci 

jsme rovněž obdrželi dotaci a to ve výši 370 tis.Kč. Stále ještě čekáme na 

informaci týkající se akce na posílení tlaku vodovodu na Březině. Tu 

bychom mohli znát snad koncem srpna. 

Ale něco z jiného soudku. Byl ukončen projekt s polskou obcí 

Jaszkowa Dólna „Hrajeme si v každém věku“ a je příjemné, že na něj 

navazují další aktivity, konkrétně setkávání hasičů. Uvidíme, zda nám to 

vydrží. I letos bychom rádi zajeli na dožínky do Klodzka, máme nabídku od 

Mikroregionu Rychnovsko na úhradu dopravy. 

Letošní pouťové oslavy se nijak podstatně nebudou lišit od 

předchozích let: pouťové atrakce, výstava chovatelů, turnaj Skuhrováků ve 

volejbale, taneční zábava a nedělní mše v kostele svatého Jakuba. Letošní 

budou ještě obohaceny o výstavu fotografií Vlastimila Dohnálka v přístavbě 

OÚ, kde bude rovněž otevřena výstava Historie železářství. Těšíme se také 

na oba běžecké závody pořádané SKI Skuhrov v srpnu a začátkem září. 

Na závěr těchto několika řádků přeji Vám všem čtenářům 

Skuhrovského zpravodaje příjemně prožitou dovolenou podle Vašich 

představ a dětem krásný zbytek prázdnin. 

 

        Milan Bárta, starosta 
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Mutina Skuhrovský 
nabádá     -  občany, aby  měli své psy patřičně zabezpečené. Kolem- 

                    jdoucí totiž trnou  strachem, že pes s vyceněnými tesáky  

                    a  zlostným štěkotem přeskočí plot.  I když ten pes je dle 

                    svého majitele hodný a nic prý neudělá... zatím 
 

                      vysvětluje - že výkopové práce na chodníku u Sejkorovny sou- 

                    visejí  s napojením veřejného osvětlení, které bude  

                    nyní osvětlovat silnici téměř až k benzínové čerpací stanici…  

 

                    kritizuje   - motorkáře, kteří obtěžují své okolí hlasitým túrováním svých 

motocyklů a bezcílným projížděním obcí nepovolenou rychlostí…  

 

                  připomíná- těm občanům, kteří ještě nezaplatili obecní poplatky, aby tak 

neprodleně učinili… 

 

                děkuje -  těm občanům, kteří své závazky vůči obci mají již splněny… 

 

                se diví - proč došlo k přejmenování restaurace Pod Hradem (tradiční a pěkný 

název) na  „Pivnici U Koček“ … 

 

                 varuje - občany, kteří chodí či jezdí na Březinu  jednosměrkou za Společenským 

centrem v protisměru, velmi snadno zde může dojít k  dopravní nehodě… 

 

                  chválí -       pracovníky Ladislava Pišla a Jiřího Nemecze za svědomitou  

                   péči o zeleň  a údržbářské práce v obci…  

 

                    zve    -        všechny občany na pouťové akce, které jsou pro ně připraveny… 

       přeje -       všem občanům pěkné počasí o dovolených a načerpání nových sil…  
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Po obci se povídá, že… 

…nová majitelka restaurace U Kouřímů připravuje na podzim otevření 

pohostinství s výčepem piva i fungující kuchyní. Tak se necháme překvapit… 

         Obecní úřad informuje občany 

 

               Sociální komise s radostí  oznamuje,  že při letošních  sbírkách opět mohla  díky  

              našim dárcům Diakonie odvézt velké množství  darovaných oděvů,  knih, hraček  

              a dalších věcí.  Všem dárcům  patří touto cestou vřelý dík. Ve  sbírkách  budeme  

pokračovat v září, a proto věci nevyhazujte a zase přivezte. Vždyť ten dobrý pocit, 

že ještě druhým pomohou, za to přece stojí. Přejeme příjemné prožití dovolených.

                                                          

Za sociální komisi Jana Kouřímová 

 

MUDr. Helena Stránská oznamuje, že dne  3.8.2011 bude čerpat dovolenou. 

V období po 5.8.2011 bude Obecní úřad Skuhrov nad Bělou mimo provoz  

z důvodů výměny oken a malování. Termín a délka výluky budou upřesněny 

místním rozhlasem. 

 

MUDr. Vítězslav Kocábek oznamuje občanům, že v době od 1.8. do 

14.8.2011 a od 5.9. do 11.9.2011 bude čerpat dovolenou.  Zástup bude 

zajišťovat MUDr. Luboš Juza v Solnici. 

Úprava autobusových spojů.  Tentokrát  nebyl  žádný spoj zrušen, změna 

nastala pouze u  spoje 660226/2 – uspíšen. Dříve byl odjezd ze Skuhrova n.B.  

v 5.08, dnes je odjezd v 4:53, změna promítnuta do směrů – Dobruška, 

Kvasiny a Solnice.  Odjezdy z Rychnova n.K. do Skuhrova n.B. zůstaly beze 

změn.  

Obecní úřad děkuje panu Vilému Fouskovi, který odešel do penze, za jeho 

dlouholetou odpovědnou práci ve službách obce.  

********* 
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          Akce připravované na léto 2011  
 

          kromě tradiční skuhrovské pouti, které je věnována samostatná stránka, se  

         budou v naší obci v létě konat další společenské, kulturní  a sportovní akce: 

 

 

14.8.2011 - lyžařský oddíl SKI Skuhrov pořádá 16.ročník Běhu údolím 
                      řeky Bělé se startem u Společenského centra v 10.00 hod. 

 

8.8.-14.8.2011- v prostorách Obecního úřadu Skuhrov nad Bělou bude 

 instalována putovní výstava místních zpravodajů rychnovského okresu  

 

20.8.2011 –           Letní slavnosti u Společenského centra se soutěží ve smažení 

            bramboráků a taneční zábavou se skupinou COMBI 

 

20.8.2011 -      Sousedské posezení s hudbou a sraz  rodáků z Brocné od  

     14.00 hod. na hřišti v Brocné. Následovat bude  večerní  

     taneční zábava.  Bohaté občerstvení bude zajištěno. 
 

3.9.2011 -       8. ročník Běhu  do vrchu Skuhrov nad Bělou – Velká Deštná. 
 

10.9.2011 -     Nohejbalový turnaj trojic v areálu Pod Kvartýrem, prezentace  

     do 8.00 hod., startovné 300,- Kč za tým. Občerstvení zajištěno 
                               

průběžně -    Expozice historie  železářské výroby (možno navštívit denně 

     po předchozí domluvě na obecním úřadě) 
 

     Výstava fotografií Mgr.Vlastimila Dohnálka (možno navštívit 

     denně po předchozí domluvě na obecním úřadě)       
 

           Všichni občané i návštěvníci obce jsou srdečně zváni.                              
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  Kam o pouti ? 

 

 

pátek 22.7.2011 - Zahájení provozu pouťových atrakcí 

    společnosti Dubský 

 

Sousedské posezení s grilováním ve Svinné 

začátek  v 17.00 hod.  

 

sobota 23.7.2011 - Prohlídka Muzea železářské výroby  

 v přístavbě OÚ Skuhrov n.B. 

otevřeno 9.00 – 16.00 hod. 

 

Výstava drobného zvířectva   

Areál chovatelů 9.00-18.00, občerstvení zajištěno 

     

Výstava fotografií Mgr.Vlastimila Dohnálka 

v přístavbě OÚ, otevřeno od 9.00 do16.00 hod 

 

Pouťová zábava u Společenského centra 

    od 19.00 hod. s kapelou COMBI,  

    občerstvení zajištěno již od 14.00 hodin 
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XXVI. ročník Pouťového turnaje Skuhrováků ve volejbale 

  -začátek v 8.30 hod. v areálu Pod Kvartýrem 

  -občerstvení po celý den 

  -podmínky účasti stejné jako v minulosti 

 

  Posezení s hudbou v areálu chovatelů   

                       začátek  v 19.00 hod. 

 

     

 

neděle 24.7.2011 - Prohlídka Muzea železářské výroby 

    otevřeno 9.00 – 16.00 hod., další dny po 

    domluvě s pracovníky OÚ Skuhrov n.B. 

 

 

Výstava drobného zvířectva 

Areál chovatelů 9.00 – 15.00 

 

Výstava fotografií Mgr.Vlastimila Dohnálka 

V přístavbě OÚ, otevřeno od 9.00 do 16.00 hod. 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 

 Významného životního jubilea se  ve třetím  čtvrtletí  roku  2011  dožívají tito 

naši spoluobčané :   
 

     MICHL   Josef    ze  Skuhrova                                   70  let 

     DVOŘÁKOVÁ   Anna   ze  Skuhrova                       70 let 

     MARŠÍKOVÁ   Marta    ze  Skuhrova                      80 let 

     EHL   Vladimír   z Nové Vsi                                      90 let 

     JAREŠOVÁ  Marie   ze  Skuhrova                            85 let 

     DIBELKA  František   ze  Skuhrova                         93 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: 

      

     DLUZAKOVÁ   Martina   ze  Svinné 

     MALÁ  Klára     ze  Skuhrova 

     LUKAVSKÁ   Natálie   z  Brocné                  
 

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

vyrůstalo ve zdraví, lásce a klidu. 

 

 

V uplynulém období uzavřeli sňatek tito naši spoluobčané : 

 

DRBULOVÁ  Helena  ze  Skuhrova  a  TÓTH  Peter  ze Slovenska 

KLÁROVÁ  Věra  z Debřec  a  HOLMAN  Radek ze Solnice 

ŠINTÁKOVÁ  Romana  z Nové Vsi  a  MICHL  Aleš  ze Skuhrova 

 

Novomanželům přejeme na společné cestě životem hodně lásky, vzájemného 

porozumění a důvěry. 

 

 

 Loučíme se s našimi zemřelými  spoluobčany: 
 

     BEČKOVÁ    Marcela  ze  Skuhrova           (nar. 1983) 

     JAREŠ  Jaroslav   ze  Skuhrova                   (nar. 1922) 
 

     Čest  jejich  památce!  
 

 

                                                                                           Ludmila Popová 
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Pan farář Jaroslav Axler odchází 

V červenci  2011 odchází na nové působiště dosavadní duchovní správce solnické 

farnosti  a skuhrovský farář P. Jaroslav Axler. 

Dne 17.7.2011 (na solnickou pouť) nastupuje do našeho kraje nový administrátor 

farnosti P. ThMgr. Artur Kamil Rózaoski, dosavadní duchovní správce v Horních 

Heřmanicích.  

 

Život je pouť… 

Tento článek, který vychází v „poutním“ 

čísle Skuhrovského zpravodaje, je mým 

posledním. Sv. Jakub, který je patronem 

místního kostela, byl apoštolem – poutníkem, 

který kvůli svému poslání mnoho cestoval. 

V jedné z mých bývalých farností byl právě 

tak na oltářním obraze namalován – ne 

odebírající se do nebe, ale s holí, kloboukem 

a brašnou. Přijde mi, že oba dva obrazy 

vystihují něco důležitého z jeho i našeho 

života.  

Náš život je pouť: nebyli jsme v tomto světě, jsme zde a za „nějaký čas“ nebudeme. 

Náš život je poutí, neustálým objevováním nového, dosud nepoznaného, čas plný 

prožitků a zážitků. Mnozí nás na této pouti doprovázejí, či nám stojí přímo po boku. 

Víme, že se bez nich jen stěží obejdeme. Mnohé, které potkáváme na naší cestě, 

dostáváme proto, abychom zakusili, že člověk je v podstatě dobrý tvor, který dokáže 

druhé potěšit a obdarovat, jiné potkáváme proto, aby to zakusili skrze náš život 

právě oni. Každá pouť má své etapy a svůj cíl. Cílem našeho života je dojít, dozrát 

v lásce skrze oběti, odpuštění, radosti a nové začátky k plnosti života, kterou 

nazýváme nebe. 

Chtěl bych poděkovat vám všem, se kterými jsem se zde „pod horami“ mohl v této 

etapě potkat, děkuji za všechny chvíle a milá setkání. Všichni jsme na cestě. I když 

jsou naše cesty různé a někdy klikaté, věřím, že máme jeden dobrý cíl, a proto  přes 

vše složité -  dojdeme.  

Nashledanou! 

Jaroslav Axler 
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Slavnostní zakončení školního roku se konalo ve čtvrtek 30.6.2011 na společném 

shromáždění všech žáků a učitelů ve školní tělocvičně. Při této slavnosti se zde 

pravidelně představují všichni žáci, kteří buď dosáhli vynikajícího prospěchu, nebo byli 

odměněni za vzorné chování, či zaznamenali úspěchy v nejrůznějších soutěžích. 

S vyznamenáním letos prospělo: na I. stupni 65  žáků, na II. stupni 32 žáků,  

celkem tedy na škole 97 žáků ze 188.  Samých jedniček dosáhlo na I. stupni 33 žáků, na II. 

stupni 4 žáci.   

Čestné odměny. Za vzorné chování, kamarádské jednání, práci pro třídní kolektiv, 

za ochotu a pomoc druhým, za nejlepší výsledky ve sběrových  akcích a také za vzornou 

reprezentaci školy v nejrůznějších soutěžích navrhli třídní učitelé žákům  pochvaly ve 

formě  knižních či věcných odměn:  

 

1.třída: Eliška Pohlová a Tereza Lukavská    

2.třída: Lukáš Slavík, Jana Dohnálková a Šimon Horák  

3.třída: Miloslav Pop, Denisa Milichovská a Kristýna Koukolová 

4.třída: Hana Vašková a Josef Hlaváček  

5.třída: Kateřina Pecková, Václav Nosek, Klára Špringrová,  

  Michaela Hamerská, Růžena Rozinková, Tomáš Nosek   

6.třída: Tereza Dohnálková    

7.třída: Tereza Šlitrová, Pavlína Dusilová a Kateřina Divíšková 

8.třída: Karolína Liebichová, Jiří Verner a Michaela Rozinková  

9.třída: Adéla Richterová, Radek Dusil, Kristýna Holíková, Markéta  

  Jakicová, Michaela Rýznarová, Monika Novotná, Adam Ságner,  

  Antonín Klapal, Tereza Kulštejnová, Pavlína Peterková a Jakub   

  Krejčík 

  

Výsledky školního roku 2010/2011 
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Čestný titul „Skokan roku“ pro žáka, který dosáhne na konci roku nejvýraznějšího 

zlepšení prospěchu v porovnání s pololetím, získal Dominik Palaščák ze 6. ročníku, který 

se v celkovém průměru dokázal zlepšit o 0,5 stupně(!) Čestné uznání za výrazné zlepšení 

v chování si převzal Jakub Krejčík z 9. třídy. Celkem bylo ve druhém pololetí uděleno 51 

pochval různých stupňů. 

V závěrečné bilanci však nezazněly jen samé klady.  U některých jedinců bylo třeba 

při hodnocení chování sáhnout k různým stupňům kázeňských opatření. Po projednání 

v pedagogické radě bylo uděleno  13 žákům  písemné napomenutí,  13 žákům  důtka  

třídního učitele, 7 žákům  důtka ředitelky školy a 6 žákům  2. stupeň z chování. Jeden žák 

bude opakovat ročník, prázdniny nad učebnicemi bude trávit 6 žáků, kteří budou muset 

na konci srpna vykonat opravné zkoušky. 

 

 Každý závěr školního roku je obdobím loučení. A letos těch loučení bylo poněkud 

více než v jiných letech. Pamětní listy na školní docházku v ZŠ Skuhrov nad Bělou si 

převzali žáci, kteří sice ještě neukončují povinnou školní docházku, ale po prázdninách 

nastupují většinou z důvodů stěhování do škol v jiných místech. Jedná se o Růženu 

Rozinkovou z 5. třídy, Rozálii Blahušovou ze 2. třídy, Jakuba Ehla a Jiřího Rambouska ze 3. 

třídy.  

 Kytici a malou upomínku na své působení v naší škole si tentokrát odnesli i tři 

vyučující. Po dvouleté práci přestupuje třídní učitelka 2. ročníku Mgr.Martina Kalousová 

na ZŠ pro hendikepované děti v Hradci Králové. Mgr.Iveta Vašátková dovedla svoji třídu 

od 6. až do 9. ročníku  a nyní ji místo výuky angličtiny, němčiny a výtvarné výchovy čekají 

mateřské povinnosti. Po téměř 40 letech práce ve školství (z toho 37 let ve Skuhrově 

n.B.) odchází do penze učitel tělocviku, ruštiny a zeměpisu Mgr.Vlastimil Dohnálek, který 

působil ve zdejší škole i 10 let jako ředitel. Je také autorem stovek školních fotografií a 

vytvořil tak bohatou fotodokumentaci ze života školy. Každý ze jmenovaných se svým 

osobitým způsobem zapsal do myslí žáků i kolegů učitelů. Proto je za jejich práci všichni 

přítomní odměnili vřelým potleskem. Nezbývá, než jim všem popřát do dalšího života 

hodně zdraví a spokojenosti. 

 Na závěr přišlo loučení se žáky 9. ročníku. Ti si již jednu slavnostní chvíli užili 

v pondělí 27.6.2011 ve Společenském centru za přítomnosti rodičů, učitelů a starostů 

z obcí, odkud k nám žáci dojíždějí. Úvodem tam všechny přítomné přivítala ředitelka 

školy Mgr.Hana Brandejsová. Jednotliví žáci a žákyně byli publiku představeni třídní 

učitelkou Mgr.Ivetou Vašátkovou, která zároveň uvedla, kam odcházejí absolventi dál 

studovat. V průběhu odpoledne žáci vtipným komentářem ocenili své učitele a za jejich 

péči jim poděkovali. Každý absolvent letos obdržel v upomínku na školní docházku od 

starosty své obce knihu. Milou pozorností byla  květina pro každého žáka  a desky 

s pamětním listem a třídní fotografií. Všichni žáci pak byli ošerpováni stuhou s nápisem 
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„Absolvent ZŠ Skuhrov n.B. 2011“. Na závěr příjemného odpoledne si žáci připravili  

prezentaci snímků ze společných akcí. A sklidili od přítomných zasloužený potlesk. 

           V tělocvičně se tedy naši deváťáci loučili podruhé. Tentokrát se školou, mladšími 

kamarády, učiteli i všemi zaměstnanci školy. A udělali to krátkým vtipným proslovem a 

společnou písničkou. Tyto dojemné chvilky vždy znovu a znovu potvrzují, že stále platí 

ono staré české přísloví „konec dobrý, všechno dobré“.  

 Možná, že bude pro čtenáře zajímavé, jaké studijní a učební obory si letošní 

absolventi vybrali: jeden žák odchází na obchodní akademii, dva  se budou věnovat 

informačním technologiím, dva jdou na strojní průmyslovku, 4 děvčata na zdravotní 

sestru, 4 žáci odcházejí na gymnázium, 1 dívka bude masérkou, 1 vychovatelkou, 2 žáci si 

vybrali stavební průmyslovku. Z učebních oborů je zastoupen autolakýrník, kominík, 

karosář, kadeřnice, farmářka, dva mechanici motorových vozidel a 2 kuchaři. Nezbývá 

než jim popřát v nových působištích hodně zdaru a studijních úspěchů. 

           A co se ve škole odehrálo během posledního čtvrtletí?  

Vzhledem k tomu, že se naše škola  zaměřuje na ekologii, zapojila se do soutěže „Třídíme 

s Nikitou“, kterou organizuje tým krajského projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“. 

Za řádné odevzdání všech pracovních úkolů získali naši žáci 200 bodů v programu 

„Recyklohraní“ a 100 kg v soutěži „Ukliďme si svět“.  

           Společný projekt ZŠ a MŠ Sluníčko s názvem „Začít spolu“ pokračoval 

pravidelnými návštěvami předškoláků ve škole jednou za měsíc již od října. Díky těmto 

aktivitám se předškoláci  seznámili s prostředím školy, budoucími staršími kamarády i 

činnostmi, které je – už jako školáky - budou od září čekat.  

 Sběr starého papíru pořádá naše škola již tradičně dvakrát za rok. Na jaře se  

podařilo dětem sebrat  11680 kg starého papíru a 3500 kg kartonu. Na podporu školních 

akcí jsme tedy získali úžasných 30360, - Kč. Tyto finanční prostředky byly použity na 

příspěvky na dopravu při organizaci soutěží, exkurzí, zájezdů dodivadel, na ţákovské 

odměny apod.  

 

Nejúspěšnější sběrači: 

1.Koukolová Kristýna  3.tř.       762 kg 

2.Dohnálková Tereza   6.tř.        640 kg 

3.Vlasák Tobiáš            2.tř.        559 kg 
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 Dalších úspěchů dosáhly žákyně, které se věnují přírodovědným soutěžím. 

V okresním kole Soutěže v poznávání rostlin a živočichů v Kostelci n.O. zvítězila Karolína 

Liebichová z 8. ročníku a třetí místo získala Monika Novotná z 9. ročníku. Obě žákyně 

postoupily do krajského kola.  

V okresním kole soutěže Mladý zahrádkář opět zvítězila Karolína Liebichová a na 

druhém místě skončila Tereza Šlitrová. Obě dívky postoupily do národního kola, které se 

koná každoročně v Kroměříži. Všem jmenovaným dívkám patří velký dík za vzornou 

reprezentaci školy i naší obce. 

 

Atletika žáky chytla. V jarních měsících se družstvo našich sportovců účastnilo 

okresních závodů v atletice. Zde dosáhli pěkných výsledků především tito žáci: Adam 

Ságner, Antonín Klapal, Radek Dusil, Kristýna Holíková, Michaela Rýznarová, Tereza 

Kulštejnová, Lukáš Roleček, Pavlína Peterková, Jakub Krejčík a Pavlína Dusilová. Všichni 

se velmi snažili a vydávali své nejlepší síly pro reprezentaci školy. 

 

 Den dětí podle hesla „děti dětem“ proběhl  tentokrát v lese Klapavci. Žáci 9. 

ročníku zde připravili pro své mladší kamarády závod, při kterém bylo třeba plnit různé 

úkoly (poznávání přírodnin, skoky v pytlích, střelba z paintbalových zbraní, hod na cíl, 

překonávaní překážek pomocí lana atd.). Deváťáci dokázali, že již dovedou takovouto 

akci připravit a s pomocí učitelů i organizačně zajistit. Závod se zkrátka jak závodníkům 

tak organizátorům povedl. 

 

  Novinkou letošního školního roku byly závěrečné prezentace. Letošní deváťáci 

byli prvními absolventy, jejichž výuka na II. stupni probíhala podle nového školního 

vzdělávacího programu „Škola pro život“. Stěžejním principem tohoto programu je, aby 

žáci během studia získávali a rozvíjeli tzv. kompetence (kompetence k učení, 

komunikativní,  k řešení problémů, sociální, občanské a  pracovní), které jim budou 

umožňovat další vzdělávání. Vychází se z logického předpokladu, že vzdělávání musí 

provázet člověka po celý život. Jak se nová koncepce osvědčila, bylo třeba nějakým 

způsobem ověřit. Proto dostali žáci 9. ročníku možnost předvést při nově zavedených 

závěrečných pracích, jak dovedou zvládnout složitější úkol. Každý z nich si vylosoval 

pedagoga, který potom zadal žákovi téma jeho závěrečné práce. Ta měla stanovený 

rozsah 2 – 4 stránky textu a její nedílnou součástí byla desetiminutová powerpointová 

prezentace. Od února se žáci mohli na svou práci připravovat a s určeným učitelem 

problémy konzultovat. A pak konečně nadešly dva červnové dny, kdy měli žáci výsledky 

svého snažení předvést komisi z řad učitelů a svým spolužákům. Nutno říci, že všichni 

žáci nakonec odvedli dobrou práci a mnozí překvapili svým pěkným ústním projevem  
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a kvalitně zpracovanými pracemi. Výborné byly například práce na téma Památky 

Londýna, Lymfatický systém, Karel Poláček a jeho dílo, Jaroslav Seifert, nositel Nobelovy 

ceny za literaturu, Využití páky, Stavební památky našeho kraje, Vylodění v Normandii, 

Spisovatel J.R.R.Tolkien a další. Mnozí žáci dokázali zaujmout posluchače zasvěceným 

odborným výkladem i nápaditými prezentacemi. Komise nakonec konstatovala, že  se 

neobjevila žádná práce, která by byla vyloženým propadákem. Z celkového počtu 26 

závěrečných prezentací bylo 13 hodnoceno jako vynikající a 13 jako velmi dobré. 

Deváťáci to prostě zvládli perfektně. Podobné závěrečné práce budou vykonávat i 

budoucí žáci 9. tříd.  

Plavecký výcvik žáků I. stupně ZŠ proběhl tradičně v jarním období od 7.2. do 

18.4.2011. Poprvé se však tento kurz uskutečnil v novém rychnovském plaveckém bazénu 

a zúčastnily se tentokrát i děti z 5. ročníku. Všechny děti se vţdy do vody těší a prakticky 

kaţdý se během I. stupně ZŠ naučí plavat a to je jistě velké plus.  

V neděli 12.6.2011 se dvacítka ţáků ZŠ a malí sportovci z MŠ za doprovodu 

několika rodičů a učitelů zúčastnili sportovní soutěţe „Běh pro  bezpečný život“ 

v Jaszkowe Dólne v Polsku.  Naši ţáci si zde opět vedli velice dobře, kdyţ vybojovali 

celkové 3. místo v soutěţi druţstev a tím i získali pěkná oceněni. Celkem se těchto 

závodů zúčastnilo 611 závodníků. 

 

   Noc ve škole. Páteční odpoledne a nadcházející noc z 24. června na 25. června 

strávili žáci 2. a 5. třídy netradičně ve škole. Jejich třídní učitelky pro ně připravily na 

rozloučenou sportovní odpoledne se spaním ve škole. Nechyběly zábavné hry a opékání 

vuřtů. Nejvíce zážitků si žáci odnesli z nočního putování po škole s hledáním písmen. 

Všichni si tak poslední společnou akci příjemně užili. 

 Po zasloužených prázdninách bude nový školní rok zahájen slavnostním 

shromážděním žáků, rodičů a učitelů na školním dvoře ve čtvrtek 1.září 2011 v 8.15 

hod. 

 Ţáci, učitelé a provozní zaměstnanci ZŠ Skuhrov nad Bělou přejí občanům 

vydatný prázdninový odpočinek, hodně sluníčka  a letní pohodu.  

 V další části textu jsou uvedeny postřehy ţáků ze školních exkurzí, které letos 

absolvovali. 
 

 

Na textu se podíleli: Mgr.Hana Brandejsová, Mgr.Jiří Nedomlel. Mgr.Oldřich Málek, 

Mgr.Martina Kalousová, Petra Holásková a Mgr.Iveta Vašátková 
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Školní exkurze očima žáků 

 V rámci přípravy na volbu povolání absolvují žáci naší školy během své školní 

docházky nejrůznější  exkurze do výrobního prostředí. Jaké dojmy v nich tyto exkurze 

vyvolaly, posuďte sami: 

 

Truhlárna firmy  KERSON Dobré 

Dne 14.3.2011 nás autobus odvezl na exkurzi do firmy Kerson na prohlídku výroby 

eurooken. Firma Kerson se nachází ve středu obce Dobré v blízkosti nákupního střediska. 

Po vstupu do budovy nás přivítal pan Jiří Nágl, který nás celou prohlídkou provázel. V 

první časti exkurze jsme navštívili výrobu okenních rámů, kde jsme viděli, jak se okenní 

rámy vyrábějí. Potom jsme se přemístili do druhé části výroby, kde se okenní rámy brousí 

a vyplňují izolací. Dále se smáčejí do roztoku proti škůdcům a pak se barví a lakují. Dále 

jsme viděli, jak se do hotových rámů vkládá sklo. Na závěr exkurze nám pan Nágl 

zodpověděl  naše otázky k výrobě oken. Prohlídka byla zajímavá a všem se nám líbila.  

             

                       Kristýna Bártová, 6. třída 

ŠKODA  AUTO a.s. – závod Kvasiny  

Dne 20.dubna 2011 jsme byli s celou naší třídou navštívit automobilku v Kvasinách. 

Jako doprovod s námi byla třídní učitelka Hana Wenzelová a pan učitel Oldřich Málek. 

Naše exkurze začínala v 10.00 a končila ve 12.00 hodin. Když jsme přijeli do automobilky, 

čekal nás pan Čtvrtečka, náš průvodce závodem. Řekl nám pár úvodních slov a pak nás 

zavedl do přednáškové místnosti. Zde nám řekl několik zajímavostí o automobilce, např. 

že továrna zde vznikla před 77 lety. Začínala s československými motocykly JAWA. 

Pokračovala ve výrobě celé řady typů aut např. Favoritů, Octavií, Felicií, Superbů až po 

Roomstery a Škodu Yetti.                                                                                                  Denně se 

v automobilce vyrobí  700 automobilů. Ovšem i  to je, jak se zdá málo. V Anglii musí 

zákazník na škodovku čekat až 6 měsíců. Dohromady zde na autech pracuje přibližně 4,5 

tisíc lidí včetně uklízečů, údržbářů, kuchařek a jiných zaměstnanců. Aby si každý 

zaměstnanec mohl koupit láhev pití, musí do automobilky přijet 2 kamiony s pitím. Do 

objektu denně vjede nebo z ní odjede okolo 250 kamionů.                                                                                                                                                   

V kvasinské automobilce je dnes již 350 robotů.   Pak nás náš průvodce zavedl do 

svařovny, ale před tím nám půjčil ochranné brýle, aby se nám do očí náhodou nedostala 

jiskra. Pak jsme se vydali do haly, kde je svařovna. Tam to bylo skvělé! I když to tam nějak 

divně smrdělo, tak se nám tam líbilo nejvíc. Byli tam roboti, kteří vše dělali za vás, takže 

to vypadalo, jako kdyby se tam pracující lidé vlastně nudili. Nejdřív to tak vypadalo, ale 

potom dál už  dělníci fakt makali. Různě to tam podávali těm strojům a ty už to potom 

dokončily. V tu dobu, co jsme tam byli, se tam pořád něco dělo. Cestou jsme se pana 
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Čtvrtečky ptali na různé věci. Třeba za jak dlouho bude hotové jedno auto. Odpověděl, že 

průměrně asi za dvě minuty. Když jsme vyšli ze svařovny, vydali jsme se na montáž. Bylo 

to tam sice pěkné, ale už ne tak zábavné jako ve svařovně. Bylo to tam vyloženě jako na 

silnici. Nacházely se tam totiž vyznačené chodníčky a přechody. Jezdila tam taková menší 

nákladní autíčka a vláčky. Nechyběly ani výtahy, kterými se dopravují součástky. Zde naše 

exkurze skončila. Odevzdali jsme brýle a vzali si naše tašky s věcmi. Pan Čtvrtečka nám 

poděkoval za pozornost a rozdal nám firemní noviny.  

       Terka Dušánkova a Terezka Šlitrová, 7. ročník 

 

BEAS Lično,  Matrix Woods Třebešov  

Ve čtvrtek 31. března 2011 se celá naše třída jela podívat do pekárny v Ličně a do 

společnosti Matrix a.s. v Třebešově. Nejprve jsme navštívili pekárnu. V jedné místnosti, 

kde se nejspíše konají besedy, nás vedoucí pracovníci seznámili s chodem firmy. A hned 

potom jsme obdrželi čepice a pláště, abychom dodrželi zásady hygieny. Na chodbě jsme 

ještě pořídili společné foto a mohli jsme vyrazit na obchůzku pekárnou. Nejdříve jsme se 

šli podívat na průmyslovou výrobu chleba, mohli jsme dokonce nahlédnout do přístrojů, 

kde kvasí chlebový kvásek. Na další zastávce jsme si prohlédli automatické stroje, ve 

kterých se připravuje chléb řemeslný. Zaskočila nás informace, že se zde peče 40 druhů 

chleba a 120 druhů dalších výrobků. Procházeli jsme další místností a sledovali průběh 

výroby chleba od kynutí v košících až po vkládání a vyndávání čerstvých a voňavých 

bochníků chleba. Do dalších dveří nás vtáhla výrazná vůně koláčů. Všem se sbíhaly sliny, 

když jsme pozorovali plnění taštiček z listového těsta pudinkem. Procházeli jsme kolem 

pecí, kde se pekly makové a tvarohové hřebeny. Přešli jsme do poslední místnosti, což byl 

velký sklad. Všude kolem nás byly již upečené bochníky, z nichž některé se v pekárně ještě 

rozkrájí. Když jsme se loučili se zaměstnanci a vrátili jsme pláště, obdrželi jsme jako dárek 

dvě krabice koláčů. Také jsme si mohli ponechat pekařské čepice.  

Nasedli jsme do autobusu a pokračovali v exkurzi přejetím do Třebešova. Hned jak 

jsme vešli do budovy Matrixu, zaslechli jsme pilu. Vzduch byl suchý a plný prachu, což se 

nakonec dalo čekat ve firmě, kde se zpracovává dřevo. Bylo nám jasné, že se nepodíváme 

úplně do všech koutů areálu firmy. Všude kolem nás byla různě dlouhá a různě upravená 

prkna. Skoro ke konci prohlídky jsme se šli podívat do místnosti, ze které se to všechno 

ovládá, aby to fungovalo tak, jak má. Když skončila prohlídka, nastoupili jsme do 

autobusu a jeli zpátky do školy. Stihli jsme to přesně na oběd a po něm jsme si 

pochutnávali na darovaných koláčcích. Byla to opravdu povedená exkurze!            

   Adéla Pecková, 8. ročník              
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Velké Losiny a Dlouhé Stráně        

      Dne 18.5.2011 jsme se zúčastnili exkurze na téma  Velké Losiny a přečerpávací 

elektrárna Dlouhé Stráně.  Vyrazili jsme od školy v 7.30 ráno a jeli autobusem směr Hrubý 

Jeseník. Cesta byla zábavná a pohodová. V 9 hodin nám začala prohlídka muzea  ruční 

papírny ve Velkých Losinách. 

Velké Losiny jsou jedním z nejnavštěvovanějších míst jesenického podhůří.  Jsou 

známé nejen svou bohatou historií, ale i řadou cenných kulturních památek. Zcela právem 

k nim náleží také ruční papírna, jež byla na zdejším panství moravského rodu pánů ze 

Žerotína založena na sklonku 16. století. S touto výrobnou papíru nechvalně souvisejí i 

čarodějnické procesy. Manželka zdejšího papíráře byla z čarodějnictví usvědčena. V 

muzeu jsme se dozvěděli mnoho z historie a podívali jsem se i na samotnou výrobu 

ručního papíru. Tento papír se používá při významných příležitostech. Třeba pro různé 

důležité smlouvy, svatební oznámení a nebo pro restaurátorské účely. Potom  jsme došli 

do workshopu, kde jsme si mohli sami vyzkoušet výrobu papíru. V hale bylo rozmístěno 7 

stanovišť: výroba papíru,  potisk,  psaní, tvorba obálky, pečetění... Kluci na tohle moc 

nejsou, takže tam byly převážně dívky.  

Poté jsme se všichni odebrali k autobusu a pokračovali na Dlouhé Stráně. Cesta trvala 

přibližně čtvrt hodiny. Dorazili jsme na místo a odebrali jsme se do promítací místnosti, 

kde nám průvodce pustil desetiminutový film o elektrárně. Dodal k tomu pár informací a 

začal prohlídka. 

Došli jsme k tunelu, kterým jsme se dostali do elektrárny. Nad námi byla všude skála. 

V hale jsou umístěny dvě 24 metrů vysoké turbosoustrojí s reverzními Francisovými 

turbínami, každá má výkon 325 MW (jde o největší turbíny tohoto typu v Evropě). Po 

prohlídce haly jsme jeli autobusem na dolní nádrž. Ta  leží na říčce Divoká Desná v 

nadmořské výšce 824,7 m a má celkový objem 3 405 000 m³ a plochu 16,3 ha. Vyjeli jsme 

až k horní nádrži, kde jsme zdolali 62 schodů, abychom se dostali na její břeh. Převýšení 

mezi dolní a horní nádrží je 500m. Horní nádrž se nachází na vrcholu hory v nadmořské 

výšce 1 350m,  má objem 2 580 000m³ a zabírá plochu 15,4 ha, s největší hloubkou 26m. 

Horní nádrž byla zrovna vypuštěná. Prošli jsme si ji kolem dokola, což je asi 1700m.  

Přečerpávací vodní elektrárma Dlouhé Stráně se v roce 2005 zařadila mezi 7 

největších divů České republiky. Stanula tak mezi nejvýznamnějšími českými památkami 

jako jsou hrad Karlštejn, Pražský hrad nebo zámek Hluboká. V samotném finále hlasovací 

soutěže se stala dokonce největším „Divem České republiky“.  

Exkurze byla fakt zajímavá a všem se moc líbila.  

      

Tereza Kulštejnová a Michaela Rýznarová, 9. Třída 
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PAPRSKY ZE SLUNÍČKA 

Uteklo to jako voda a máme tu zase prázdniny a čas dovolených.  

A tak přichází malé  ohlédnutí za posledním čtvrtletím tohoto 

školního roku v naší mateřské škole.  

 Dne 3. května starší děti z naší MŠ jely linkovým autobusem do Deštného, kde 

navštívily místní mateřskou a základní školu. Děti z Uhřínova pod Deštnou se tak 

seznámily s novým prostředím, kam od září 2011 budou dojíždět. Následující den děti 

s paní učitelkou postavily májku. Za zpěvu jarních písniček nesly májku ke 

Společenskému centru, kde si společně zatancovaly. Na čtvrtek 5. května se děti 

obzvláště těšily. Byl objednán autobus na výlet na zámek do Náchoda. Nejednalo se o 

klasickou prohlídku zámku. Na děti čekalo plno překvapení: zámecká paní, rytíři na 

koních, služebnictvo, zvířátka … Zkrátka, byla to ukázka toho, jak se na zámku dříve žilo. 

 V následujícím týdnu nastaly přípravy na „Den matek“. Děti spolu s učitelkou 

vyráběly dárečky pro maminky, připravovaly vystoupení, které vyvrcholilo besídkou ve 

čtvrtek 19. 5. 2011. Také MDD jsme letos řádně oslavili. Jako první dárek k nám přijel pan 

Peřina s divadlem „O přátelství“. Druhým dárkem byl program na školní zahradě. Děti si 

vyzkoušely, jak se střílí z kuše na terč, prohlédly si koníky a vyzkoušely si, jak se na nich 

jezdí, závodily ve stavbě báboviček, atp. 

V neděli 12. června 2 011 se v rámci česko-polského přátelství konaly v Jazskove 

Dólne nedaleko Klodska závody v běhu. Naše mateřská škola byla zastoupena Adélkou 

Michlovou, Eliškou Lopatářovou a Barborkou Hulíkovou. Všechny závodnice si vedly 

skvěle a obdržely medaile. 

 Ve středu 15. 6. k nám opět přijelo divadlo, které k nám jezdí pravidelně a ani 

tentokrát nezklamalo. Pohádka „Hrnečku, vař“ v loutkové podobě  neměla chybu. 

 Datum 17. 6. bylo významným dnem především pro školáky. Hned po dopolední 

svačině se všechny děti přemístily na školní zahradu, kde na ně čekal  pán, který dětem 

přivezl ukázat některé druhy sov. Velmi zajímavě vyprávěl o jejich životě.  Na besedu se 

přijely podívat i děti ze ZŠ Mozaika z Rychnova nad Kněžnou. 

  V tento den se také  odpoledne ve Společenském centru konalo „Slavnostní 

rozloučení se školáky“. Všichni předškoláci zde byli „pasováni“ na školáky. Budoucí 

školáci obdrželi stužku a knihu s věnováním. V 18.00 hod. byli školáci opět v MŠ.. 

Tentokrát na „Tulácké noci“.  Děti se na tuto akci celý rok moc těší, všechny si chtějí 

vyzkoušet spát celou noc ve školce.  Stejně jako předešlé roky, tak i letos byl pro děti 

připravený bohatý program. Uskutečnily se dvě zajímavé návštěvy. Nejprve jsme 

navštívili dlouholetého sběratele brouků – pana L. Šlitra. Mile nás překvapilo, jak jeho 

sbírky a poutavé vyprávění o životě brouků děti zaujaly, co všechno si z toho 

zapamatovaly. Byla by velká škoda této možnosti nevyužít. 
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 Další návštěva byla na Nové Vsi u Pišlových. O tom, že děti mají rády zvířátka není 

pochyb. A tady jich bylo! Hned u cesty vietnamská prasátka a jejich selátka, která se 

nedala ani spočítat. Děti je krmily kousky chleba a měly radost, jak prasátkům chutná. O 

kousek dál se pásli koně a ještě dál byla klec a v ní pávi. Ptáci s nádherným peřím se nám 

ukázali v plné kráse. O kus dál se na nás z voliéry dívali dva pejskové. Jeden dospělý a 

jedno štěňátko, které jen koukalo, kudy by uteklo za dětmi. Byla to hezká podívaná. 

Pomalu jsme se s dětmi vrátily do MŠ, připravily společnou večeři a než šly děti spát, 

hledaly s baterkami na školní zahradě „poklad.“ Trošku se děti v té tmě bály, ale poklad 

našly. A potom už na děti čekala lehátka a pohádka na dobrou noc. 

       Tak to bylo krátké shrnutí akcí konaných v posledním čtvrtletí školního roku 2010-

2011. V současné době se nejen děti, ale i my ostatní těšíme na prázdniny a na 

dovolenou. Přejeme všem, ať se Vám dovolená vydaří podle Vašich představ, a pokud 

budete cestovat, přejeme šťastnou cestu a hlavně šťastný návrat. 

 

 

Za MŠ Sluníčko   Jitka Sienczaková 

***** 

 

 

 

Skuhrovské figurky 

Pan Miloš Kops pokračuje ve svých vzpomínkách:  

V minulé části jsme ukončili naši cestu ze Skuhrova u 

Vilímkových v Poříčí. My Poříčáci jsme totiž říkali, že jdeme 

třeba na nákup do Skuhrova, i když jsme  vlastně ve 

Skuhrově taky bydleli. Někdy se šlo na nákup prostě „dólu“. 

 Dále by naše kroky mohly vést okolo velké zahrady se skleníky situovanými 

mezi dnešním penzionem a domkem Jakubcových. Tenkrát jsme jako kluci 

„pomáhali“ sklízet úrodu sousedům, kteří bydleli právě v onom patrovém domě. 

Samozřejmě se všemi důsledky vyplývajícími z odhalení pachatelů. Původně  na 

téhle ploše měli Porkertovi pěstěné šneky. Zajímavé je, že přes ne zrovna příznivé 
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ovzduší v minulosti se tenhle druh s velkou béžovou ulitou dodnes v tomhle místě 

hojně vyskytuje. 

 Dalšími sousedy byli Jakubcovi. Výraznou postavou byl pan František 

Jakubec. Byl panským kočím a to v pravém smyslu slova. Kočárem vozil továrníka a 

jeho rodinu po celém okolí i do poměrně vzdálených míst, později pak převážně 

k vlaku do Solnice. Z  barvitých vyprávění pamětníků si představuji, že musel být 

nepřehlédnutelnou postavou. Byl středně vysoký, na kozlíku seděl vždy vzpřímeně 

až vypjatě. Typický byl jeho široký knír a ostrý pohled, kterým měřil okolí při každé 

jízdě., Vzbuzoval tak náležitý respekt a dodával důležitost své profesi. Nehledě na 

to, že svoji důležitost zdůrazňoval občasným prásknutím bičem právě, když míjel 

skupinku lidí… Tím se taky odlišoval od ostatních vozků s těžkými potahy, kteří 

vozili suroviny do fabriky či výrobky na trh. Dle pamětníků býval občas nahrazen 

některým ze svých kolegů – Kulichem, Thinem, neboť den před jízdou nepohrdnul 

nějakou tou skleničkou ostřejšího moku. A přesto, že tenkrát ještě nebyl zaveden 

bodový systém a žádného policajta by ani nenapadlo zastavit kočího a zjišťovat, 

zda si nepřihnul, úplně všechno se asi taky netolerovalo… Bič pověsil na hřebík až 

s nákupem osobního auta, které si pan továrník pořídil okolo roku 1920. Prvním 

osobním řidičem byl pan Jícha. 

 Osobně si pamatuji až syna Františka Jakubce, též Františka, který byl celý 

život slévačem. Klidný, rozvážný pán, který při odhalení našich klukovských lotrovin 

dokázal být  rázný. Paní Jakubcová, jeho žena, byla velice hodná, společenská a při 

našich prohřešcích se nás často zastávala. Zásadně ctila všechny tradice jako: 

masopust, Velikonoce, posvícení, pouť. Právě s těmito svátky si ji spojuji. 

 O kousek dál přes silnici bydleli Stejskalovi. Pan Stejskal byl slévač (jak jinak 

v této oblasti) a často stával opřen lokty o bránu plotu. Svým projevem nenechával 

nikoho na pochybách, že jde o odborníka v oboru. V poklidu pokuřoval svou 

cigaretu a s kolemjdoucími prohodil pár slov. Všiml jsem si, že sirku nikdy 

neodhodil, pečlivě ji schoval zpátky do krabičky. Důsledně dbal na pořádek okolo 

domu, nikde nebylo ani smítko. Paní Stejskalová, jeho matka, bydlela v jedné 

místnosti ve vedlejším domku. Tu si pamatuji jen matně. Vzpomínám, že jsme u ní 

byli s mojí matkou pro nějaké byliny, které sbírala a sušila V tmavé místnůstce jsem 

se tenkrát ve svých třech čtyřech letech necítil zrovna nejlíp. Vzpomínám si, že jsem 

dovnitř už víckrát nechtěl vstoupit… 

 Manželka pana Stejskala, usměvavá, vždy v bílé nažehlené zástěře, ve mně 

vzbuzovala dojem, jako by měla za zády cukrárnu. Často si vzpomenu na tradiční 

činnost zimního času, která se odehrávala právě u Stejskalových. Bylo to draní peří. 
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Někdy čtyři, často i více žen se usadilo za kuchyňský stůl a se zručností danou léty 

praxe se pustily do díla. Hned na začátku některé z „draček“  nadhodila téma, které 

pak bylo celou partou rozvíjeno. A tak se povídalo a při tom pod mísami 

překlopenými dnem vzhůru přibývalo nadrané peří. Po nějaké době přinášela paní 

domu na stůl voňavé kafe a k němu  buchty nebo bábovku. Někdy došlo i na 

skleničku něčeho ostřejšího, to aby se dámám šlo v noci lépe domů… A přece se 

jednou stalo něco zvláštního a hned na počátku chci uvést, že k události skutečně 

došlo, ať už na duchy věříte nebo ne. 

 Krátce po půlnoci draní skončilo a ženy se rozcházely k domovu. Jedna 

skupinka dolů ke Skuhrovu a paní Štěpánka Kouřímová a moje matka k cejnhamru. 

Byla neproniknutelná tma a absolutní ticho. Obě přidaly do kroku a v myslích jim 

ještě možná doznívala některá ze strašidelných historek, které si před chvílí 

vyprávěly. V tom se z ničeho nic na rohu Macháňova lesa zjevily dvě vysoké bílé 

postavy osvětlené dlouhou svící a začaly sestupovat k silnici. Půlnoční doba, 

blikající světlo a děsivé skřeky, jedním slovem hrůza. Do obou žen jako když střelí. 

Vyrazily k domovu s výkřiky zděšení a voláním svých blízkých.  Doma se pak všichni 

divili, jak je něco podobného možné, když přece nadpřirozené bytosti ve Skuhrově 

skončily se stavbou místního kostela, jak praví známá pověst. 

 Vysvětlení bylo, jak se ostatně dalo čekat, velice prozaické. Organizátorem 

akce byl soused Stejskalových – Oldřich Unger, který k žádné taškařici neměl 

daleko, a Pepík s Láďou Stejskalovými, kteří zase znali dobu, kdy se u nich dere 

peří. Dvě prostěradla a svíčky a představení bylo připraveno. 

 I když byly nakonec všechny souvislosti objasněny, obě dámy ještě nějaký čas 

nevycházely po setmění z domu. Sezona draní peří tenkrát předčasně skončila. 

 Po nějakém čase se draní peří z místních obydlí vytratilo úplně. Byla to jedna 

z činností, při nichž se lidé scházeli, povídali, vyprávěli a diskutovali. Vzájemně se 

poznávali a měli k sobě blíže. Změnila se doba a mnohé tradice byly vytlačeny 

nástupem technických vymožeností a odlišným způsobem života.  
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Porkertova vila mezi architektonickými skvosty 
  

V loňském roce byla v Regionálním muzeu Náchod instalována výstava Slavné vily 

Královéhradeckého kraje. Tato výstava je putovní, nejdříve byla k vidění v Muzeu 

východních Čech v Hradci Králové. Pro skuhrovské patrioty je zajímavá tím, že mezi 

skutečné stavební skvosty byla zařazena i zdejší Porkertova vila, administrativně  dům čp. 

58. 

 

 V současné době patří objekt nizozemské majitelce, která jej roku 2007 citlivě 

opravila a upravila na penzion vyšší třídy s názvem Vila Bela. Vila odjakživa vzbuzovala 

zájem návštěvníků obce i turistů, kteří kolem ní projíždějí. Proto jistě nebude od věci 

připomenout několik zajímavostí z její historie. 

Stavebníkem, tedy dnes řečeno investorem stavby byl pan  Vilém Pokert ml., 

architektem byl pan Oto Ployer. Stavba, která vykazuje vlivy tzv. maurského slohu, byla 

postavena v letech 1931 – 1932. Pojďme ale trošku dále do historie: 

František Kolovrat-Libštejnský, nejvyšší purkrabí Království českého, vystavěl roku 

1817 ve Skuhrově nad Bělou Růženinu huť. Její správou byl v roce 1865 pověřen báňský 

inženýr Josef Porkert. Jeho synové Vilém a Eduard v roce 1896 odkoupili huť od hraběnky 

Olgy Kolovratské-Libštejnské. Vilém zakoupil roku 1899 domek čp. 59. Když se mu v roce 

1905 narodil syn Vilém mladší, byl objekt rozšířen tak, že dostal charakter vily se 

secesními prvky („Stará vila“). Druhou vilu rodiny Porkertových, čp.58, postavil Vilém 

mladší v letech 1931–1932; nazývána byla „Novou vilou“. Místem stavby se stala parcela 

nedaleko „Staré vily“, zastavěná původně domkem a stodolou. Základem 

architektonického ztvárnění nové stavby byly prvky maurského slohu. Vilém mladší se stal 

stavebníkem již ve svých šestadvaceti letech, po návratu z cest po Evropě a Spojených 
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státech, kde získával zkušenosti jako zaměstnanec v různých strojírenských firmách. Ve 

Skuhrově pak nastoupil jako společník a obchodní ředitel firmy J. Porkert, slévárny a 

strojírny, do té doby úspěšně řízené jeho otcem, Vilémem starším. Pro námět svého 

budoucího rodinného sídla si ale nejel do Španělska, jak bychom podle vzhledu vily mohli 

předpokládat. Inspirací se stala Amerika a stavbu provedl jako kopii podle amerického 

časopisu. Architektem stavby byl Oto Ployer, příbuzný rodiny skrze svoji sestru Miluši, 

která byla švagrovou Viléma mladšího. Ployer zpracoval návrh vily a umístil ji na rovinné 

prostranství pod zalesněný ostroh s protékající řekou. Vilu stavěla pražská firma Hlaváček 

a Müller. Dům byl založen na železobetonové vaně s podlahou sklepů pod úrovní řeky 

Bělé. Velmi prostorné schodiště v hlavním průčelí propojuje zahradu s verandou ve 

zvýšeném přízemí, s možností vstupu na venkovní terasu a do centrální schodišťové haly. 

Z ní je přístup do jídelny, knihovny, obývací místnosti, dvouramenným schodištěm do 

patra a podkroví, a kulečníkové síně – ta má též samostatný vchod z kryté rampy pro 

příjezd automobilem. Přízemí s prostornými místnostmi odpovídá záměru reprezentace, 

rovněž tak prostory patra a podkroví, kde jsou soustředěny ubytovací pokoje a ložnice. 

Vnější vzhled domu je romantický, pohádkově členěný prvky a konstrukcemi v orientálním 

uspořádání. Porkertovi bydleli ve vile do ledna 1949. Potom jim byla odebrána a přešla do 

 majetku  místního závodu Orlických strojíren, který zde zřídil kanceláře, archiv, místní 

knihovnu  a ordinaci obvodního lékaře. Nejhorší období však nastalo, když byla ve vile 

zřízena ubytovna pro zahraniční zaměstnance místního závodu. Dlouhá léta se do objektu 

neinvestovalo, na několika místech začalo do zdí zatékat a  stavba celkově chátrala. K 

vážným škodám došlo především na vnitřním zařízení. Po roce 1989 byla vila vrácena 

původním majitelům, kteří ji po několika letech  prodali  JUDr. Vladimíru Stýblovi z Prahy. 

V roce 1998 byly sklepy objektu totálně zasaženy ničivou povodní, po níž  zůstaly nánosy 

bahna. Díky pomoci vojáků se i tuto katastrofu podařilo překonat. Dr. Stýblo vilu později 

prodal již zmíněné holandské zájemkyni.  Dnes je vila viditelně v dobré kondici a ve 

vánočním období díky sváteční výzdobě a elektrickému nasvícení působí až pohádkovým 

dojmem, což oceňují především děti. Věřme, že další osudy tohoto dnes osmdesátiletého 

stavebního skvostu nebudou tak dramatické, jako tomu bylo doposud. 

(Podle podkladů z výstavy Slavné vily Královéhradeckého kraje zpracoval Jiří Nedomlel) 

 

*** 
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Společenské centrum žije   

S minulým číslem Zpravodaje jsme vítali příchod jara. Tradiční Velikonoční 

jarmark ve Společenském centru určitě mnohé návštěvníky inspiroval ukázkami 

prací i hotovými výrobky a květinami k výzdobě svých domácností.  

      V jarních měsících byla budova Společenského centra využita k několika 

soukromým oslavám, vzdělávacím školením, ZŠ a MŠ potěšila maminky a babičky 

kulturními vystoupeními dětí ke Svátku matek. Velmi působivé měli žáci 9. třídy 

rozloučení se ZŠ a také nastávající prvňáci se slavnostně loučili s MŠ v prostředí 

této budovy.  

      Dne 12. června se sál Společenského centra rozezněl písněmi v podání 

Prausova pěveckého sboru pod vedením sbormistryně Dagmar Zemánkové.  

Koncert byl uspořádán jako dárek k devadesátinám pana Jaroslava Ehla, ale byl 

dárkem a silným zážitkem nejen pro oslavence, ale pro všechny přítomné v  sále.  

Tímto děkujeme paní Zemánkové i celému sboru za velmi působivé i vtipné 

vystoupení. Dík patří i panu Jaroslavu Ehlovi, který se celého večera zhostil 

se šarmem sobě vlastním a elegancí a vitalitou v jeho věku obdivuhodnou.  

      S přáním slunečného léta, pěkných prázdninových zážitků a šťastných 

návratů z dovolených 

                                                                            za OÚ   Marcela Zounarová  

 

Kroužek badmintonu má za sebou první rok činnosti 

 

Dne 1.října 2010 byl v tělocvičně ZŠ Skuhrov nad Bělou zahájen nový kroužek. Sdružují se 

v něm vyznavači badmintonu. Kroužek se může uskutečňovat díky výborné podpoře 

ředitelství ZŠ Skuhrov nad Bělou a též díky spolupráci pana školníka Dušana Košíka. Koná 

se každý pátek od 15.00 hod. 16.00 hod. a je integrovaný, to znamená, že se ho účastní  i 

klienti z Ústavu sociální péče pro mládež v Kvasinách.  

Dne 14. května 2011 se uskutečnil v tělocvičně ZŠ Skuhrov nad Bělou netradiční 

badmintonový turnaj ve čtyřhře, kde dvojici hráčů tvořili rodiče či blízcí příbuzní a dětí, 

které se pravidelně  každý pátek účastní integrovaného tréninku. Po převlečení všech 

hráčů v šatně, nachystání hráčského i diváckého zázemí a úvodním nástupu s důležitými 

informacemi o průběhu turnaje vše mohlo vypuknout. Turnaj probíhal v čase 9:00  - 

13:00 hod. Přihlásilo se celkem osm dvojic, hrálo se dle předem rozepsaného systému 
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hry, každý s každým na dva vítězné sety do sedmi bodů. Celý turnaj se nesl ve velice 

příjemné náladě a atmosféře. Během hry nechyběla spousta kvalitních hráčských výkonů, 

napínavých momentů a také spousta úsměvů na rtech. Před 13. hodinou, kdy byly 

veškeré body z utkání spočteny a nadepsány diplomy, se uskutečnil závěrečný nástup s 

vyhlášením výsledků. Následovalo předání jak diplomů tak medailí se speciálním logem 

v podobě badmintonového míčku. Diplomem byli oceněni všichni hráči, medaile pak 

dostaly  dvojice na prvních třech místech. 

 

Výsledky turnaje : 

 

 

 

 

 

Celkem bylo odehráno 28 zápasů, 136 setů (set se hrál do sedmi bodů) a padlo 952 

vítězných míčků. 

                        Martin Fletcher, trenér 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Matěj Čermák + Martina Fletcherová 
2. Jakub Nosek + Václav Nástraha 
3.  Jakub Čermák + Martina Fletcherová 
4. Lucie Matějková + Kamila Hamerská 
5. Marie Dohnálková + David Mlejnek 
6.  Richard Rigó + Richard Rigó st. 
7. Jitka Šlitrová + Jiří Šlitr 
8.  Ilona Milichovská + Denisa Milichovská 
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Mutina se dívá  k sousedům… 

 

Mutina Skuhrovský nelibě nese, že v jeho obci zmizela tradiční slévárenská a strojní 

výroba. Proto nakukuje k sousedům a sleduje, jak to chodí u nich. O závodu Škoda vědí 

asi všichni v širokém okolí. Doneslo se mu také, že Kvasiny budou mít letiště. Co je na 

tom pravdy, na to se zeptal přímo člověka, který za to vše může – pana Ing.  Lubora Kulta 

z Rychnova nad Kněžnou: 

- Pane inženýre, co tedy chcete vlastně v Kvasinách vybudovat? 
Naším záměrem je vybudovat v Kvasinách sídlo firmy, kde budou soustředěny všechny 

činnosti naší společnosti od projekčních prací až po konečnou montáž. Travnatá 

přistávací a vzletová dráha, kterou jsme již vybudovali, bude sloužit jen k potřebám naší 

společnosti a cizí účastníci letového provozu ji budou moci využívat jen s naším 

povolením. Společnost UpSolution s.r.o. je 100% česká firma.  

 

- Proč právě v Kvasinách a právě v sousedství automobilky? 
V našem okolí není příliš možností, kde by bylo možné podobný záměr realizovat. 

Potřebovali jsme vhodný pozemek s vhodným směrem převládajících větrů. V okolí nesmí 

být vedení vysokého napětí. Potřebujeme dostatečný prostor bez bytové zástavby  pro 

zkoušení našich výrobků. 

 

- Co to přinese dobrého? 
Především zajímavá pracovní místa v manažerských, projekčních a dělnických profesích. 

Realizujeme naše vlastní myšlenky. V současné době pracujeme na dvou typech lehkých 

vrtulníků. Zájem o ně je velký. Nabízíme spolupráci obci. 

 

- Jsou s Vaší aktivitou spojeny i nějaké nepříjemnosti pro Kvasiny? 
Nemyslíme si, že naše aktivita v Kvasinách by měla přinést zdejším obyvatelům nějaké 

negativní vlivy. Nebudeme dělat hluk přesahující únosnou mez, nebudeme produkovat a 

vypouštět žádné škodliviny.  Doprava spojená s naší činností nepovede přes Kvasiny. Je i 

v našem zájmu, abychom se mohli soustředit na problémy spojené s realizací našich 

záměrů a nezdržovali se řešením případných stížností. Musím připomenout, že přenesení 

naší výroby do Kvasin je závislé na pochopení místních obyvatel, především pak členů 

zastupitelstva.  
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- S letištěm ale bývá spojován hluk… 
Vzletová a přistávací dráha je registrovaná, zakreslená v leteckých mapách. Tomu 

předcházel schvalovací proces a museli jsme splnit přísné podmínky s tím spojené. Chtěl 

bych zdůraznit, že nebudujeme takové letiště, které by bylo obdobou aeroklubu. Jeho 

provoz budeme regulovat tak, aby nenarušoval život v Kvasinách. Nabídli jsme vedení 

obce, aby se zástupci obce podíleli na vypracování pravidel pro provoz na „letišti“. 

 

- A jakou máte v Kvasinách podporu? 
Takovou, jak to bývá u nových věcí. Je skupina občanů, kteří podepsali petici proti našim 

aktivitám v Kvasinách. Stěžovat si byli i u svého senátora. Zároveň je skupina obyvatel, 

kteří nás podporují a našemu záměru jsou příznivě nakloněni. 

Víme, že protichůdná jsou i stanoviska mezi zastupiteli. Naše argumenty někteří přijali 

jako rozumné, někteří jim nevěří a naše plánované aktivity v Kvasinách odmítají. Nabídli 

jsme zastupitelům seznámení  s našimi výrobky v našich současných výrobních 

prostorách. Ti, kteří jsou záměru spíše příznivě nakloněni, Ti přišli. Jeho odpůrci zatím naší 

nabídku většinou nevyužili. Bát se takové návštěvy nemusí. My nepřesvědčujeme. My jen 

otevřeně informujeme o našich plánech, nabízíme obci spolupráci a hlavně jsme 

připraveni konstruktivně jednat. 

 

- Možná jim nabízíte jen zaměstnanost a dopravní zátěž… 
Všichni vědí, že momentálně Kvasiny se zaměstnaností nemají starosti. Kéž by tomu tak 

bylo stále. My nabízíme trochu jinou práci, nabízíme pro cca 35 lidí jinou alternativu. Ale 

nabízíme toho podstatně víc. Nabízíme finanční spoluúčast na některých projektech obce, 

nabízíme využívání zamýšleného areálu k volnočasovým aktivitám, možnost pořádání 

společných akcí. Areál by mohl sloužit jako společenské a rekreační centrum. Dohodli 

jsme se a travnatou plochu již využívají místní modeláři. Chceme vybudovat heliport 

certifikovaný pro noční přistávání. Bude k dispozici letecké záchranné službě. Víme, že 

bude využíván minimálně. Ale pokud přispěje k záchraně byť jediného člověka, tak nám 

na to vynaložených prostředků nebude líto. Nejbližší takový heliport je až v Náchodě. To 

jsou jen některé z našich nabídek. Věříme, že o nich zastupitelé jako celek budou vážně 

uvažovat. 

 

- Co ještě nabízíte? 
Nabízíme hlavně klidnou a konstruktivní diskusi o našich záměrech. Jsem přesvědčen, že 

jde o  dobrou věc, nabízíme spolupráci a možnost společně koordinovat některé věci 

spojené s leteckým provozem. Ten bude opravdu minimální. Myslíme si, že naše výrobky 

mohou proslavit Kvasiny stejně, jako výroba automobilů.   
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- Co tedy vyrábíte? 
Vyrábíme bezpilotní vrtulník, který má velmi široké možnosti uplatnění. Dovede například 

kontrolovat vedení VN, ropovody a plynovody, může zasahovat při požárech, dovede létat 

při nulové viditelnosti a vyhledávat živé lidi. Řešíme i možnost vyhledávat zasypané lidi 

v lavinách. Zájem je opravdu velký, objednávky máme z celého světa. V současné době 

dokončujeme výrobu prototypu lehkého dvoumístného vrtulníku. 

 

- Ale s výrobou většinou souvisejí i odpady, škodlivé látky… 
V našem případě to tak není. Výrobky jsou naší vlastní konstrukce. Jednotlivé díly, které 

naši projektanti nakreslí, pro nás vyrábějí specializované firmy. My provádíme konečnou 

montáž, při které odpad nevzniká. 

 

- Proč budujete letiště, když vyrábíte vrtulníky? 
Letiště dejte do uvozovek. Je to skutečně jen registrovaná travnatá přistávací dráha. 

Máte pravdu, testování vrtulníků bude většinou probíhat ve vzdušném prostoru mimo 

areál „letiště“. Některé zkoušky ale budou probíhat i na „letišti“ a potřebují větší prostor 

než je heliport. Některé přístroje musíme testovat na letadlech. I proto také potřebujeme 

přistávací dráhu. Tu budeme využívat i pro pracovní lety.  

Řeknu příklad. Uskutečnil se již první mezinárodní let s přistáním v Kvasinách. Obchodní 

partner přiletěl, konzultovali jsme nějaké technické řešení, nasedl do letadla a odletěl. V 

porovnání s cestou autem ušetřil několik hodin. 

 

- Stále mi vrtá v hlavě hluk letadel… 
Domnívám se, že se toho obyvatelé Kvasin a přilehlých obcí obávat nemusí. Povolení 

k přistání budeme vydávat my a my také budeme vědět, jaký hluk může dotyčné letadlo 

způsobit. Povolení k přistání  „cizích“ letadel budou výjimečná. A důležité je i to, že 

případný hluk startujícího letadla působí na okolí několik málo vteřin. Porovnejte si to se 

sekáním trávníků a hlukem motorových sekaček, s hlučností motorových pil, křovinořezů 

a dalších prostředků, které se běžně používají doma k práci či k zábavě. 

 

- Také jsem na svém hradě nad Skuhrovem zaslechl, že Vaše činnost na letišti  

v Kvasinách je nelegální. Prý ani nevíte, kdo na letišti přistává… 

Také jsem to slyšel. Ale ujišťuji Vás, že vše, co děláme, je v souladu a s respektováním 

pravidel leteckého provozu. O letadlech vím. Pokud by někdo přistál bez mého vědomí, 

měl by co dočinění s leteckými orgány. Pokud jde o motorové  paraglajdy a rogala, potom 

si všímaví obyvatelé jistě všimli, že došlo ke změně chování pilotů těchto létajících 

prostředků. My totiž zodpovídáme za dění na zemi, ale můžeme ovlivňovat i provoz 
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letadel ve vzdušném prostoru nad „letištěm“ a v jeho okolí.  Víte, podobné nepravdy 

někteří lidé skutečně šíří. Nevím, co tím sledují. Určitě tím neslouží zájmům obyvatel 

Kvasin, kterými se odpůrci našeho projektu zaštiťují. Pochopím, že se někomu náš záměr 

nemusí líbit. Byl bych ale velmi rád, kdyby nám nikdo nepodsouval nekalé úmysly a 

činnost v rozporu se zákony. 

 

- Děkuji Vám, pane inženýre, za příjemné popovídání. Až poletíte nad Skuhrovem, tak 
nám tam všem zamávejte. 
A já děkuji Vám, že jste si našel čas a přišel se zeptat, co je na těch šeptandách pravdy. 

Rád si popovídám s každým, kdo se chce o našich záměrech dozvědět víc.  

Ať se Vám nad Skuhrovem i všem ve Skuhrově dobře daří. 

 

Poznámka redakce: Uvedená tématika není jen záležitostí obce Kvasiny, ale jak je 

nakonec v textu zmíněno, týká se  v mnoha ohledech i okolních obcí. Proto také byl tento 

text do prázdninového vydání Skuhrovského zpravodaje zařazen.  
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            ZUBNÍ POHOTOVOST - ROZPIS SLUŢEB 

    ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek   08.00 – 12.00 hod. 
datum  jméno lékaře                       adresa ordinace                               telefon 

23.07. MUDr. Šmídová Alena poliklinika, Pulická 99, Dobruška 494 622 550 

24.07. MUDr. Štulík Richard poliklinika Rychnov nad Kněţnou 494 515 693 

30.07. MUDr. Šťastná Ludislava 
Zdrav.středisko Rokytnice v 
Orlických hor. 494 595 292 

31.07. MUDr. Tancurinová Jana nám. Dr.Lutzowa 345, Vamberk 736 419 151 

06.08. MUDr. Tomanová Libuše 
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště 
nad Orlicí 494 542 102 

07.08. MUDr. Tůmová Věra J. Pitry 344, Opočno 
 

494 667 154 

13.08. MUDr. Vavřičková Hana 
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště 
nad Orlicí 494 371 782 

14.08. MUDr. Veselská Renata 
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště 
nad Orlicí 494 371 781 

20.08. MUDr. Vyčítalová Marie dr.Lützova 244 , Vamberk 
 

494 541 757 

21.08. MUDr. Zdeňka Jiří 
 

Kvasinská 129 , Solnice 
 

494 596 732 

27.08. MUDr. Bahník František Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí 494 323 152 

28.08. MUDr. Benešová Růţena Tyršova 464 , Dobruška 
 

494 622 040 

03.09. MUDr. Beránek Jan 
 

Komenského 828 , Týniště nad Orlicí 494 371 088 

04.09. MUDr. Čapková Marie 
Komenského 366, Doudleby nad 
Orlicí 494 383 417 

10.09. MUDr. Domáňová Iva poliklinika Rychnov nad Kněţnou 494 515 694 

11.09. MUDr. Handl Jindřich Panská 24, Rychnov nad Kněţnou 494 531 955 

17.09. MUDr. Havlová Marie 
U Stadionu 1166, Rychnov nad 
Kněţnou 494 539 225 

18.09. MUDr. Hlavsová Lenka Komenského 259, Kostelec nad Orlicí 494 323 958 

24.09. MUDr. Podolská Jana 
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště 
nad Orlicí 494 371 783 

25.09. MUDr. Jeţková Marie Komenského 481 , Kostelec nad Orlicí 494 321 511 

28.09. MUDr. Kahlerová Blanka J. Pitry 448 , Opočno 
 

494 667 123 

01.10. MUDr. Kašková Kateřina Kvasiny 145 
  

494 596 174 

02.10. MUDr. Kašparová Dagmar Voříškova 169 , Vamberk 
 

602 514 715 

08.10. MUDr. Kašparová Helena Smetanovo nábř. 334 , Vamberk 494 501 711 

09.10. MUDr. Loukota Jan 
 

Komenského 127 , Opočno 
 

494 621 665 

15.10. MUDr. Malátková Ludmila poliklinika Rychnov nad Kněţnou 494 515 696 

16.10. MUDr. Nentvichová Eva K.Michla 942 , Dobruška 
 

494 623 775 

22.10. MUDr. Plšková Ivona 
Svatohavelská 266 , Rychnov nad 
Kněţnou 494 534 841 

23.10. MUDr. Hrbáčová Eva 
Na Trávníku 1232, Rychnov nad 
Kněţnou 494 532 330 

28.10. MUDr. Pokorná Jaroslava poliklinika Rychnov nad Kněţnou 494 515 697 

29.10. MUDr. Pokorná Věra J. Pitry 448 , Opočno 
 

494 667 628 

30.10. MUDr. Přibylová Marta Komenského 209 , Častolovice 494 322 706 

05.11. MUDr. Ptačovská Eva Komenského 481 , Kostelec nad Orlicí 494 321 740 

06.11. MUDr. Seidlová Zdenka Skuhrov nad Bělou 17 
 

494 598 205 

12.11. MUDr. Skřičková Zdena poliklinika Rychnov nad Kněţnou 494 515 695 

13.11. MUDr. Stejskalová Věra zdrav.středisko Kout 566, Borohrádek 494 381 263 
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