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Vážení spoluobčané,
opět přichází tolik očekávaný čas léta, prázdnin a zasloužených dovolených.
Čas, na který jsme se spolu s dětmi těšili i my dospělí. Pro mnohé z nás je to
čas odpočinku, pro jiné, bohužel, pracovní čas odstraňování následků škod z
povodní, které nepříjemně zasáhly naši republiku v červnu letošního roku.
Každým rokem je červenec pro Skuhrov časem pouti. Atrakce a pouťovou zábavu doplní
již tradičně výstava chovatelů. Pouťová veselice s kapelou Duál bude před Centrem a opět s
volným vstupem. Chybět nebude ani pravidelně pořádaný volejbalový turnaj Skuhrováků a
výstava, tentokrát k 60.výročí založení sportovní organizace Spartak Skuhrov, dnes SKI
Skuhrov. V srpnu se pak můžeme těšit na akci s názvem Rozloučení s létem, které budou
doprovázet různé soutěže a taneční zábava se skupinou Combi. Během letních víkendů
budou probíhat i různé gurmánské akce v režii místních pohostinství. Koncem měsíce pak
budeme moci fandit běžcům, kteří se zúčastní silničních závodů pořádaných každoročně
našimi sportovci. Kulturní a sportovní program letošního léta ve Skuhrově je opět pestrý a
mně nezbývá než popřát všem občanům příjemně strávené chvíle a také příznivé počasí na
těchto akcích.
Ale abych nemluvil pouze o letní zábavě a odpočinku. Rád bych Vás informoval i o
dalších, tentokrát pracovních aktivitách a plánech. V letošním roce se nám podařilo získat
dotaci na další etapu výměny oken v obecních budovách. Nová okna a dveře tak dostala
budova pro naše seniory č.p. 5, hasičská zbrojnice ve Skuhrově a společenská budova ve
Svinné. V těchto dnech akce pokračuje výměnou oken v hospodářské části budovy
mateřské školy. V současné době probíhá i poptávkové řízení na opravu střech na všech
budovách v areálu mateřské školy a připravuje se oplocení MŠ s napojením na
dokončovanou novou „Rybářskou naučnou stezku“ k debřeckým rybníkům, ukončenou
pěkným altánem a molem. Tato stezka vznikla díky projektu česko – finské spolupráce a
nezištné práce několika dobrovolníků.
Další podařenou akcí je dokončená výstavba hasičské zbrojnice v Brocné. Za zdar této
akce patří velký dík brocenským hasičům, a to především za jejich fyzickou pomoc a za
získání finanční dotace.
Jak se můžete v těchto dnech přesvědčit, dokončovací práce vrcholí i na urnovém háji,
který dostává nový upravený vzhled.
Jinak po celé prázdniny budou probíhat obvyklé udržovací práce – oprava obecních cest
(v rámci finančních možností), natěračské práce, údržba zeleně a budov. S mnohými těmito
pracemi nám pomohou studenti v rámci prázdninových brigád.
Pokračovat budou i další rozpracované akce - úprava terénu naučné stezky č.2 „Vápenka“,
práce na utěsnění rybníka v Hraštici, oprava omítek na obecních budovách, překládání
dlažby chodníků a mnoho dalších.
V rámci utváření životního prostředí bych se rád zmínil i o spolupráci se Škodou Auto
a.s., kde jsme se zapojili do akce „Za každé prodané auto v ČR zasaď strom“.
Prostřednictvím této aktivity vyměníme v našich alejích suché, staré a dožité ovocné stromy.
Po třech letech čekání se konečně pohnula i dotace na akci v rámci Mikroregionu Bělá
„Údržba zeleně“. Dokončuje se administrativní přípravná část a v těchto dnech již
začíná praktická část údržby našich solitérních stromů.
Na závěr bych rád popřál všem čtenářům Skuhrovského zpravodaje hodně sluníčka,
příjemné prožití dovolených a dětem krásné prázdniny.
Milan Bárta, starosta
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A je tu léto…
Letošní jaro bylo převážně ve znamení deštivého a chladného
počasí, možná i proto trochu poklesla návštěvnost Velikonočního
jarmarku, ale věřím, že ti, kteří se přišli podívat, si koupili něco
malého pro radost. Musím říct, že na jarmarku bylo k vidění plno
hezkých výrobků, zejména výrobky z ,,dílny“ Ústavu sociální
péče v Kvasinách byly krásné a za příznivé ceny.
V sobotu 13. dubna se v budově Společenského centra konalo Vítání občánků,
na kterém jsme do naší obce přivítali šest dětí. Poté se Společenské centrum
využívalo především k soukromým akcím a oslavám a samozřejmé také k setkávání
našich seniorů, jejichž kruh se pomalu rozrůstá. Ke konci školního roku se zde konalo
už tradiční rozloučení žáků 9. třídy se základní školou. Žáci měli vše pečlivě
připraveno, pro všechny přítomné, rodiče a učitele měli připraveny 3 prezentace ze
školního života, ty proložili dvěma písněmi, které společně zazpívali. Sbor
dobrovolných hasičů pro děti uspořádal o prvním prázdninovém víkendu ,,Dětskou
diskotéku“ a pro dospělé bramborákové hody a jiné dobroty. Bylo hezké počasí, takže
se akce vydařila a malí i velcí si přišli na své.
Závěrem bych vás ráda pozvala na Skuhrovskou pouť, která se letos uskuteční
v termínu 27. – 28. 7. 2013 a na Letní slavnosti v sobotu 17. 8. 2013, kde bude hrát
dobře známá skupina COMBI. Na tyto akce se neplatí vstupné, jsou zdarma. Již
v těchto dnech je otevřena výstava SKI Skuhrov k 60. výročí od založení oddílu.
Všem dětem přeji hezké prázdniny plné zajímavých zážitků a ostatním krásné,
pohodové a hlavně slunečné léto.
Bc. Klára Šmídová

Malý pozdrav z místní knihovny a
turistického informačního centra
Úvodem bych chtěla poděkovat paní J. Kaplanové, která mě ochotně a pečlivě
zasvětila do funkce knihovnice a pracovnice TIC, a v jejímž duchu se snažím
pokračovat. Jsem příjemně překvapena počtem pravidelných čtenářů. Chtěla bych
touto cestou znovu nabídnout možnost bezplatného založení čtenářského listu a
půjčování knih (na základě písemné přihlášky). Místní knižní fond je jednou ročně
doplňován výměnným fondem z Městské knihovny v Rychnově n.Kn., čímž se nám
pravidelně obměňuje a obohacuje možnost výběru knih.
Za TIC bych chtěla občany upozornit a pozvat na procházku právě
dokončovanou naučnou stezkou. Výchozí stanoviště se nachází mezi školkou a
Nemeczovými a končí nově vybudovaným posezením u rybníka v Debřecích. Stezka
bude osazena naučnými tabulemi s informacemi a fauně a flóře v okolí Skuhrova a
chráněné krajinné oblasti.
Závěrem ještě jedna zajímavá nabídka pro návštěvníky (tedy i pro nás místní)
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Orlických hor a Podorlicka. Je to možnost zakoupení KARTY HOSTA, jejíž držitelé
získávají vybrané služby zdarma a k tomu další slevy, které mohou čerpat i při příští
návštěvě. Více informací na web. portálu www.orlickakarta.cz.
Upozornění pro návštěvníky knihovny i TIC. Otevírací doba se sezónně mění:
letní sezóna (červen-září)

zimní sezóna (říjen-květen)

Po + St + Pá
Út + Čt
So + Ne

8.00-12.00 12.30-17.00
8.00-12.00 12.30-16.00
9.00-12.00

Po + St
Út + Čt
Pá

8.00-12.00 12.30-17.00
8.00-12.00 12.30-16.00
8.00-12.00 12.30-16.00

Příjemné slunečné pokračování prázdnin a dovolených, pohodu a klid k načerpání
nových sil přeje
Marcela Zounarová

Mutina Skuhrovský
chválí - nově upravený urnový háj a údržbu zeleně…
odsuzuje - nárůst krádeží v obci (stůl v altánu u hradu, akumulátory
ze zaparkovaného kamionu, litinový plot u Sejkorovny,
vodní čerpadlo…)
nechápe - strhávání aktuálních plakátů z vývěsních ploch…
si všiml - nově opravené silnice v Debřecích, škoda jen, že nový povrch nebyl
dotažen až k mostu přes Bělou; klade si též otázku, zda bude někdy
opravena komunikace Skuhrov - Hraštice - Brocná, která připomíná
tankodrom…
vyhlašuje - pracovní klid sekačkám, pilám, křovinořezům a dalším řvoucím
strojům o nedělích a svátcích…
radí
- každou závažnou informaci před jejím dalším šířením důkladně prověřit;
neověřené nepravdivé informace se totiž hezky česky nazývají „drby“
a osoba, která takové informace šíří, může napáchat zbytečné
nepříjemnosti…
oceňuje - opravdu bohatý program letošní skuhrovské pouti…
přeje
- všem občanům pohodové prožití dovolených…
***

Sociální komise sděluje, že tradiční sbírka ošacení se bude konat ve dnech
17., 19. a 21. září 2013 vždy od 14.00 do 16.00 hodin.

Jana Kouřímová

4

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významného životního jubilea se ve třetím čtvrtletí roku 2013 dožívají tito naši
spoluobčané :
OLIŠAR Zdeněk z Debřec
HRADECKÁ Jana ze Skuhrova
KULŠTEJNOVÁ Helena z Hraštice
PAŠTOVÁ Jaroslava ze Skuhrova
LUKÁŠKOVÁ Marie ze Skuhrova
PISKORA Jaroslav z Debřec
LINHARTOVÁ Marie z Hraštice
ŠUGLOVÁ Jarmila ze Skuhrova
BÁRTOVÁ Milada ze Skuhrova
DOHNÁLKOVÁ Eva ze Skuhrova

75 let
70 let
75 let
70 let
80 let
75 let
80 let
85 let
75 let
90 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:
MORAVCOVÁ Michaela z Brocné
DOSTÁL Štěpán z Rybníčků
ŠMIKOVÁ Tereza ze Skuhrova
Vážení rodiče, vítáme narození Vašeho děťátka a přejeme Vám i jemu,
aby vyrůstalo ve zdraví, lásce a klidu.
Ve druhém čtvrtletí roku 2013 uzavřeli sňatek tito naši spoluobčané :
NEMECZ Pavel z Rybníčků a RUPRICHOVÁ Ludmila
RIGÓ Richard ze Skuhrova a TOMEŠOVÁ Radka
EMR Jan ze Svinné a KOČOVÁ Marcela
V měsíci březnu oslavili významné výročí 50 let společného života
manželé Josef a Irena HLAVÁČKOVI ze Svinné
Do dalších společných let jim přejeme hodně zdraví, spokojenosti a stálou pohodu.
Loučíme se s našimi zemřelými spoluobčany :
JAREŠOVÁ Marie ze Skuhrova
KÁBOVÁ Krystyna ze Skuhrova
SŮVA Stanislav ze Skuhrova
TOBIŠKOVÁ Jiřina ze Skuhrova
MORAVCOVÁ Marie ze Skuhrova
KREJČÍK Dušan ze Skuhrova

(nar. 1926)
(nar. 1946)
(nar. 1946)
(nar. 1937)
(nar. 1939)
(nar. 1972)

Čest jejich památce!
Ludmila Popová
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Kam o pouti ?
pátek 26.7.2013 -

Zahájení provozu pouťových atrakcí
společnosti Dubský
Sousedské posezení s grilováním ve Svinné
začátek v 17.00 hod.
Slavnostní zahájení výstavy 60 let lyžování
ve Skuhrově nad Bělou
začátek v 17.00 ve Výstavní síni OÚ Skuhrov n.B.
Výstava drobného zvířectva
Areál chovatelů od 14.00 do 18.00 hod.

sobota 27.7.2013 -

Prohlídka Muzea železářské výroby
v přístavbě OÚ Skuhrov n.B.
otevřeno 9.00 – 12.00 hod. a 14.00 -16.00 hod.
Výstava drobného zvířectva
Areál chovatelů 9.00 -17.00, občerstvení zajištěno
Od 19.00 posezení s hudbou
Výstava 60 let lyžování ve Skuhrově n.B.
Výstavní síň OÚ Skuhrov n.B. 10.00 – 17.00 hod.
Pouťová zábava u Společenského centra
od 19.00 hod. s kapelou DUÁL
Občerstvení zajištěno
XXVIII. ročník Pouťového turnaje
Skuhrováků ve volejbale
-začátek v 8.30 hod. v areálu Pod Kvartýrem
-občerstvení po celý den
-v podvečer posezení s kytarou

neděle 28.7.2013 -

Mše svatá v kostele sv. Jakuba
začátek v 10.30 hod.
Prohlídka Muzea železářské výroby
otevřeno 9.00 – 16.00 hod. a 14.00 – 16.00
Výstava 60 let lyžování ve Skuhrově n.B.
Výstavní síň OÚ Skuhrov n.B. 10.00 – 17.00
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INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Na slavnostním zakončení školního roku, které se tradičně koná
poslední školní den v tělocvičně, se letos shromáždilo 166 žáků, 15
pedagogů a na chvilku přišly i kuchařky s provozními pracovníky
školy. Atmosféra byla plná očekávání, jak to všechno letos dopadlo. A
protože bylo mnoho námětů k hodnocení, vezmeme to všechno pěkně
po pořádku.
Školní rok 2012/2013 byl celý ve znamení 200. výročí postavení první školní
budovy v obci. Toto téma průběžně prolínalo výukou, byl k němu zaměřen i školní
ples a vše vyvrcholilo v sobotu 18. května 2013, kdy se uskutečnily ve všech
prostorách školy tématické výstavy a v tělocvičně žákovská akademie. Ke školní
oslavě se podrobněji vracíme samostatným článkem v další části zpravodaje.
Celkové hodnocení prospěchu a chování je letos v porovnání s minulými roky
příznivější v tom, že všichni žáci prospěli, to znamená, že nikdo neopakuje ročník a
nikdo nebude muset vykonat po prázdninách opravné zkoušky. Zlepšilo se také
chování žáků, což se projevilo v tom, že byl pouze jednomu žákovi udělen II. stupeň
z chování. To považujeme za velký úspěch a věříme, že to není jen přechodný jev.
Zdá se, že zavedení bodového systému začíná přinášet své ovoce.
Celkem prospělo 97 žáků s vyznamenáním, z toho na I. stupni mělo 25 žáků
samé jedničky, na II. stupni dosáhlo na samé jedničky 14 žáků.
Již několik let je udělována zvláštní cena „Skokan roku“ žákům, kteří v daném
období dosáhli nejvýraznějšího zlepšení prospěchu. Letos se podařilo získat toto
ocenění Josefu Křížovi z 5. ročníku a Denise Hanušové ze 6. ročníku. Věříme, že
tato cena bude motivovat do další práce nejen letošní vítěze, ale i ostatní žáky, vždyť
stále je co zlepšovat.
Třídní učitelé navrhli žáky za vzorné chování, ochotu, pomoc, účast ve
sběrových akcích či vzornou reprezentaci školy v soutěžích na knižní odměny.
Jména těchto vzorných žáků rádi zveřejňujeme:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

třída: Eva Frydrychová, Viktorie Roštlapilová a Ondřej Locker
třída: Tadeáš Drbula, Jan Hlavsa, Tereza Berková
třída: Štěpán Drtík, Hana Nosková, Michaela Štěpánková
třída: Adriana Holečková, Adéla Koblásová
třída: Adéla Křepelová, Marie Popová a Anna Křížová
třída: David Zounar, Jiří Šlitr, Hana Vašková
třída: Kateřina Pecková, Martina Ježková
třída: Kristýna Bártová, Lenka Kopsová
třída: Tereza Šlitrová, Pavlína Novotná

Dále byly žákům uděleny věcné ceny. Adam Kuruc ze 6. třídy obdržel cenu
za největší počet odevzdaných elektrospotřebičů v soutěži recyklohraní, Klára
Špringrová ze 6. třídy za vzornou reprezentaci školy v národním kole soutěže Mladý
zahrádkář, Michaela Lukavská, Kateřina Frydrychová, Zuzana Holíková, Tereza
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Dohnálková, Kristýna Kulhánková a Pavlína Dusilová za úspěšnou reprezentaci
školy ve sportovních soutěžích, Tereza Šlitrová a Pavlína Novotná za úspěchy
v přírodovědných soutěžích. Martin Tobiška z 9. třídy získal zvláštní cenu - poukaz
na prohlídku redakce rádia Černá hora.
Závěr slavnostního shromáždění patřil již tradičně žákům 9. třídy, kteří se
květinami rozloučili se svými učiteli a společně zazpívali píseň na rozloučenou se
základní školou.
Ve škole se během II. pololetí odehrála celá řada zajímavých akcí, se kterými
bychom rádi naši veřejnost seznámili.
Jako každý rok se žáci 6. až 9. ročníku zúčastnili divadelních představení
v Klicperově divadle v Hradci Králové. Žáci osmé a deváté třídy viděli hru Richard
III. od Williama Shakespeara. Pro žáky šestého a sedmého ročníku byla určena hra na
motivy Poláčkovy knihy Bylo nás pět. Obě představení měla vysokou uměleckou
hodnotu. Druhá hra je navíc spojena i s regionální literaturou. Pro příští školní rok
chceme v tradici návštěv hradeckého divadla pokračovat.
Nedílnou součástí výuky jsou tématicky zaměřené exkurze. Letos se podařilo
naplánovat několik takových akcí najednou do Exkurzního dne, ve kterém se vydali
do světa všichni žáci II. stupně školy. A tak 13.6. 2013 žáci 6. a 7. ročníku navštívili
Babiččino údolí, osmáci poznali práci v pekárně BEAS Lično a v čističce
odpadních vod v Solnici. V rámci výuky přírodopisu v devátém ročníku se
uskutečnila exkurze do lomu v Mastech. V tomto lomu se těží a zpracovává
šedozelený metabazit, přesněji zoisit-amfibol-plagioklasová břidlice na stavební
účely. Používá se především jako podkladová vrstva pod silnice a jako součást
stavebních hmot. Žáci poznali způsob těžby, drcení a třídění kamene, uvědomili si,
jakým způsobem se odstřelují skalní bloky z lomových stěn, seznámili se s historií i
budoucností lomu. Důležitou součástí exkurze bylo i poznání krásné krajiny v okolí
lomu. A příjemnou byla i několikakilometrová procházka od lomu zpět do školy.
Sedmáci se v posledním školním týdnu vydali na Uhřínov, kde s ve středisku
experimentální archeologie Villa Nova ponořili do hlubin středověku. V rámci
projektu Středověká vesnice si prakticky vyzkoušeli rozdělat oheň křesáním kamenů,
pracovat na hrnčířském kruhu, tkát látky na svislém tkalcovském stavu, umlít obilí na
žernovu a mnoho dalších činností. Díky panu Bohumíru Dragounovi, řediteli
střediska, se žáci ani na chvilku nenudili. Škoda jen, že bylo chladné a deštivé počasí.
Po ukončení všech exkurzí zpracovali žáci pracovní listy či sepsali podrobné
zprávy o tom, co je zaujalo, jaký pro ně měla daná exkurze přínos. Tyto výstupy jsou
pro učitele zpětnou vazbou o efektivnosti dané akce.
Žáci 4. ročníku absolvují v rámci předmětu vlastivěda téma Dopravní
výchova. Toto téma zahrnuje teoretickou přípravu předpisů chování na silnici, výuku
dopravních značek, řešení křižovatek a nejdůležitější postupy při poskytování první
pomoci. Téma bylo završeno 12.6. 2013 praktickou činností – jízdou na kole a testem
na dopravním hřišti v Rychnově nad Kněžnou. Všech dvanáct žáků čtvrtého ročníku
obdrželo po úspěšném absolvování testu průkaz cyklisty.
Kulturní akce pro žáky 1. stupně.
V 2. pololetí tohoto školního roku měly děti možnost navštívit divadelní
pohádku v KD Kvasiny, kde jim místní nově vzniklý ochotnický soubor zahrál hru
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„Zkoušky čerta Belínka“. V březnu proběhly ve třídách třídní kola recitační soutěže a
poté i celoškolní kolo recitace. V dubnu k nám do školy přijel pan Kocurek, který
žákům poutavě vyprávěl o zážitcích ze svých cest po ČR.
Celé jaro se neslo ve znamení očekávaných oslav 200 let školní budovy.
Mnoho dětí se zapojilo do příprav kulturního vystoupení a v sobotu 18. května
vystoupily na školní akademii, která měla velký úspěch.
Na závěr školního roku byl pro děti odměnou školní výlet. Letos na něj vyrazil
celý 1.stupeň společně. Cílem byl zábavný park Tongo v Hradci Králové a
vyhlídková jízda na parní lodi po řece Labi.
Kroužek etické výchovy probíhal v rozsahu 1 hodiny týdně. Do kroužku se ve
2. i 3. ročníku zapojily všechny děti. Celý kolektiv třídy měl tedy možnost pracovat
společně. Učit se správně komunikovat, poznávat a přijímat sám sebe,
bezpodmínečně přijímat spolužáky. Děti nadšeně plnily všechny aktivity,
prezentovaly svoji práci i společné úkoly. Oběma třídním kolektivům učení pomohlo
ke klidnější a přátelštější atmosféře ve třídě.
Kroužek anglického jazyka probíhal v rozsahu 1 hodiny týdne ve 2. ročníku.
Cílem bylo seznámit žáky formou her, písniček a říkanek s cizím jazykem, který je
bude od 3. ročníku provázet jako povinný předmět. Všichni žáci pracovali s nadšením
v pracovních listech plných obrázků i na velmi oblíbené interaktivní tabuli.
Kroužek florbalu probíhal v rozsahu 1 hodiny týdně. Zapojilo se do něj
zhruba 20 žáků a žákyň ze 6. až 9. ročníku. Žáci se zdokonalovali v herních
činnostech, ve způsobu zpracování míčku, v přihrávkách a střelbě. Trénovali
s nadšením a se zájmem o tento atraktivní sport.
Modelářský kroužek se scházel v pondělí odpoledne. Kroužek se převážně
věnoval sestavování papírových modelů. Modely aut, lodí, letadel, zvířátek a budov
sestavovali žáci z druhé až osmé třídy. Starší žáci patří mezi zkušenější modeláře, ale
ani mladší členové kroužku se nenechali zahanbit. Tato činnost nutí děti přemýšlet,
pracovat s různými nástroji a materiály. V neposlední řadě vede děti k pečlivosti a
trpělivosti. Bývá tradicí, že se na konci roku jednotlivci pochlubí svými pracemi na
výstavě. Letos jsme uspořádali minivýstavku prací v rámci 200. výročí školy. Někteří
žáci po zhlédnutí této výstavky projevili zájem stát se v příštím školním roce členy
našeho kroužku. Těšíme se na ně.
S prací na pozemku jsme mohli začít až poměrně dlouho. Nejprve byl sníh a
pak pršelo. Přesto jsme v hodinách pěstitelských prací s žáky připravili pár záhonků,
na které jsme naseli mrkev, červenou řepu a nasázeli celer, cibuli, česnek, rajčata a
různé druhy květin. Sami jsme si v předjaří připravili dostatek kvalitní sadby, jejíž
přebytky se nám podařilo odprodat zájemcům a příznivcům školy. Nabízeli jsme tyto
rostlinky: papriky, rajčata, celer, pór, cuketu, patisony, dýně, bazalku, majoránku,
kedlubny, z květin potom afrikány, cinie, jiřinky, hledíky, slunečnice, rudbekie,
karafiátky a další.
Počasí našemu pěstebnímu úsilí, bohužel, dál moc nepřeje. Za deště se
mimořádně daří španělským plzákům, kteří zničí téměř vše. Vypotřebovali jsme
dosud 2 kg granulí proti jejich neustálé populační explozi. Když je pěkně, chodí nám
„hospodařit“ na naše záhony i kočka z nedaleké restaurace. Doufáme, že i přes

9

nepřízeň počasí se nám podaří něco sklidit a nebude se opakovat to, že nenechavé
ruce některých lidí rády a ochotně sklidí úrodu za nás. Nám pak nechají uklidit
odřezané natě po cibuli, celeru a ostatní zelenině. Těžit z práce dětí, to už je opravdu
vrchol. Těžko jim pak vysvětlujeme, kam se poděly výsledky jejich práce. Učíme
děti, že krást se nemá, proto bychom my všichni dospělí měli být dobrým příkladem,
ale to už by byla jiná kapitola…
Zájezd do Polska. V neděli 19.5. 2013 se uskutečnila další akce v rámci
příhraniční spolupráce s polskou obcí Jaszkova Dólna. Výprava našich sportovců se
tam na pozvání polské strany zúčastnila běžeckých závodů. Ve své kategoriích tam
zvítězily Zuzana Holíková a Kristýna Kulhánková. Akce se konala za podpory
Dobrovolného svazku obcí Rychnovsko.
V květnu a červnu se konají přírodovědné soutěže, ve kterých máme
každoročně svá želízka v ohni. V okresním kole Biologické olympiády obsadila
Zuzana Holíková 2. místo, Kateřina Petrová byla třetí a Markéta Seidlová šestá.
Všechny jmenované postoupily do krajského kola v Hradci Králové, kde Zuzana
Holíková opět vybojovala krásné druhé místo. V okresním kole soutěže Mladý
zahrádkář zvítězila Klára Špringrová a postoupila do národního kola v Klatovech,
Markéta Seidlová obsadila 2. místo a Pavlína Novotná skončila třetí. V okresním
kole soutěže Poznávání rostlin a živočichů v Kostelci n.O. obsadila Kateřina
Petrová 2. místo a Markéta Seidlová skončila celkově třetí.
Mimořádného úspěchu dosáhla Tereza Šlitrová z 9. třídy, která obsadila 12.
místo z 2 500 soutěžících z pěti regionů v soutěži Mladý chemik.
Stále více se do povědomí občanů dostává soutěž RECYKLOHRANÍ, v níž
děti sbírají staré elektrospotřebiče. Naše škola obdržela za školní rok 2012/2013
EKODIPLOM za splnění všech vyhlášených ekologických úkolů a sběr elektra a
baterií. Do zpětného odběru bylo odevzdáno 1 354 kg televizí, PC monitorů a dalších
drobných elektrospotřebičů. Kromě toho bylo sebráno 17 ks mobilů, které byly
předány do dětských domovů. Soutěž děti učí ekologickému chování. Jeden
odevzdaný televizor představuje úsporu ve výši 163 kWh, což je například spotřeba
jedné 60 W žárovky svítící nepřetržitě po dobu 4 měsíců…
Žáky 9. ročníku čekala ve dnech 6. a 7. června poslední velká zkouška.
V průběhu II. pololetí si totiž měli pod vedením učitelů – konzultantů připravit a poté
přednést patnáctiminutovou prezentaci na zvolené téma. Tyto závěrečné práce mají
ověřit, zda jsou absolventi naší školy schopni vypracovat kvalitní elektronickou
prezentaci, sepsat třístránkový odborný text, opatřit jej citací zdrojů a před svými
spolužáky a porotou o dané problematice smysluplně pohovořit. A nutno konstatovat,
že se všichni letošní deváťáci (tak jako ti loňští i předloňští) s tímto úkolem vyrovnali
se ctí.
V posledním školním týdnu se v naší tělocvičně uskutečnila závěrečná střetnutí
ze série florbalových turnajů tří škol. V nich se během celého školního roku
utkávala družstva mladších žáků ze ZŠ Deštné, ZŠ Dobré a ZŠ Skuhrov n.B.
V pořadatelství se jednotlivé školy střídaly. Že se jedná o dobrou myšlenku, dokazuje
mimo jiné i velký zájem dalších škol o zapojení do tohoto projektu. O výsledky
v těchto střetnutích až tak nejde. Důležitější je to, že se malí sportovci mohou
navzájem poznat, seznámit se s prostředím jiných škol a získávat nové zkušenosti.
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Slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku se letos uskutečnilo 20. června ve
Společenském centru za účasti rodičů, učitelů a starostů obcí, odkud k nám děti
dojíždějí. V průběhu odpoledne byli po úvodním slově paní ředitelky Mgr.Hany
Brandejsové jednotliví absolventi jejich třídní učitelkou Mgr.Hanou Wenzelovou
představeni a uvedeno jejich další profesní zaměření. Ve vtipné prezentaci nás žáci
seznámili se svými školními příběhy a zážitky. Každý z nich obdržel od starosty své
obce na památku knihu a setkání vyvrcholilo tradičním ošerpováním absolventů. Na
závěr setkání žáci společně zazpívali píseň na rozloučenou.
Prázdninový provoz ve škole
V průběhu školních prázdnin budou zaměstnanci školy čerpat řádnou
dovolenou. Školní jídelna je v provozu od 01.07. do 12.07. 2013 pouze pro MŠ.
Provoz školní jídelny bude opět obnoven od 19.08.2013 pouze pro MŠ. Plně bude
provoz školní jídelny zahájen pro všechny strávníky z včetně cizích strávníků od
02.09. 2013. Provoz ve škole bude plně obnoven v pondělí 26.08.2013. Školní rok
bude slavnostně zahájen pondělí 2.9. 2013.
Informace o dopravě žáků
Od 1.9.2013 bude do veřejné dopravy v Královéhradeckém a Pardubickém
kraji zaveden nový prvek, a to odbavení cestujících bezkontaktní čipovou kartou.
Čipová karta bude platit na síťové i jednorázové jízdenky v rámci integrovaného
dopravního systému IREDO, přičemž vícedenní jízdenky budou vydávány pouze na
tuto kartu. Z toho vyplývá, že každý žák, který dojíždí do školy veřejnou dopravou,
bude k dosavadní průkazce potřebovat k nákupu vícedenních jízdenek od 1.10.2013
svoji vlastní čipovou kartu. Tiskopis žádosti o vydání karty si můžete stáhnout na
web. stránkách školy. Žádosti budeme ve škole potvrzovat od 26.8. 2013. V
naléhavých případech volejte na telefon 603873503. Další informace o čipových
kartách podá Ing. David Procházka ze společnosti OREDO na telefonu 495 538 802.
Žákům, rodičům, příznivcům naší školy a všem občanům přejeme hezké a
pohodové prožití dovolených a hodně sluníčka o prázdninách.
Na textu se podíleli: Mgr.Hana Brandejsová, Mgr.Jiří Nedomlel, Mgr.Miloš Černý, Mgr. Hana
Wenzelová, Mgr.Petra Holásková, Mgr.Kateřina Dohnálková, Mgr.Oldřich Málek, snímky ze
školních akcí najedete na internetových stránkách školy: www.zsskuhrov.cz (odkaz Foto na
rajče.net).

Ze slohových prací našich žáků
Exkurze do lomu v Mastech
Ve čtvrtek 13. června jsme v čele s paní učitelkou Wenzelovou a panem učitelem
Černým absolvovali exkurzi v kamenolomu v Mastech. Bylo nádherné slunečné počasí, které
jsme si už od samého rána užívali, jelikož to bylo asi nejlepší počasí za tento rok.
Do Mastů jsme jeli namačkaní do malého autobusu BASPO. Po příjezdu nás přivítal
vedoucí lomu pan B. Dostál a přivedl nás k vodopádu, o kterém nám chvilku vyprávěl, ale
přes padající vodu jsme mu moc nerozuměli. Poté jsme přešli k místům, kde se těžilo
naposledy v 70. letech. Pan průvodce nám vyprávěl o historii, rozloze a zajímavostech lomu.
Dozvěděli jsme se například, že se lom rozkládá v katastrech čtyř obcí. Pan učitel Černý
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dodal k vyprávění pár vtipných poznámek a pak jsme se odebrali k místům, kde se stále těží.
Chvíli jsme tam poseděli a užívali si sluníčka. Tento skvělý pocit nás však brzy přešel,
čekala nás pěší túra z Mastů zpět do Skuhrova. V polovině cesty jsme už byli všichni pěkně
zpocení a červení od sluníčka. Myslím, že se exkurze všem líbila a že jsme se dozvěděli plno
zajímavých věcí.
Za 9. třídu Martin Tobiška a Pavlína Dusilová

Exkurze do pekárny BEAS v Ličně a čističky odpadních vod v Solnici
Ve čtvrtek 13. 6. 2013 jsme se sešli tak jako každý jiný všední den ve škole, avšak
čekal nás úplně jiný program. Tento den byl vyhlášen dnem exkurzí. Nejprve jsme vyrazili na
prohlídku výrobního provozu pekárny Beas Lično a cestou zpět jsme se zastavili v čistírně
odpadních vod v Solnici.
Před nástupem do autobusu jsme byli poučeni o tom, jak se máme při prohlídkách
chovat a co vše máme zjistit. V pekárně nás přivítal vedoucí výroby pan Ladislav Jirčík, poté
přišla paní Stodůlková, která nás po celou dobu prováděla, a přinesla nám ochranný oděv,
ve kterém jsme se společně vyfotili a zahájili exkurzi. První zastávka byla u výroby
houskových knedlíků a koblih. Dále jsme mohli vidět například ruční výrobu svatebních
koláčů, pečení rohlíků, housek, chlebů a mnoha dalších jak slaných, tak sladkých výrobků.
Zaujalo nás množství strojů, jako například dělička na těsto, dávkovací stroj, mísírna,
hnětač, raznice a vykulovačka. Mimo jiné jsme se dozvěděli třeba to, že průmyslový
(klasický) chléb má kváskový základ a zespoda jej poznáte podle drážek. Většina ostatních
chlebů je ze směsi s přidáním zbylého chleba.
Navštívili jsme také malou ekofarmu v sousedství pekárny, kde chovají ovce, býky,
lamy a alpaky.
Všichni si myslíme, že tato exkurze byla opravdu skvělá a přinesla nám nejen krabici
plnou dobrot, ale i mnoho nových poznatků.
Při zpáteční cestě jsme se zastavili ještě v čistírně odpadních vod v Solnici. Tam nás
uvítal a celým provozem provedl pán, který své práci opravdu rozumí. Nejdříve jsme si
prohlédli nádrž, ve které se voda z kanalizace zbavuje hrubých nečistot. Pak se mechanicky
čistí pomocí česel, dále chemicky, například pomocí síranu železitého, který odbourává mycí
prostředky, nebo pomocí kyslíku. Nakonec jsme zhlédli proces aktivace, při kterém probíhá
dokončení čistícího procesu. Nečistoty a shluklý kal se využívá jako kvalitní hnojivo.
Po návratu do školy a výborném obědě jsme při odpoledním vyučování vypracovali
protokol o skvěle stráveném dni.
Za 8. třídu Kristýna Bártová

Co pro mě znamená domov? (úvaha)
Filip Hanuš

Slovo domov má pro každého jiný význam. Někdo má domov jen na přespání, někdo ho
bere jako součást svého života. Domov má být místo, kde se cítíte v bezpečí před světem
kolem vás a můžete tam bezstarostně odpočívat.
Za svůj domov jsem velice vděčný. Hned vedle domu nám protéká řeka Bělá, kterou
velice rád v noci poslouchám. Ve svém pokojíčku mám hodně věcí, o které bych nechtěl
přijít. Jednou z nich je můj počítač, bude to i má budoucí práce. Tedy alespoň v to doufám,
protože tento obor budu studovat na střední škole. Dále je pro mě z mého pokoje
nejdůležitější postel, protože v ní trávím hodně času.
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Bez svého domova si život neumím představit. Existují lidé, kteří domov ani nemají.
Nepřežil bych, kdybych měl spát někde pod mostem ve strachu, co se mi stane. Zároveň bych
se i velmi nerad stěhoval. Lidé, co neustále putují z místa na místo, nemají ke svému
domovu žádný vztah.
Nechtěl bych mít ani jiný domov, než mám. Na tom místě jsem vyrůstal a trávím tam
hodně času. Mám tam svou rodinu, kamarády a příbuzné a nechtěl bych se od nich vzdálit.
Domov je důležitý pro každého z nás, potřebujeme nějaké místo, kde můžeme být sami
sebou, vynechat starosti a jen odpočívat. Zkuste se zamyslet, jaké by to bylo pro vás,
kdybyste domov neměli. Já si to nedokážu představit.

Co pro mě znamená přátelství? (úvaha)
Pavlína Dusilová

Přátelství, co to vlastně znamená? Slovník by to asi definoval jako podstatné jméno
středního rodu, skloňované podle vzoru stavení. Devět písmen, co znamená tak moc, že to
snad ani slovy nelze vyslovit. Je to něco obrovského, velkého, nekonečného, bezmezného,
něco, co nemá hranic. Něco, co nelze nakreslit, vyzpívat ani vypovědět.
Bez přátelství nelze žít. Každý člověk potřebuje náklonnost. Potřebuje někoho, kdo ho
vyslechne, obejme ho, pomůže mu. Člověk nemůže být na všechny problémy sám. Všichni
lidé mají přátele a všem bych přála, aby v nich nepotkali faleš a lež. Bez přátel by byla
nuda, lidé by se nesmáli, neměli by důvody k radosti. Bez těchto devíti písmen by byl svět
šedivý, smutný a zatažený.
Přátelství pro mě znamená víc než láska. Vztah je většinou založen na přitažlivosti
jednoho ke druhému, ale přátelům je jedno, jak určitý člověk vypadá, jak se chová na
veřejnosti, přítel o vás někdy ví víc věcí, než vaše rodina. On ví, jak vypadáte, když jste
sami, v koncích či naopak na úplné špici. Přítel pomáhá odrazit se ode dna a pomáhá vám
udržet se na vrcholu. Přítel je ten, kdo přichází, když ostatní odcházejí.

Čeho chci v životě dosáhnout (úvaha)
Martin Tobiška

Každý člověk má už odmalička určitou představu o svém životě, nějaké předpoklady,
něco, co ho zajímá, baví a co by chtěl dělat. Ale postupem času se naše názory a představy
mění. Každé druhé dítě si v určitém věku přeje být popelářem, ale jak dospívají, tak se
setkávají s novými možnostmi a poznávají spoustu zajímavých věcí, které je poté dále
usměrňují.
Když jsem byl ještě malý Martínek, chtěl jsem se stát truhlářem. Tato touha, nebo lépe
řečeno představa, mě přešla až koncem šesté třídy, tehdy jsem zpozoroval, že je i hromada
věcí, které by mě bavily více, a otevřela se mi spousta nových obzorů. Nyní dělím své sny a
cíle na „splnitelné“ a „bez trochy štěstí nemožné“.
Mezi splnitelné řadím například to, že úspěšně vystuduji střední školu v oboru
elektrotechniky. Myslím si, že pokud mě nepotká nějaká větší smůla a pokud se budu pilně
učit, mohl bych tohoto cíle dosáhnout. Poté bych si přál najít solidně placenou práci
v daném oboru a sehnat si nějaké pěkné a útulné bydlení, v němž bych šťastně žil se svojí
krásnou a především hodnou ženou a naší rodinou. Teoreticky může i tato úvaha být
splnitelná, jestliže se budu snažit.
Ale teď pryč z reality, podíváme se na chvíli do světa fantazie. Mé vysněné povolání je
takové, u kterého bych stále něco povídal a dostával bych za to zaplaceno. Takové, při
kterém bych komunikoval se světem a podobně. Jedním takovým je třeba moderátor. Bavilo
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by mě být neustále slyšen a vyjadřovat své názory. Ale toto přání je prakticky nemožné bez
hory štěstí a těch správných kontaktů.
Ať už se splní cokoli, budu rád alespoň za něco. Budu se těšit na to dobré, co mě v životě
potká a snažit se poprat s tím, co mě bude srážet a co mi bude stát v cestě za mými sny.

Školní oslavy se vydařily
Asi se shodneme na tom, že lidé rádi slaví. Je v podstatě jedno, zda jde
o narozeniny, svátky či jiná výročí. Svá jubilea však nemají jenom lidé,
důvodem k oslavám mohou být i významná výročí historických
událostí, založení institucí či postavení budov. A právě tento poslední
případ se týkal v letošním školním roce naší školy. V roce 1812 byla
totiž započata stavba první školní budovy v naší obci a v roce 1813 do
nové školy u kostela nastoupili první žáci.
Postavení první školy bezpochyby sehrálo důležitou roli nejen pro vzdělání zdejších
obyvatel, ale i pro rozvoj obce jako takové. Pro představu v jaké době škola vznikla, stačí
připomenout, že ve stejném roce se uskutečnilo Napoleonovo tažení do Ruska a teprve o pět
let později, tedy v roce 1817 byla založena zdejší Růženina huť. Dvoustovka je tedy
pořádný důvod k oslavě. Proto se pedagogický sbor naší školy na podzim roku 2012 rozhodl
připomenout 200. výročí postavení školy ve Skuhrově uspořádáním oslav. A nutno
podotknout, že každý člen učitelského sboru přispěl svým dílem k tomu, aby oslavy
proběhly vskutku důstojně. Přípravy měly několik fází a průběžně se upřesňovaly. Ke
květnovým oslavám tématicky směřoval celý školní rok. Čas rychle ubíhal a den oslav –
18. květen 2013 se kvapem blížil.
Koncepce oslav měla dvě hlavní části. Tou první bylo uspořádání výstav ve všech
prostorách školy a druhou částí žákovská akademie ve školní tělocvičně. V hlavní budově
školy si návštěvníci mohli prohlédnout staré fotografie tříd, historické snímky, učební
pomůcky, lavice, učebnice, vysvědčení, památníky, výkresy a mnoho dalších věcí. Byly zde
též vystaveny sportovní trofeje úspěšných současných i bývalých žáků. V budově I. stupně
byly vystaveny především současné žákovské práce, moderní učební pomůcky, probíhaly
zde ukázky výuky na interaktivní tabuli apod. Jako výstavní prostory posloužily i chodby a
vestibuly budov. V průběhu dne prošlo školou více než 700 návštěvníků.
Před 14. hodinou začaly proudit davy lidí do školní tělocvičny, která byla upravena
na divadelní sál s pódiem a oponami. Do hlediště se vměstnalo přes 250 diváků. Doposud
nikdy zde tolik lidí najednou nebylo. Slavnostní akademii zahájila žákovská moderátorská
dvojice Kristýna Bártová a Martin Tobiška. Po fanfárách v podání trumpetisty Jana Wenzela
ze 6. třídy pozdravila diváky paní ředitelka Mgr.Hana Brandejsová, která úvodem přivítala
nejstaršího žáka, učitele i ředitele školy v jedné osobě – pana Jaroslava Ehla, a ve stručnosti
připomněla historii školy. Potom už se na pódiu střídaly jednotlivé třídy, které si pod
vedením třídních učitelů připravily svá vystoupení. Diváci tak postupně spatřili scénku
z filmu Škola základ života, básničky v podání prvňáčků, písničky, vystoupení žákovské
minikapely, ukázku klasických tanců, řadu vtipných skečů a scének. Jednotlivá vystoupení
byla odměněna bouřlivým potleskem vděčných diváků. Jak už to tak bývá, při dobré zábavě
čas rychle utíká, a tak tu najednou byl konec. Spokojení diváci naposledy odměnili
účinkující žáky potleskem a většina z nich potom se potom přesunula na prohlídku
připravených výstav.
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Závěrem je třeba za přípravu zdařilých oslav moc a moc poděkovat všem, kteří se na
nich podíleli. Není možné zde vyjmenovat všechny vystupující žáky, proto doporučujeme ke
zhlédnutí fotografie umístěné na internetových stránkách školy, kde jsou prakticky všichni
účinkující zachyceni přímo v akci.
Na zdárném průběhu oslav se podíleli učitelé Bc.Anna Bartíková, režisérka
akademie, Mgr.Vladimír Kalous, Mgr.Kateřina Dohnálková, Mgr.Jana Popová, Mgr.Daniel
Vacek, Mgr.Jana Dusilová, Mgr.Monika Charvátová, Mgr.Lenka Beránková, Mgr. Petra
Holásková, Mgr.Hana Wenzelová, Mgr.Oldřich Málek, Mgr.Miloš Černý, Jana Pohlová,
Mgr.Hana Brandejsová a Mgr.Jiří Nedomlel. Dík za pomoc při přípravách a následném
náročném úklidu patří též panu Dušanu Košíkovi, paní Monice Blažkové a paní Jitce
Šlitrové. O občerstvení ve školní jídelně se staraly Stanislava Popová, Hana Poláčková,
Anna Pišlová a Helena Bukovská. I jim patří velký dík.
Zvláštní poděkování patří
panu Zdeňku Jakubcovi, který
ochotně zajistil ozvučení tělocvičny,
dále panu Jiřímu Hlavovi za pořízení
videozáznamu a panu Jindřichu
Bubeníčkovi za fotodokumentaci.
Dík za zapůjčení dvou opon patří
panu Miroslavu Daňkovi, vedoucímu solnických ochotníků. Poděkování patří i kolektivu místních
hasičů, kteří se po celý den starali o
občerstvení v prostorách školního
dvora.
Za to, že se oslavy mohly konat v daném rozsahu, patří závěrem náš velký dík
představitelům skuhrovské obce, jmenovitě panu starostovi Milanu Bártovi.

Malý dovětek ke školním oslavám
Žáci 5. třídy u příležitosti 200 let založení školy sestavili dotazníky se zvědavými
otázkami, které pak pokládali svým známým a příbuzným. Pročetla jsem dotazníky znovu a
vybrala jsem některé zajímavosti, které možná některým z vás unikly nebo jste se k jejich
přečtení v naší třídě nedostali.
Nejmladšímu dotazovanému bylo 16, nejstaršímu 87 let.
Co se za ty roky, kdy nejste ve škole změnilo? Tak např. je opravená škola,
přebudovaná jídelna a tělocvična, je bohatší vybavení, lepší pomůcky, jiný způsob učení,
starší generace chodila do školy v sobotu, nebylo ředitelské volno, ve škole se nevařilo a
nebyly ani velikonoční prázdniny.
Kolik vás bývalo ve třídě? Obecně můžeme říct, že u těch nejstarších to bylo kolem
30 žáků a u mladších asi 25 žáků, ale jinak je to dost podobné, záleží na tom, jak hodně se
zrovna narodilo dětí.
Asi v každé době se používaly (a používat budou ) různé přezdívky. Některé vznikly od
jména, místa bydliště, jiné podle povahy či postavy daného člověka. Vzpomenete si, komu se
říkalo Kluk z opičí rokle, Francovka, Amen, Mařena, Troll, Bobeš, Háďátko, Féro, Žofka,
Paleček, Drozd či Andy? A co vy, měli jste nějakou přezdívku, ať už milou či nemilou? A kdo
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a jak ji vymyslel?
Další otázka zněla: „Co nepříjemného se vám vybaví při vzpomínce na školu?“
Kuchařky prominou, ale hodně nepříjemných vzpomínek mají žáci z jídelny. Takové fazolové
lusky, masová haše či dršťková a špenátová polévka zanechaly v žácích silně nepříjemné
dojmy. Někteří vzpomínají na špatný třídní kolektiv, ponižování kvůli víře, postavě či nošení
brýlí. Některým nepřirostly k srdci předměty jako chemie, fyzika či matika a dodnes na to s
hrůzou myslí. Někomu vadily letní brigády na školním pozemku, pětka v pololetí, facka od
spolužáka, diktáty, nucení k dojídání obědů. Jedna paní si dokonce pamatuje, že se počůrala
při nácviku dětského dne.
Na otázku hezké vzpomínky reagovala většina lidí jménem učitele. Některá jména se
opakovala velmi často, některá méně. Co člověk, to jiný názor a jiná spokojenost. Vzhledem
k tomu, že dotazníků bylo jenom 40, je pochopitelné, že některá jména se objevila méněkrát.
Napíšu všechna, která se objevila v našich dotaznících, protože se říká, že pokud učitel
přenese alespoň na jednoho žáka něco dobrého, stálo to úsilí za to. A pokud si na Vás, milí
učitelé, někdo v dobrém vzpomněl, i když by to byl jenom jeden žák, je to milé poděkování za
vaši náročnou práci. Mezi nejčastěji uváděné patřil pan učitel Martinec, který měl autoritu,
uměl zajímavě vyprávět a byl spravedlivý a pan ředitel Ehl, který prý řešil věci na místě,
ručně a spravedlivě, a měl autoritu. A něco dobrého a zajímavého ze sebe předali i tito
učitelé a učitelky (abecedně, aby se nehádali...) Brandejsová, Černý, Dohnálek,
Drašnarová, Hejčl, Hlavatá, Janečková, Kopsová, Kos, Kučera, Málek, Náglová,
Nedomlel, Palička, Paličková, Paštová, Seidlová, Šourková, Šugl, Šuglová, Vacek,
Wenzelová.
Věřím, že pokud by byl počet dotazníků větší, byl by i počet jmen a zážitků vyšší. Ale i
tak jsme se dozvěděli věci zajímavé a možná zapomenuté. Na závěr se žáci ptali, co přejete
škole do další dvoustovky. Odpovědi se často opakovaly, takže jsem to shrnula takto: Hodně
pilných, schopných a hodných žáků, báječné a kvalitní učitele s nervy jako špagáty,
dostatek financí a AŤ TO DOBŘE ŠLAPE DALŠÍCH 200 LET.
Mgr. Jana Dusilová

Kytka vzpomínek k 200. výročí skuhrovské školy
Skuhrovskou školu navštívili při oslavách 200. výročí také manželé
Jana a František Albrechtovi z Častolovic. Paní Jana zde v roce 1960 ještě
po dívčím jménem Provazníková zahajovala svoji učitelskou kariéru a
uchovala si na toto období četné vzpomínky, o které se na naši výzvu ráda a
ochotně podělí se čtenáři zpravodaje. Vzhledem k tomu, že strojopis jejího
dílka má celkem 10 stránek, budeme její vzpomínky otiskovat na
pokračování.
Ne nadarmo se život nás lidí přirovnává k toku řeky. Plyne tak rychle. Ještě že
zbudou vzpomínky…
Mám před sebou více než půlstoletí starou černobílou fotografii, z níž se přímo do
objektivu usmívá čtveřice půvabných děvčátek. Za nimi jsou táhlé , lysé kopce, v popředí až
k jejich kolenům hustá kleč, v níž je usazena také moje maličkost. Ty dívky jsou z 8. třídy
skuhrovské devítiletky, jsme na výletě ve slovenských horách, je patrně začátek června roku
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1961. Už za pár dnů skončí můj první školní rok v kantořině a děvčata a hoši mají celý život
před sebou.
Ráda si připomínám tenhle svůj vstup do života. Jak jsem se vůbec dostala do
Skuhrova nad Bělou? V květnu 1960, kdy se chýlila ke konci moje pražská studia, přišlo mi
na domovskou adresu v Kostelci n.O. sdělení Odboru školství a kultury rady KNV Hradec
Králové, že mne přidělují na okres Rychnov nad Kněžnou, kde se mám hlásit k nástupu do
práce u příslušného ONV, který mi určí pracoviště, vydá přijímací dekret, vymezí příjmy
z pracovního poměru a provede záznam do občanského průkazu. To „vymezení příjmu“
činilo kolem 900,-Kč, slovy devíti set korun. Tehdy byly zavedeny tzv. „umístěnky“, kterými
dostal každý absolvent vysoké školy určené místo, kam musel nastoupit. To proto, aby
absolventi nebloumali krajem a šli najisto. Že se kvůli umístěnkám sváděly zákulisní bitvy, je
nabíledni. Dívky se snažily už rok dva před promocí vdát pokud možno za Pražáka, aby
mohly zůstat v hlavním městě, nebo se místa různě vyměňovala, své hrála už tenkrát
protekce… To byla ta druhá stránka jistoty místa. Se mnou to bylo tak, jako třeba s vojákem.
Voják se neptá. Když jsem se dozvěděla, že nastupuji do Skuhrov, nehnula jsem brvou, ačkoli
mi bylo jasné, že mi zde bude třeba ouzko. Můj diplom prozrazoval, že mám jako
absolventka VŠ aprobaci pro ruštinu a češtinu na středních, odborných a pedagogických
školách. Věděla jsem Babetin, že ve Skuhrově žádná taková není. Ale v místní základce se
mnou evidentně už počítali, protože mi zanedlouho přišel dopis s mým prvním kantorským
úvazkem, který se skládal z hodin češtiny, ruštiny, výtvarné výchovy, hudební výchovy a
pěstitelství v celkovém rozsahu 24 hodin týdně.
Jak se praví v turistickém průvodci, Skuhrov nad Bělou leží na staré obchodní stezce
prodírající se hlubokým údolím podél řeky Bělé do Kladska. Býval zde hrad bájného
Mutiny Skuhrovského, po němž má obec v podhradí své jméno. O tom jsem ovšem tehdy
neměla ani tušení, ale můžu říci, že si mne to hluboké údolí, přívětivé domy a domky v něm,
hospoda Pod Hradem, v níž tehdy bývalo kino, Porkertova „bílá vila“ v impozantní zahradě
a v neposlední řadě jednoposchoďová budova školy s předzahrádkou získaly na první
pohled.
A už se vidím ve sborovně, kde mne kolegům představuje sám pan ředitel Jaroslav
Ehl, štíhlý až suchý, vysoký, černovlasý muž s příjemným hlasem, který mne upoutal svou
věcností až úsečností. Vypadal přísně, ale kolem očí byly lehce poskládány vějířky vrásek
úsměvu. Jak se dozvím později, byl zároveň členem i sólistou věhlasného Pěveckého
sdružení českých učitelů, sbormistrem Prausova sboru v Rychnově nad Kněžnou, muzikant
tělem i duší, ale i duše obce, jak už to tak u téhle kantorské generace bývalo. Když mi po
několika týdnech přijde na hospitaci na mou neaprobovanou hodinu hudební výchovy,
obchází mne děs a kolena se mi třesou ještě teď. Mutující hoši v 9. třídě dokonce zapomněli
dělat svá obvyklá alotria, takový budil můj první šéf respekt. Tehdejší oslovení nadřízených i
učitelů muselo v té době začínat slovem soudruh, soudružka. S úsměvem vzpomínám na
milou kolegyni Mášu Janečkovou, která se šarmem, vtipem a noblesou sobě vlastní o našem
řediteli mluvila jako o „s. ř.“. Ta zkratka zněla jako tajný kód, ale bylo v tom všechno:
povinná i nepovinná úcta, respekt i důvěrnost prostá vlezlé familiárnosti. Ostatně podobné
vztahy panovaly mezi námi všemi. Z nejstarších členů sboru mi utkvěla laskavá i náročná
Růženka Hlavatá a také Anička Kopsová, které pro nás nejmladší představovaly nedostižné
vzory v pečlivosti, důslednosti a v kantorském umu, kterého člověk dosahuje až po letech
praxe. Nezapomenu ale ani na o rok mladší kolegyni Alenku Teplou, dívku energickou, ale
stále dobře naladěnou. Její modré oči zdánlivě udivené však viděly i za roh… Potají jsem jí
záviděla vrozený dar udržet kázeň bez jediného rozčílení. S tím se už, myslím, takový kantor
narodí, nebo, že by v tom bylo nějaké tajemství? Vybavuje se mi příhoda, kdy jsem kousek
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onoho tajemství spatřila. Obě jsem učily v 8. třídě jistého žáka Honzu. Určitě byl nejmenší
ze třídy, šibalské oči, usměvavá i uštěpačná pusa, mrštné tělo neustále připravené
k drobným darebáctvím. Chvíli neposeděl, dnes by dostal diagnózu „hyperaktivní“. Bývala
jsem zoufalá, že si sním neumím poradit, protože psát poznámky do žákovské knížky bylo
pod mou úroveň. Svěřila jsem se Aleně a zeptala se jí, jak na něj. „Honzík? Ale jdi!“
odpověděla zdánlivě nezúčastněně. Další hodinu přicházím do osmičky a nestačím se divit.
Honza sedí skoro bez hnutí, věci připravené, jednu tvář jaksi červenější než druhou… Čím
to? Milá kolegyňka mi pomohla! Nechala si Honzu před mou hodinou vyvolat a střihla mu
facku rovnou přes buclatou tvářičku. Beze svědků. To nebyl tělesný trest, přátelé! To bylo
statečné, ostré, mimoslovní napomenutí i pomoc kamarádce. Faktem je, že od té doby
panovalo mezi mnou a Honzou příměří až do konce školního roku. Když jsem shodou
okolností přesně po padesáti letech měla možnost zastupovat v osmé třídě nejmenované
školy, nevycházela jsem z údivu. Takových Honzů byla plná třída a těch, co nevěděli, že
v hodině nemá nikdo skákat do řeči a bavit se nahlas o svých věcech, bylo možná míň než na
jedné ruce prstů…
Hodně času mi zabíraly přípravy, obzvlášť na ty má neaprobované hodiny. Měly být
psány na formátu A4, přehledně, s vyznačením tématu i cíle hodiny (neřku-li ideové náplně),
se seznamem žáků i látky, ze které budou zkoušeni. Škoda, že se mi tyto dokumenty
poztrácely, bylo by to dnes možná veselé čtení…
Vzpomínám také na své přípravy hodin kreslení v 6.třídě. Připadalo mi, že dětí je tam
asi sto, kolik se těch hlaviček neustále hemžilo. Byla to tehdy nejpočetnější třída. Nemůže
být nic horšího, než když kantor učí něco, co sám neumí. Pepovi Martincovi, zástupci
ředitele, vynikajícímu kreslíři, malíři a vzdělanému výtvarníkovi jsem se o radu říct styděla,
tak jsem s vděčností přijímala rady a pomoc mé maminky, učitelky na I. stupni. Obdivuji
práci kolegů, kteří učí výchovy, ať už výtvarnou, hudební či tělesnou. Pokud ovládají svůj
obor, mohou nadchnout své žáky a strhnout je na svoji stranu netušenou měrou. Myslím, že
právě v dnešní době je třeba neustále posilovat dovednosti ruky i těla. Skuhrovská škola a
její učitelé formovali své žáky měrou vrchovatou.
(pokračování příště)

Další významný úspěch nadějné střelkyně
Čerstvá
absolventka
skuhrovské
základní školy Kateřina Divíšková se již
několik let velmi úspěšně věnuje střeleckému
sportu, ve kterém již získala mnohá prvenství
v rámci kraje i republiky. Před několika
týdny se zúčastnila Her VI. letní olympiády
dětí a mládeže ve Zlíně, kde v kategorii
dorostenek vybojovala 1. místo v disciplíně
vzduchová puška na 40 ran.
Katce srdečně blahopřejeme a věříme,
že není nereálné, aby se za dva roky objevila
v reprezentačním týmu ČR na té opravdovské
olympiádě, která se bude konat v brazilském městě Rio de Janeiro. Má k tomuto svému
tajnému cíli velice dobře nakročeno.
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MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA ČINNOSTÍ ŠKOLKY
Pomalu se zakončuje školní rok 2012-2013, který se nesl ve
znamení dalších změn. Proběhla částečná rekonstrukce školky a
přilehlé zahrady, došlo i k některým organizačním a personálním
změnám v provozu MŠ. Uskutečnilo se také mnoho zajímavých
akcí a programů, o kterých jste byli během roku průběžně ve
zpravodaji informováni.
Před námi je čas prázdnin a slunečných dnů. A jak to tak bývá, měsíc červen je
u nás ve znamení konce a zároveň nového začátku. Konala se v něm oslava Dne dětí,
navštívilo nás divadlo a přiletěly se na nás podívat sovy a sovičky s výukovým
programem pro nejmenší. Děti vyjely na výlet za želvami do Rybné a za hvězdami do
Hradecké hvězdárny. Předškoláci prožili tulácké putování a vyzkoušeli si, jaké to je
nocovat v naši školce. Za zmínku stojí i účast ve výtvarné soutěži „Mladý designér“,
kterou vyhlásila společnost ŠKODA AUTO a na jejíž vyhlášení do Mladé Boleslavi
byla naše školka osobně pozvána. Poděkování patří organizátorům této akce, kteří
nám zajistili dopravu, báječný program i malé občerstvení s dárečky pro děti.
Po celý školní rok navštěvovalo naši školku 51 dětí ze Skuhrova a blízkého
okolí. Na slavnostním pasování jsme se rozloučili s vycházejícími dětmi, budoucími
prvňáčky, kterých je celkem 19. Od září naše školka přivítá 12 nových dětí. V případě
zájmu máme ještě několik volných míst. Rádi vaše dítě mezi námi uvítáme.
A co nás čeká o prázdninách? Není toho málo. Začneme výměnou oken,
malováním v hospodářské budově a dokončením rekonstrukce šaten. Je naplánována
i oprava střechy a oplocení školky.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem rodičům i prarodičům dětí z MŠ za
celoroční pomoc a podporu, kterou nám po celý školní rok projevovali. Nastávajícím
prvňáčkům přejeme hodně úspěchů a stálý úsměv do nové etapy jejich života.
Pracovnice MŠ Sluníčko vám všem přejí slunečné a poklidné prázdniny.
Zuzana Krassková

Z činnosti místní organizace Českého rybářského svazu
ve Skuhrově nad Bělou v roce 2013
Tak máme polovinu roku 2013 za sebou. Jak jsem psal již minule, dali jsme se do
výstavby skladu s malým zázemím u spodního rybníku v Debřecích. Zima nám docela přála,
a tak se průběžně na stavbě pracovalo. Buňky se pobily palubkami, na okna se udělaly
okenice a stavba se změnila k nepoznání. Venkovní část byla hotova, a tak jsme se dali do
úprav vnitřku buněk. V jedné byla prohnilá podlaha, takže bylo nutné vše vytrhat, nechat
vyschnout, natřít a dát novou podlahu. Byla nutná nová elektroinstalace a udělala se
elektropřípojka od sloupu na hrázi rybníka. Vše jsme chtěli stihnout do rybářských závodů
8. a 9.6. 2013. To se nám nakonec povedlo a občerstvení jsme již mohli podávat z nového
skladu a rozhodně to bylo lepší, než tomu bylo v minulých letech ve "staré boudě". Ještě nás
tu ovšem čeká hodně práce.

19

Dne 8. a 9.6. 2013 se v Debřecích konaly tradiční závody. První
den závodili dospělí a druhý den děti. Na závody dospělých přijelo
málo závodníků, což pro nás bylo určité zklamání. Konaly se ještě
závody v Opočně a to se asi na nižší účasti projevilo. Měli jsme obavy
z počasí, to se letošní rok zatím moc nevyznamenalo, pořád pršelo a
byla zima. V tomto ohledu jsme ale měli štěstí. Po oba dny bylo krásně
slunečno, takže si to všichni snad užili. Před závody jsme do rybníku
nasadili 200 kg kaprů, aby byly závody zajímavější. Opak byl pravdou, rybám se vůbec
nechtělo a úlovků bylo málo. Závod byl přesto napínavý, protože i jedna ryba mohla pěkně
zamotat pořadím. Celkem soutěžilo 27 závodníků a z toho jich 16 alespoň nějakou rybu
ulovilo. Na prvním místě se umístil Ondřej Macháček se ziskem 388 bodů. Druhý skončil
František Jirsa se ziskem 161 bodů a třetí byl David Zounar se ziskem 153 bodů. Ten byl i
nejvýše umístěným členem naší MO ČRS. Za ním se umístil celkově čtvrtý Stanislav Nosek
se ziskem 153 bodů.
Dne 9.6.2013 měly závody děti. Těch se k našemu překvapení sešlo na místní poměry
docela hodně, což nám jako pořadatelům udělalo radost. Děti neplatí žádné startovné a
každý soutěžící dostal opečený párek a limonádu. Sešlo se jich celkem 15. Rybám se jako na
závodech dospělých moc brát nechtělo. Přesto deset dětí alespoň nějakou rybu chytilo. Na
prvním místě se umístil David Zounar se ziskem 429 bodů, na druhém místě Marek Valenta
se ziskem 326 bodů a na třetím místě Václav Šrom se ziskem 191 bodů. Všechny děti se
mohly těšit na nějakou cenu, protože tu dostal každý účastník závodů, bez ohledu na to, zda
ulovil nějakou rybu. Děti dostaly před vyhlášením výsledků občerstvení. Snad byly
spokojené. Díky sponzorům pro ně byly připraveny krásné ceny.
Myslím, že se patří na tomto místě těmto sponzorům poděkovat: rybářské potřeby Šedová
Rychnov nad Kněžnou, EXNER studio Solnice, BEAS Lično, veterinární ordinace Jiří
Homolka Rychnov nad Kněžnou, prodejna U Benešů Kvasiny, zahradnictví Forejtkovi
Kvasiny, oprava praček Aleš Šrom, autodoprava BASPO, farma Brocná, chov okrasných ryb
Hykyš Václav Rychnov nad Kněžnou a v neposlední řadě Obecní úřad ve Skuhrově nad
Bělou, který nám vychází vstříc nejenom při závodech. Ještě jednou bychom jim všem chtěli
poděkovat.
Na závěr bych Vás chtěl srdečně pozvat na 24 hodinový závod dvojic v lovu ryb v
Debřecích, který se uskuteční dne 9. 8. od 17:00 hod. do 10.8.2013 do 17:00 hodin. Hlavně
v nočních hodinách je to určitě zajímavá podívaná. Občerstvení po celou dobu závodu
zajištěno. Pokud chcete relaxovat v přírodě se sportovním rybolovem, rádi Vás mezi námi
uvítáme. Další informace najdete na internetové adrese: http://www.crs-skuhrov.wz.cz /
David Zounar

Rekreační a sportovní možnosti v obci Skuhrov nad Bělou
Na otázku, zda je či není v naší obci dostatek možností ke sportování či různým
rekreačním aktivitám, není odpověď lehká. Když si však probereme, co všechno
vlastně v obci máme, dojdeme k závěru, že to u nás s výše jmenovanými možnostmi
není zase tak špatné. Kdo chce, ten si po celý rok příležitost k zasportování či
aktivnímu odpočinku najde. Návodem je následující přehled:

20

1) V obci je možné nastoupit do cyklobusů, které cyklisty vyvezou na hory, odkud mohou
pokračovat po zvolených trasách.
2) Obec je křižovatkou cyklotras podhůřím Orlických hor.
3) Je zde travnaté hřiště na malou kopanou.
4) Obec provozuje hřiště na minigolf – ideální pro rodiny s dětmi (bližší informace
podají pracovnice OÚ Skuhrov n.B.).
5) Ve volejbalovém areálu je možné zahrát si odbíjenou či nohejbal.
6) V obci je zájemcům k dispozici tenisový kurt s antukovým povrchem a umělými
lajnami (kontakt na správce: Jiří Nedomlel, tel. 776 140 163).
7) Zájemci mohou využívat školní tělocvičnu (po předchozí domluvě s vedením školy, tel.
494 598 160, 776 140 163).
8) Ve školním areálu je k dispozici i posilovna (platí totéž jako v bodě 7.).
9) Možnost sportovního rybaření nabízí rybník v Debřecích.
10) V obci a jejím okolí je řada pamětihodností vhodných k pěší turistice (např. rozhledna
na hradě, připravované naučné stezky, Muzeum železářství atd.).
Jak je vidět, nějaké možnosti tu jsou, jen je využít. Před lety byla velmi populární akce
„Buď fit!“ Tak co ji trochu oprášit?
Jiří Nedomlel

Výročí 60 let lyžování ve Skuhrově n.B.
Skuhrovští lyžaři slaví v letošním roce 60 let od založení
oddílu. K této příležitosti připravili ve výstavní síni Obecního úřadu
ve Skuhrově nad Bělou výstavu s názvem 60 let lyžování ve
Skuhrově.
Slavnostní zahájení se koná v pátek 26.7.2013 v 17.00 hodin. Výstava bude otevřena
během pouťových dnů v sobotu a v neděli 27.a 28.7.2013 od 10.00 do17.00 hodin a následující víkend 3.- 4.8.2013 od 9.00 do16.00 hodin. V jiném termínu bude výstavu možno
shlédnout po domluvě na obecním úřadě.Výstava bude instalována do poloviny září 2013.
Součástí výstavy bude i projekce starých fotografií a záznamů ze závodů a akcí.
Pořadatelé srdečně zvou všechny bývalé i současné členy lyžařského oddílu i ostatní
příznivce běžec- kého sportu k návštěvě. Jistě si při prohlížení starých fotografií mnozí
z Vás připomenou veselé, někdy i krušné zážitky prožité v barvách lyžařského oddílu.
Tradiční akce skuhrovských lyžařů se letos uskuteční o víkendu 3.a 4. srpna 2013.
V sobotu 3. srpna se koná jubilejní 10. ročník závodu do vrchu Běh na Velkou Deštnou.
Délka trati je 13 km a převýšení 750 m. Tradičním a velmi oblíbeným občerstvením v cíli
jsou vynikající švestkové buchty od paní Krunčíkové.
V neděli 4. srpna je pro závodníky připraven letos již 18.ročník silničního závodu
Běh údolím řeky Bělé. Jeho součástí je vložený závod dětí na 1 a 3 km. Start obou závodů
je vždy v 10.00 hodin u Společenského centra ve Skuhrově nad Bělou.
Podrobné popisy tratí na: www.Ski-skuhrov.cz.
Za SKI Skuhrov M.Šabatová
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Integrovaný kroužek badmintonu ve Skuhrově
Dne 28. června ukončil sezónu 2012/2013 kroužek badmintonu ve
Skuhrově nad Bělou. Scházeli jsme se od září 2012 do konce června
2013. Kroužek se mohl konat díky vstřícnosti vedení ZŠ Skuhrov nad
Bělou a příznivým finančním podmínkám za pronájem tělocvičny.
Tréninky se konaly každý pátek a to v čase 15.00 hod. – 16.00 hod. Také letos
probíhal kroužek jako integrovaný, neboť se jej kromě dětí ze školy účastnili i klienti z
Ústavu sociální péče pro mládež Kvasiny, kteří svým kamarádským přístupem a hráčským
umem výrazně přispěli k příjemnému průběhu tréninků. Po převléknutí v šatně vždy před
15. hodinou byl uskutečněn úvodní nástup s informacemi, jakým způsobem bude probíhat
trénink. Po nástupu se hráči zpravidla „rozehřáli“ několika kolečky běhu v tělocvičně a pak
každý předcvičoval určitý cvik a ostatní hráči po něm. Po rozcvičce proběhlo několik kol
oblíbených „obíhaček“, po nich byl program individuálně přizpůsoben počtu hráčů.
Trénovala se technika hry, znalost pravidel, technika jednotlivých úderů. Pro hráče byly
pochopitelně nejoblíbenější různé miniturnaje v rámci našeho kroužku. Hráli jsme turnaje
ve dvouhře, čtyřhře, smíšené čtyřhře (dívka a chlapec), smíšené čtyřhře (dospělý + hráč z
řad dětí, nebo uživatelů ÚSP Kvasiny). Hráči byli po absolvování turnajů odměněni dle
svých výsledků medailí s logem badmintonového míčku, diplomem a drobnými sladkostmi.
Zažili jsme pěkný rok plný badmintonu, zajímavých a divácky pohledných výměn.
Na tvářích všech hráčů byly vidět úsměvy, které byly doplněny příjemnými kamarádskými
hovory.
Martin Fletcher, vedoucí kroužku

Skuhrovští nohejbalisté ve spolupráci s Obcí Skuhrov nad Bělou pořádají v sobotu
14. 9. 2013 VI. ročník NOHEJBALOVÉHO TURNAJE TROJIC. Začátek v 7.45 hod.,
občerstvení zajištěno po celý den. Všichni hráči i diváci jsou srdečně vítáni.
Jiří Dušánek

***
Zaměstnanci Obecního úřadu Skuhrov nad Bělou a redakce Skuhrovského
zpravodaje přejí všem občanům krásné počasí o dovolených, příjemný odpočinek a
hlavně šťastné návraty z prázdninových cest.
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