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Vážení spoluobčané, 
skončily prázdniny, skončilo léto, skončilo také toto čtyřleté 

volební období. Je tu opět podzim a s ním čas komunálních voleb, u 

nás spojených s volbami do senátu.  Já bych se však rád krátce 

ohlédl v jednotlivých bodech za právě uplynulým létem a také 

trochu za celým volebním obdobím. 

     Poměrně příznivé letní počasí nám umožnilo provést venkovní údržbu 

obecního majetku. Za pomoc při této činnosti patří velký dík všem studentům – 

brigádníkům.   

       Z povedených letních kulturních a sportovních akcí bych 

chtěl připomenout doprovodné akce při skuhrovské pouti: pouťovou 

taneční zábavu, tradiční volejbalový turnaj a výstavu místních 

chovatelů. Dále se díky sportovcům z oddílu SKI Skuhrov 

uskutečnil „Běh údolím Bělé“ a „Běh na Velkou Deštnou“. Pozadu 

nezůstali ani hasiči, kteří připravili bramborákové hody, rybáři se 

svou „Čtyřiadvacítkou“ na rybníku a sportovci, kteří uspořádali 

nohejbalový turnaj.        

 Přes proměnlivé počasí se vydařily i Letní Mutinovy slavnosti, při kterých jsme 

se rozloučili s létem. Letos přijel Mutina se svou chotí a početnou družinou na koních 

po pěti letech opět na hrad, kde se po jeho projevu představili šermíři pardubické 

skupiny Fext, děti se mohly projet na koních a zastřílet si z luku.  Program zakončila 

taneční zábava s osvědčenou skupinou Combi. 

      Ve výstavních prostorách obce proběhla úspěšná, netradičně instalovaná 

výstava místního  akademického malíře Vladimíra Hanuše, který nám propůjčil část 

svých obrazů v době mezi termíny svých galerijních výstav. Moc děkujeme! 

    Z rozpočtovaných plánovaných akcí se nám podařilo většinu realizovat. 

Uskutečnila se výměna části kanalizace v hospodářské budově MŠ, přeložení 

chodníků a ploch v areálu MŠ, zhotovení bidetu na dívčích toaletách v ZŠ, výměna 

kotvících prvků uchycení hliníkové krytiny na budově čp.23 v Brocné. Byla 

dokončena i  letošní plánovaná oprava obecních komunikací. Nový povrch dostala 

horní cesta od Lipky ke kostelu, opravily se výtluky na cestě po Dělnicích a propadlé 

asfaltové pruhy na sídlišti Březina. Nyní probíhá oprava hráze rybníka v Hraštici a 

zahajuje se největší akce letošního roku „Společenské centrum – spolkové zázemí“. 

Tím by se mělo z větší části dokončit přízemí této budovy. Pokud nám počasí dovolí, 

budeme postupně pokračovat v dalších plánovaných venkovních pracích. 

        V těchto dnech  končí další čtyřleté volební období. Je na Vás, na voličích, 

abyste posoudili naši práci, o které jsem se průběžně snažil na stránkách zpravodaje 

informovat. Myslím si, že odstupující zastupitelé pilně pracovali v naplňování svých 

volebních předsevzetí a že je za nimi vidět kus poctivé práce. Za to jim patří i můj 

dík.  

      Závěrem tohoto článku chci Vám, skuhrovským občanům, i ostatním čtenářům 

Skuhrovského zpravodaje popřát příjemný podzim, šťastnou ruku při volbách, mnoho 

slunečných dnů babího léta a zejména pevné zdraví.        
                                                                                                                        Milan Bárta, starosta 
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V současné době bylo zahájeno řízení o změnách územního plánu Obce 

Skuhrov nad Bělou. Upozorňujeme případné zájemce o změny, aby si do konce října 

2014 podali na Obecní úřad písemnou žádost. 

 

Sbírka ošacení 
 Sociální komise opět pořádala v září sbírku všeho nepotřebného, která je 

určena lidem v nouzi. Také tato sbírka byla velmi úspěšná, a proto patří upřímný dík 

všem, kteří tímto způsobem pomáhají. 
                  Za sociální komisi Jana Kouřímová 

 

Sběrné místo ve Skuhrově nad Bělou 
Provozní doba sběrného místa se od 1. 11. 2014 mění na zimní provozní dobu:  

listopad - březen   středa: 14.00 - 16.00 hod. 

    sobota:  8.00 - 10.00 hod. 

 

Sanace areálu firmy J. Porkert 
 V současné době probíhá příprava na zbourání budov bývalé firmy J. Porkert. 

Uskutečnila se jednání mezi majiteli a úřady k získání veškerých potřebných povolení 

a vyřizuje se další agenda, aby mohly být budovy zbourány ve stanoveném termínu. 

 

Provozní doba gynekologické ambulance 
Od 1.10.2014 dochází ke změně ordinační doby ve Skuhrově nad Bělou: 

MUDr. Dragounová zde bude ordinovat ve čtvrtek od  8.15 do 13.15 hod. 

K vyšetření je možné se objednat na tel. 605052317 v době ordinačních hodin, nebo 

formou sms na tel. 605052317 nebo mailem na emak@centrum.cz 

 

Informace ze Společenského centra 
 Slunné léto a prázdniny jsou za námi a opět nastal podzimní čas. Při vzpomínce 

na léto se ohlédneme za akcemi, které se uskutečnily. Skuhrovskou pouť i letos 

provázelo krásné počasí, děti si užily pouťové atrakce 

před zdravotním střediskem a dospělí večerní taneční 

zábavu pod širým nebem před Společenským centrem. 

Mutinovým letním slavnostem počasí příliš nepřálo, ale 

návštěvnosti to neublížilo a věřím, že i přes občasný 

déšť si všichni návštěvníci odpolední program i večerní 

taneční zábavu náležitě užili. 

 Ani v letních měsících budova Společenského centra nezela prázdnotou. 

Konala se tu pravidelná setkání našich seniorek, několik soukromých akcí místních i 

přespolních občanů a také  tři svatby. 

 Na podzim je opět připraven zájezd do Prahy na divadelní představení. 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU SKUHROV NAD BĚLOU 

mailto:emak@centrum.cz
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V sobotu 1. listopadu vyrazíme do Národního divadla na představení Strakonický 

dudák. Více informací a přihlášky obdrží zájemci v kanceláři OÚ Skuhrov nad Bělou 

nebo na telefonu 494 598 144, 775 445 495. 

 Závěrem bych vás ráda pozvala do Společenského centra na tradiční ,,Adventní 

odpoledne“ v neděli 30.listopadu od 13.00 hodin. Přijďte se podívat a třeba i koupit 

nějaký hezký dárek pro radost.   

 Příjemný podzim bez pochmurné nálady a stresu přeje i za spolupracovníky  

z  OÚ Skuhrov n.B.                                                            
Bc. Klára Stillerová 

 
 

Poděkování 
 Pohled do letošních kandidátních listin pro komunální volby nám prozradil, že 

po mnoha letech obětavé práce pro obec tam letos není jedno tradiční jméno. Kdo 

sleduje dění v obci, jistě ví, že tam chybí paní Jana Kouřímová, která spolehlivě a 

odpovědně  vedla sociální komisi, zajišťovala vítání občánků, starala se o sbírky 

ošacení, navštěvovala jubilanty i naše spoluobčany v nemocničních zařízeních. Pro 

každého vždy měla vlídné slovo, jímž dokázala potěšit. Za to všechno jí patří veliký 

dík nás všech. Paní Jana se rozhodla na nové volební období již do zastupitelstva 

obce nekandidovat. Ti, kdo ji znají, však tuší, že bude dál se sociální komisí úzce 

spolupracovat, protože její povaha jí prostě nedovolí svým bližním nepomáhat. 

Takových lidí zase tak moc není. Proto ještě jednou – díky. 

           za všechny spolupracovníky Jiří Nedomlel  

 

 

 

 

 
Mutina Skuhrovský 
 

děkuje - všem občanům, kteří se přes nepříznivé počasí zúčastnili Letních  

  slavností na hradě… 

 

varuje   - děti a výrostky, kteří se nevhodně chovají na autobusových 

  zastávkách a ničí jejich zařízení, obec totiž bude za zničené   

  zařízení  požadovat finanční náhrady… 

 

vzkazuje - těm, kdo kradou květiny, lampičky, ozdobné mísy, svíčky a další  

    předměty z hrobů na místním hřbitově, ať se doma podívají do 

    zrcadla; většího ubožáka totiž jinde neuvidí… 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Významného životního jubilea se ve čtvrtém čtvrtletí  roku  2014  

dožívají tito naši spoluobčané :   

     DIBELKA  František   ze Skuhrova                             96 let 

     NOSKOVÁ  Vlasta   z Brocné                                      92  let 

     KRUGOVÁ   Anna   ze Skuhrova                                90 let 

     HLAVÁČKOVÁ   Věra    ze Svinné                            75 let 

     DRAŠNEROVÁ  Božena   z Brocné                            70 let 

     KOHOUTKOVÁ Hana    ze Skuhrova                        70 let 

     EHLOVÁ  Zdeňka   z Hraštice                                     92 let 

     EHL  František   z Hraštice                                          80 let 

     HLAVÁČEK  Josef  ze Svinné                                    75 let 

     KNAP  Zdeněk   z Brocné                                            75 let 

     FRIDRICHOVÁ  Teresa      ze Skuhrova                   80 let 

     HOLEC  Karel   z Debřec                                            70 let    

        Vaše životní jubileum je pro nás příležitostí, abychom Vám do dalších let 

upřímně popřáli dobré zdraví, spokojenost a osobní pohodu. 

 

Vítáme nové občánky naší obce: 

            KLINSKÝ  Filip    ze  Svinné 

             Vážení rodiče, vítáme narození Vašeho děťátka a přejeme 

Vám i jemu, aby vyrůstalo ve zdraví, lásce, klidu a pohodě. 

Ve třetím  čtvrtletí roku 2014 uzavřeli sňatek tito naši spoluobčané: 

LENFELDOVÁ   Andrea  ze Svinné  a  Horáček Michal 

KULŠTEJNOVÁ  Jana   z Hraštice  a  Škop Zdeněk 

HANUŠ  Jan  z Rybníčků  a  POVALAČOVÁ  Zuzana 

VACEK  Michal  ze Skuhrova  a  BEŇOVÁ  Jana 

           Novomanželům přejeme, aby jejich společný život byl založen na vzájemném 

porozumění, lásce a toleranci. 

Loučíme se s naší zemřelou spoluobčankou: 

       DVOŘÁKOVÁ  Ludmila   ze Skuhrova              (nar. 1937) 

      Čest její památce! 

                                                                                                                 

   

Ludmila Popová 
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 provede ve vaší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                      

Vybírané nebezpečné odpady: 
 oleje a nebo tuky 

 barvy, lepidla, pryskyřice 

 rozpouštědla 

 kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie 

 detergenty, odmašťovací prostředky 

 staré léky 

 pesticidy  

 akumulátory (i plné) 
 

Další odpady, které od Vás odebereme: 
 pneumatiky (osobní) 

 monočlánky 

 elektropřístroje - radia, vysavače, pračky, sporáky, atd. 

 ledničky, mrazničky 

 televizory 

 zářivky, výbojky              
  

Ledničky, mrazničky, televizory, monitory, ostatní elektropřístroje, monočlánky a 

zářivky budou odebírány ne jako odpad, ale na zpětný odběr. Proto je nepoškozujte 

a neodebírejte žádné součásti.  
 

JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEODEBÍRÁME!  

ODPADY NENECHÁVEJTE NA STANOVIŠTI BEZ DOZORU!  

VYČKEJTE NAŠEHO PŘÍJEZDU !  

ODLOŽENÉ ODPADY NEBUDOU ODVEZENY, ALE BUDOU PONECHÁNY NA MÍSTĚ! 

 

 

  494 629 050     fax 494 629 070 

Dne:          1.listopadu 2014     SKUHROV   NAD  BĚLOU 

Stanoviště: RYBNÍČKY  u rybníka 8,40 – 9,05 hodin 

 BŘEZINA křižovatka 9,15 – 9,40 hodin 

 POŘÍČÍ garáže u mostu 9,50 – 10,10 hodin 

 SKUHROV u prodejny 10,15 – 10,35 hodin 

 DEBŘECE  pod rybníkem 10,40 – 11,00 hodin 

 SKUHROV před ZŠ 11,05 – 11,25 hodin 

 HRAŠTICE  u rybníka 11,30 – 11,50 hodin 

 SVINNÁ náves 11,55 – 12,25 hodin 

 BROCNÁ náves před prodejnou 12,30 – 12,55 hodin 

Přineste nám svůj odpad ! Chraňte naše životní prostředí ! 
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Výsledky komunálních voleb 10.-11.10.2014 

 

Nové zastupitelstvo budou tvořit tito naši spoluobčané: 
 

Na první schůzi nového zastupitelstva budou jeho členové volit starostu, 

místostarostu a další tři členy rady obce. Dále budou ustanoveny výbory a komise. 

--- 

 

V 1. kole senátních voleb zvítězila ve skuhrovském volebním obvodu 

paní MUDr. Soňa Hlavová se ziskem 149 hlasů, což je 35,56 %. Na druhém místě 

skončil JUDr.Miroslav Antl, který u nás získal 112 hlasů (26,73%). Třetí byl Luboš 

Řehák (48 hlasů, 11,45%), čtvrtý PaedDr. Josef Lukášek (42 hlasy, 10,02 %), pátý 

Petr Sadovský (39 hlasů, 9,30 %), šestý prof. Ing. Václav Cempírek (23 hlasy, 5,48%) 

a poslední Ing.Roman Kučera (6 hlasů, 1,43%). Do 2.kola senátních voleb však po 

sečtení všech hlasů z Rychnovska postoupili JUDr. Miroslav Antl a Luboš Řehák. 

*** 

Počet 

volených 

členů 

zastupitel. 

Počet 

voleb-

ních 

obv. 

Okrsky Voliči 

v  

seznamu 

Vy-

dané 

obálky 

Volební 

účast  

v % 

Ode-

vzdané 

obálky 

Platné 

hlasy cel-

kem 
zpr. v % 

15 1 2 2 100,00 877 508 57,92 508 6 627 

Kandidátní listina Kandidát 

Navrhující 

strana 

Politic-ká 

přísluš-

nost 

Hlasy 

 
č. název  příjmení, jméno, tituly věk abs. v % 

1 Sdr. nez. k. satel. obcí  Bartoš Miroslav Ing. 59 NK BEZPP 212 9,18  

1 Sdr. nez. k. satel. obcí  Hanušová Iva 53 NK BEZPP 205 8,87  

1 Sdr. nez. k. satel. obcí  Šabata Martin 36 NK BEZPP 194 8,40  

1 Sdr. nez. k. satel. obcí  Šefl Josef 31 NK BEZPP 188 8,14  

1 Sdr. nez. k. satel. obcí  Šabatová Miroslava 47 NK BEZPP 184 7,96  

2 Spolky pro obec, SNK  Bárta Milan 53 NK BEZPP 370 14,39  

2 Spolky pro obec, SNK  Málek Oldřich Mgr. 45 NK BEZPP 326 12,68  

2 Spolky pro obec, SNK  Kováříček Miloš 59 NK BEZPP 246 9,57  

2 Spolky pro obec, SNK  Hradecký Milan 44 NK BEZPP 177 6,88  

2 Spolky pro obec, SNK  Zounar Rudolf 63 NK BEZPP 174 6,77  

2 Spolky pro obec, SNK  Špringrová Eva 39 NK BEZPP 174 6,77  

3 Sdr. KDU-ČSL, NK  Rýznar Pavel Ing. 49 NK BEZPP 214 12,24  

3 Sdr. KDU-ČSL, NK  Pišl Petr 34 NK BEZPP 183 10,46  

3 Sdr. KDU-ČSL, NK  Bukovský Vladimír Bc 61 KDU-ČSL KDU-ČSL 158 9,03  

3 Sdr. KDU-ČSL, NK  Velclová Stanislava 48 NK BEZPP 158 9,03  
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Z Brocné 
  

      Kulturní akce se během léta z důvodů dovolených v Brocné nepořádaly. Až na 

sobotu 6.9.2014 jsme připravili pro děti a rodiče „Strašidelný les“. Vše začalo 

odpoledne přípravou masek a úpravou trati. Zároveň se grilovala kuřata, aby bylo 

zajištěno občerstvení pro účastníky zábavného večera. Po setmění byla pomocí 

luceren a svíček vyznačena pohádková trasa. V nepřehledných místech se schovaly 

strašidelné pohádkové postavy. Rodiče společně s  dětmi vyrazili na noční procházku 

ze hřiště k Borovinám, kde po cestě  u každé pohádkové bytosti plnili různé úkoly. 

Na závěr trasy, která měřila 1,5 km,  je čekali  Čert a Káča  se sladkými odměnami. 

Po návratu všech statečných dětí a ještě statečnějších strašidel pokračovala zábava 

sousedským posezením při hudbě. Celá akce byla pořádána pod záštitou SDH Brocná 

a Obce Skuhrov nad Bělou. 

         V součastné době ještě probíhá oprava střechy nad místním obchodem a 

hasičskou zbrojnicí. Je prováděno přišroubování uvolněných plechů  na celé ploše 

střechy a zároveň byla provedena výměna provizorní krytiny za novou. 

         Závěrem Vás chci touto cestou pozvat na výlov rybníka na návsi. Tato akce se 

uskuteční v druhé polovině října. Přesný termín bude upřesněn na  plakátech a 

v místním rozhlase.  

                                                                                                         Za SDH Brocná Martin Šabata 

  

 

Žáci a učitelé zahájili nový školní rok 
Školní rok 2014/2015 byl zahájen slavnostním shromážděním žáků, učitelů a 

rodičů v pondělí 1.9.2014 ve školní tělocvičně, kam byl tento akt přemístěn z důvodu 

nejistého počasí. 

Nový ředitel školy – pan Mgr.Oldřich Málek na úvod přivítal všechny žáky, 

kterých je celkem 164, zvláštní pozornost pak byla věnována prvňáčkům, kterých se 

představilo celkem deset: Vojtěch Effenberk, Eliška Hlavsová, Josef Kopecký, 

Radek Koukola, Lukáš Král, Anna Lemfeldová, Tomáš Milichovský, Martin 

Preclík, Jakub Šmika a Jiří Zange. 

 Pro každého z nich bylo připraveno překvapení v podobě dárkového kufříku. 

Malým dárkem byli rovněž přivítáni i noví žáci, přicházející k nám z jiných škol. 

Na slavnosti byl tradičně přítomen také starosta naší obce pan Milan Bárta, 

který popřál všem žákům hodně úspěchů v práci, radost z nových poznatků a samé 

pěkné známky. Květinami byly přivítány nové členky učitelského sboru. První třídu 

bude letos vyučovat paní Mgr.Věra Rygrová, matematiku na II. stupni ZŠ bude učit 

paní Mgr. Libuše Nedomlelová. Ta bude zároveň zastávat funkci výchovné 

poradkyně. Po krátkém proslovu pana ředitele se žáci se svými třídními učiteli 

odebrali do svých učeben, kde dostali další informace k nadcházejícímu školnímu 

roku. 

NOVINKY Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ  ŠKOLY 
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Ve škole bude i letos pro žáky připravena cela řada zájmových aktivit, kde 

budou moci účelně trávit svůj volný čas po vyučování. Žáci II. třídy se budou učit 

první anglická slovíčka v kroužku angličtiny, prvňáci, druháci a třeťáci budou 

navštěvovat kroužek etické výchovy, pro sportovce budou připraveny kroužky 

pohybových her a florbalu, svoji trpělivost a šikovnost budou děti moci rozvíjet 

v kroužku modelářském.  

Novinkou letošního roku bude volejbalový kroužek, jehož cílem bude dát 

zájemcům základy odbíjené a v neposlední řadě také oživit volejbalový areál „Pod 

Kvartýrem“, kde se za příznivého počasí bude 23 přihlášených volejbalistů scházet. 

Svůj seznamovací pobyt již mají za sebou žáci 6. ročníku. Ti odcestovali na 

dva a půl dne do penzionu Kristýna v Jedlové, kde pro ně byl připraven pestrý 

program. Cílem těchto adaptačních kurzů je přispět ke vzájemnému poznání žáků ze 

Skuhrova se žáky z Kvasin, kteří k nám do 6. třídy přicházejí. Více se o pobytu 

v Jedlové dozvíte ze slohových prací žáků, které následují v další části textu. 

Letošní novinkou ve škole je zookoutek, zřízený v září na přání mladých 

biologů naší školy. Jeho obyvateli jsou strašilky, zlatohlávci a morčata. Opravdu 

velkou chválu si zaslouží žáci osmé třídy, kteří se o zvířátka vzorně starají.  

Je dobře, že v dnešní době přes všechna elektronická lákadla stále ještě naše 

děti sportují a to na velice dobré úrovni. Dokazují to mimo jiné i výsledky našich 

žáků ze závodů v přespolním běhu. Okresního kola v Solnici se od nás zúčastnilo 

celkem 22 dětí. Jednalo se o soutěž družstev, kdy jsou započítávána umístění 

nejlepších čtyř. Dařilo se opravdu hodně. Mladší kluci a holky ze 4.-5. třídy obsadili 

krásné 3. místo. Mezi jednotlivci byla nejlepší Kateřina Smažíková, která doběhla v  

kategorii minidívek první! V mladších dívkách byla výborná Janička Dohnálková, 

která doběhla druhá. Starší holky si vybojovaly postup  na kraj do Nové Paky. Ze 

Solnice si Zuzka Holíková odvezla 1. místo, Kristýnka Kulhánková druhé. 

V krajském kole 7.10.2014 v Nové Pace reprezentovalo naši školu družstvo starších 

dívek ve složení Káťa Frydrychová, Zuzka Holíková, Míša Lukavská a Kristýna 

Kulhánková a obsadilo vynikající II. místo z  11 škol  Královéhradeckého kraje. A 

Zuzka byla v jednotlivcích absolutně nejrychlejší. Byla tak zúročena kvalitní práce 

trenérů místního oddílu SKI Skuhrov n.B., jehož jsou všechny jmenované závodnice 

členkami. Děvčatům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy, obce i oddílu SKI 

Skuhrov. Fotografie a více informací na stránkách školy.  

Úspěchem v přespolních bězích jsme navázali na sportovní výkony minulého 

roku, kdy naši sportovci vyhráli zájezd do olympijského parku v Praze a získali 

mnoho dalších pohárů a medailí. V naší škole jsou žáci, kteří sportovat chtějí a 

nemusí se do aktivit nutit. Proto i v letošním roce budeme ve sportování pokračovat 

se stejným nadšením a nasazením. Opět se zúčastníme olympijského víceboje, který 

zaštituje olympijský výbor a mnoho známých osobností. Letos nám vyšlo i včasné 

zaregistrování, díky kterému naše škola získá sportovní náčiní a malé děti sportovní 

žákovské knížky zdarma. Všichni žáci naší školy budou plnit osm disciplín, které 

vymyslela parta úspěšných českých olympioniků. Veškeré informace a vtipná 

motivačních videa najdete na stránkách www.ceskosportuje.cz 

V nejbližší době je pro žáky připravován výchovný koncert s názvem „Svítání 

nad Keltií“, se kterým se ve škole představí RDS Carmina pod vedením sbormistra 

http://www.ceskosportuje.cz/


 9 

Karla Štrégla. Další výchovný koncert je plánován na listopad, kdy přijedou manželé 

Kocurkovi s programem zaměřeným na hudbu amerických indiánů. 

Skuhrovské posvícení si naši žáci připomenou akcí „Posvícenské hody“. Ač to 

podle názvu nevypadá, jedná se o sportovní soutěž, kdy celá škola soutěží v hodech 

basketbalovým míčem na koš. Vítězové budou odměněni posvícenskými koláči, které 

dodá firma BEAS Lično. 

Rádi bychom upozornili všechny naše občany na SBĚR STARÉHO PAPÍRU, 

který se uskuteční ve středu 22.10. 2014 od 14.00 hod. na školním dvoře, kam pevně 

svázané balíky mohou občané  přivážet až do 18.00 hod. Sběr bude na školním dvoře 

pokračovat i ve čtvrtek 23.10.2014 od 7.00 do 7.30 hod. Od 10.00 hod. v tento den 

vyrazí žáci 9. ročníku do ulic svážet sběrový papír připravený skuhrovskými občany 

u domovních dveří.  

Recyklohraní se již dostalo do povědomí nejen žáků školy ale rovněž 

skuhrovských občanů, kteří nám nepotřebnou elektrotechniku do školy přinášejí a tím 

pomáhají získávat cenné body. Za ně si potom škola může pořizovat nejrůznější 

učební pomůcky. Proto oznamujeme, že sběr vysloužilých elektrospotřebičů, 

baterií, zářivek a tonerů stále pokračuje. 

Sběr plastových víček v novém školním roce také pokračuje.  Stále se 

vykupují a stále jsou potřeba. Bohužel pořád je dost rodin s dětmi, které tuto finanční 

pomoc, byť je malá, potřebují. Lepší menší příspěvek než žádný.  

Jaká víčka  sbírat a jak je třídit? 

Sbírat lze všechna plastová víčka, která jsou označena recyklačním 

trojúhelníkem nebo kódem materiálu. Všechny recyklovatelné obalové materiály, i 

víčka, musí být buď označeny recyklačním trojúhelníkem, v němž je uveden kód 

daného materiálu nebo musí být na nich uvedeno přímo označení materiálu. Víčka se 

třídí podle materiálu, ze kterého jsou vyrobena. Jedná se o tyto materiály: 

polyethylentereftalát (kód PET), vysokohustotní polyetylén (kód HDPE), 

polyvinylchlorid (kód PVC), nízkohustotní polyetylén (kód LDPE), polypropylén 

(kód PP), polystyren (kód PS) a ostatní plastové materiály, na kterých je zobrazen 

recyklační trojúhelník. Ideální je, pokud jsou víčka čistá, nevadí však, jsou-li mírně 

znečištěná, např. upatlaná od limonády. Více znečištěná víčka, např. od bláta, firma 

Hottech nezpracovává, větší znečištění víček by mohlo poškodit stroje, které víčka 

zpracovávají. Více informací mohou sběratelé plastových víček najít na webových 

stránkách společnosti Hottech, www.hottech.cz. 

K čemu slouží odkoupená plastová víčka? 

Odkoupená víčka jsou znovu tříděna. Někdo by mohl namítnout, proč má třídit 

víčka, když je firma Hottech znovu třídí. Sběratel víček je netřídí zbytečně, tříděním 

víček zvyšuje efektivitu jejich zpracování. Z vytříděné sbírky víček je odstraněno vše, 

co tam nepatří, např. papírové obaly, hračky, baterie a další cizí předměty, víčka bez 

označení, apod. Roztříděná víčka jsou rozdrcena na nožovém mlýnu na kousky o 

velikosti cca 10mm a jsou přepravena ventilátorem do velkoobjemových vaků, které 

váží asi jednu tunu. Další postup zpracování závisí na jejich dalším využití, buď je 

drť proprána v pračce a přímo zpracována na výrobní lince na nový výrobek, nebo je 

bez praní zpracována na tzv. regranulát. Z regranulátu se vyrábějí např. pevné černé 

pytle na suť, barely na vodu, apod. 

http://www.hottech.cz/
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Od začátku školního roku máme již asi 12 kg víček. Proto vytrvejte a zapojte 

celou rodinu! Odměnou Vám bude dobrý pocit, že děláte užitečnou věc, a to přece 

není málo… 

Rodiče budou pozváni do školy dne 11.11. 2014, kdy se bude konat plenární 

schůze SRPŠ. Na programu budou kromě aktuálních informací ze života školy a 

informací o chování a prospěchu žáků také volby zástupců rodičů do školské rady.  

V současné době proběhla jednání s představiteli Plavecké školy. Jeho závěrem 

je skutečnost, že žáci 1. – 5. ročníku absolvují od 8.12.2014 plavecký výcvik 

v rychnovském krytém bazénu. Kurz se bude konat každé pondělí a celkem žáci 

absolvují 10 lekcí. 

Vzhledem k nepříznivým sněhovým podmínkám v průběhu loňské zimy byl 

lyžařský výcvik žáků tehdejšího 7.ročníku odložen. Pokud budou sněhové podmínky 

v prosinci příznivé, proběhne lyžařský kurz současných žáků 8.třídy ještě před 

vánočními svátky. Připomínáme tuto skutečnost s předstihem, aby byl dostatek času 

na přípravu. 

Ale není všechno jen růžové. Občas se i mezi našimi žáky najdou výtečníci, 

kteří, mírně řečeno, svým chováním nejdou zrovna příkladem. Pokud se kázeňské 

problémy vyskytnou ve škole nebo na akcích pořádaných školou, řeší se podle 

patřičných bodů klasifikačního řádu.  

Jiná situace ovšem nastává, když dojde k prohřeškům dětí mimo školu. Za 

cestu dětí do školy a ze školy teoreticky zodpovídají rodiče, prakticky to samozřejmě 

nemohou zvládnout. V tomto momentě by měla nastoupit normální občanská 

zodpovědnost každého, kdo je svědkem jakéhokoli negativního jevu, který je dětmi 

prováděn.  Typickým příkladem je nekázeň na autobusových zastávkách. Zde se často 

dějí věci neskutečné a přítomná veřejnost tomu pouze přihlíží. Každý dospělý člověk 

přece může malé výtržníky napomenout, případně oznámit jejich konání na obecním 

úřadě, který potom provede příslušné další kroky. Jde pouze  o to překonat lhostejnost 

a pohodlnost. Výchova mladé generace nemůže být pouze záležitostí rodiny a školy. 

Veřejnost zde má své nezastupitelné místo. 
 

                     Na textu spolupracovali: Mgr.Oldřich Málek, Mgr.Jiří Nedomlel,  

                     Mgr.Petra Holásková, Mgr.Jana Dusilová 

 

Vybráno ze slohových prací našich žáků 
 Paní učitelka Mgr.Anna Bartíková zadává při hodinách českého jazyka žákům 

zajímavá slohová témata, která žáky baví a dokáží se docela pěkně rozepsat. Posuďte 

sami: 
 

SEZNAMOVACÍ POBYT 6. ROČNÍKU 
 

Ve středu 10. září naše třída vyrazila do Deštného na chatu Kristýna na třídenní 

seznamovací pobyt.  

Sraz byl v 15.30 na autobusové zastávce ve Skuhrově. Jelo nás sedmnáct 

(Michal tam nebyl, jel na dovolenou do Itálie) a s námi naše třídní, paní učitelka 

Petra Holásková, a paní učitelka Libuše Nedomlelová. Žáci z Kvasin již v autobuse 

byli, ale museli vystoupit, protože nám naše paní učitelka koupila ze Skuhrova do 
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Deštného společnou jízdenku. Autobus měl trochu zpoždění, ale před půl pátou jsme 

už vystupovali přímo před chatou. Hned jsme se šli ubytovat. 

Jakmile jsme dostali přidělený pokoj, vybalili jsme si věci a šli jsme hrát ven na 

hřiště různé hry. O půl sedmé jsme večeřeli, byl výborný guláš. Po večeři nás 

navštívil pán z horské služby, který nám vypravoval různé historky a promítal na zeď 

fotografie. Večer jsme měli volno. Večerka byla prodloužená do jedenácti hodin.  

Druhý den ráno jsme se pořádně nasnídali, protože nás čekal výšlap na Velkou 

Deštnou. Celou trasu nás doprovázeli pejskové paní učitelky Holáskové Rony a Sindy. 

Cestou jsme se napili ze studánky a hráli jsme hru – házení syrovým vajíčkem. Když 

jsme se blížili k  vrcholu, začalo bohužel pršet. Nahoře jsme se společně vyfotili a 

vyrazili na zpáteční cestu. Na chatu jsme došli promoklí, ale to nám moc nevadilo, 

protože jsme alespoň našli krásné velké houby. Věnovali jsme je do kuchyně na 

Kristýně. Tam už na nás čekala paní učitelka Bartíková a paní Ženatová 

z pedagogicko-psychologické poradny. Po obědě jsme se převlékli do suchého 

oblečení a hráli jsme hry, abychom se lépe poznali. Připravila je pro nás paní 

Ženatová. Večer se na nás přijely podívat paní učitelky Wenzelová a Brandejsová. Po 

večeři jsme si ještě zahráli na mafiány v Městečku Palermu. Nikomu se moc nechtělo 

jít spát. 

Ráno jsme se vůbec nemohli probudit, ale po třetím budíčku už nám nic jiného 

nezbývalo. Po snídani jsme se jeli v devět hodin autobusem podívat k panu Kubíčkovi 

na jeho domácí vodní elektrárnu. Pan Kubíček si celou elektrárnu vybudoval sám. 

Vzal nás i dolů k turbíně a na hráz, kde nám ukázal čističku na listí. Vedle koryta řeky 

postavil také „pěší zónu“ pro ryby. Od pana Kubíčka jsme šli pěšky kolem koní až na 

chatu. Sbalili jsme si věci, uklidili pokoje a po obědě jsme si ještě naposledy zahráli 

Městečko. Ve dvě hodiny jsme autobusem odjeli domů. 

Skvěle jsme se tam všichni seznámili. Bylo to tam super! Nejhorší bylo, že jsme 

museli domů!  
Za VI. třídu Janča Dohnálková, Terka Voglová, Nela Škorpíková, Eliška Masaříková 

 

UŽ JE ZE MĚ ŠESŤÁK! 
 

Úkolem žáků šesté třídy bylo porovnat odlišnosti prvního a druhého stupně 

základní školy. Tady jsou některé jejich postřehy: 
 

Děti ze Základní školy Skuhrov nad Bělou 

Lukáš Slavík: Teď máme větší třídu a je v ní více lavic. 

   Máme více sešitů, povinností a učení. 

   Musíme chodit na záchody nahoru do prvního patra. 

Marcel V. Dostál: Na prvním stupni nebyla fyzika, dějepis a zeměpis. 

Adéla Koblásová: Ve třídě máme piano. 

Michal Preclík: Na prvním stupni jsme neměli šatny a skříňky na oblečení. 

Jana Dohnálková: Dříve jsme měli třídního učitele na většinu předmětů, ale teď se 

nám učitelé střídají. Na některé hodiny se musíme stěhovat do jiné 

třídy. Musíme se také více učit. 

Tobiáš Vlasák:  Doufám, že vše mezi námi bude OK! 

Adriana Holečková: Doufám, že to bude takhle skvělé až do deváté třídy! 
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Děti, které k nám přišly ze Základní školy Kvasiny 

Petr Michálek: V Kvasinách jsme měli menší tělocvičnu.  

Lukáš Malina:  Moji noví spolužáci jsou super kamarádi! 

   Doufám, že se mi tady bude dařit! 

Nela Škorpíková: Tady je o hodně lepší jídelna, než byla 

v Kvasinách. Tam vařili pořád jenom ryby, 

čočku a rajskou. 

Jan Škop: Byli jsme zvyklí na jiné spolužáky a učitele, ale doufám, že si i tady 

zvykneme. 

Barbora Ježková: Budou mi chybět spolužáci z Kvasin, kteří šli do šesté třídy na 

jinou školu. 

Dominik Hudec: Teď na druhém stupni si připadám starší a ne už tak malý. 

Eliška Masaříková: Neměli jsme ředitelnu, ale pouze sborovnu. 

     Doufám, že se mi tady bude líbit! 

 

 

Anonymní anketa žáků deváté třídy: 
Co přeješ své třídě na letošní školní rok? 
 

● Přeju si zlepšit kolektiv. 

● Přeju si, aby byla při hodině legrace. 

● Chtěl bych, aby náš kolektiv nebyl rozdělený na kluky a holky. 

● Přeju si, aby se náš poslední rok tady povedl a my na sebe rádi vzpomínali. 

● Přeju si, abychom byli za vodou.  :-) 

● Přeju si, abychom byli kamarádi a aby učení nebylo moc těžké. 

● Bylo by hezké, kdybychom se nehádali. 

● Přeju si, abychom se uklidnili a chovali se normálně. 

Odpovědi těch, co příliš nepochopili otázku: 

● Přeju si, aby už byl víkend 

● Chci, aby byly prázdniny! 

 

Můj šatník 
(krátká úvaha dívek 9. třídy) 

 

Zuzka Holíková 

Když jsem byla menší, oblečení mě vůbec nezajímalo. Nesnášela 

jsem nakupování a největším trestem pro mě bylo vybírání bot. A pak 

na jednou „cvak“. Přestalo mi být jedno, jestli mám na sobě pytel. 

Ale hrát si na dámu? To by mi stejně asi nešlo. Oblíbila jsem si 

jednoduchý styl oblékání a příliš to „neprožívám“, ale mám ráda, 

když se sama sobě i ostatním líbím. Teď už nakupuji ráda                 

(a nejraději kupodivu boty). 
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Káťa Frydrychová 

Můj šatník? To není vůbec nic zajímavého. Většinu oblečení, které se nachází 

v mé šatní skříni, jsem zdědila po starší sestře. Když si chci koupit nové oblečení, 

musím svoji maminku hodně prosit. Jelikož mám dvě sestry, nemůžu jezdit nakupovat 

každý týden, ale nakupuji ráda. Nejraději v Hradci Králové. Už se těším, až svůj 

šatník oživím o nějaké nové hadříky! 

 

Míša Hamerská 

Můj šatník je něco, bez čeho bych nemohla žít. Mám dny, kdy si oblečení  rovnám 

podle barvy, a dny, kdy vše naházím na jednu velkou hromadu a poté bojuji, abych 

zavřela svou skříň. Každý měsíc se nemohu dočkat nákupů v mých oblíbených 

obchodech. Když už se do nějakého obchodu dostanu, tak si vždy vyberu tolik věcí, 

kolik mamčina kreditní karta povolí. Staré věci dáváme většinou kamarádkám. 

 

Čeho se bojí žáci deváté třídy, na co se těší a co jim bude v budoucnu chybět? 

Doslova o život se bojí Marťa Ježková: „Doteď to bylo takové pohodové, vlastně o 

nic nešlo, ale na jaře bude na jednom jediném testu v podstatě záviset můj život.“ 

Terka Seidlová má (jako většina) strach z nové školy: „Vidím to tak, že až poznáme, 

jak to chodí na středních školách, tak se sem ještě všichni budeme chtít vrátit.“ 

Tvrdšího režimu na střední škole se obává také Tomáš Nosek: „Asi se budu muset 

ještě více snažit.“ Denis Blažek se podle svých slov cítí být devítiletou školní 

docházkou ve Skuhrově velmi poznamenaný (určitě tím myslí na vše připravený), 

přesto má z tohoto perného školního roku a hlavně z prezentace své závěreční práce 

velké obavy. Největší starostí je pro Zuzku Holíkovou správně se rozhodnout při 

výběru střední školy. Věří ale jak sobě, tak i svým spolužákům: „Určitě to bude velká 

změna, ale doufám, že to všichni zvládneme.“ 

Míša Hamerská se těší na svou vysněnou školu, ale bojí se, že bude muset brzy 

vstávat. Třídních srazů se už teď nemůže dočkat Míra Preclík a zároveň doufá, že 

jejich kamarádství nevymizí. 

Kátě Frydrychové budou moc chybět spolužáci: „Všichni ve třídě jsou skvělí, 

protože mi vždy pomůžou, poradí a cokoli půjčí.“ Třídní kolektiv je důležitý i pro 

Káťu Peckovou: „Tolik jsme toho spolu zažili! Každý den v naší třídě je zážitek!“ 

Míša Lukavská už teď ví, že se jí bude stýskat prostě po všech: „Budu se těžko 

loučit nejen se třídou, ale i s kamarády z jiných tříd.“ 

 

Telegraficky - nejlepší zážitky z prázdnin žáků 7. třídy 

Matěj Čermák ztratil čepici na přehlídce tanků v Cihelně u Králík. Našel ji. 

Anička Křížová viděla východ slunce ze Sněžky. Nebylo to nic moc, bylo zataženo. 

Mikuláši Ptákovi uteklo morče (nejdříve si tři dny nacvičovalo, jak vyrazit dvířka 

klece). 

Tomáš Bárta byl s Mílou Popem na exkurzi na letišti. Míla spustil alarm, když 

procházel bezpečnostním rámem, což Tomáše hrozně pobavilo. Mílu moc ne. 

Klárka Musilová se potápěla v chorvatském moři. Našla prstýnek. Bohužel byl 

pánský. 

Áňa Hanušová si sedla s kamarádkou na zahradu. Na včelu. Bolelo to, ale alespoň 
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zjistila, na co je alergická. 

Ríša Rigó koupil v nejmenovaném supermarketu výhodně tři krabice oleje (v jedné 

krabici je 15 litrových lahví). 

Léňa Jirušková byla svědkem toho, jak kozel poprskal jejího blízkého. Zanechávali 

pak po sobě stejnou pachovou stopu. 

Martin Mičkech na dovolené poobědval kraba a viděl vajíčka karety obrovské, 

mořské želvy. Vypadaly jako noky. 

Pepa Kříž učil psa jezdit na prkně a chodit po provaze. Přežili to oba dva. 

Barču Špringrovou na táboře vysadili bez mapy a bez mobilu 3 km daleko. Zpátky 

naštěstí trefila. 

Denča Milichovská byla na soustředění s Karate. Nikoho nezranila, byla po nemoci. 

 

Ze školní jídelny 

Prázdniny nám utekly, léto se převléká do barevného kabátu a podzim zlehka 

klepe na dveře. Jsme rády, že jsme se po delší pauze opět sešly a můžeme pro vás 

vařit nějaké ty dobroty. 

         Těšily jsme se i na prvňáčky, pro které už naše jídelna není neznámou, neboť ji  

navštěvovali s paní učitelkou  z mateřinky během roku. 

         I ostatní strávníci se jistě zaradují z nějakého toho překvapení, které nás 

všechny během školního roku čeká. Dojde též ke změnám jídelníčku v tom směru, že 

podle výživových poradců je třeba zařadit více luštěnin, ryb, zeleniny atd. Možná vás 

někdy překvapíme i netradiční kombinací jídel.  

        Víme, že nic se nemá přehánět, a proto nikdo nemusí mít strach, že by přišel o 

svoji oblíbenou svíčkovou či dukátové buchtičky. Dál chceme pro vás připravovat 

poctivou českou kuchyni. Proto prosíme, buďte ke svým kuchařinkám shovívaví, 

uvítáme i vaše názory a nápady. 

Přejeme všem strávníkům hodně zdraví a dobrou chuť! 

                                                                                                                         Kolektiv kuchařek ŠJ 

Mateřská škola Sluníčko Skuhrov nad Bělou pořádá ve čtvrtek 23.10.2014 od 

18.00 hodin ve svém areálu PROCHÁZKU PO STRAŠIDELNÉ ZAHRADĚ. Na 

cestu si můžete posvítit svými lampiónky, těšit se můžete i na výstavu strašidýlek. 

Akce je pořádána za podpory SRPŠ při MŠ. Vstupné dobrovolné. Přijďte se bát 

s námi. Těší se na vás kolektiv zaměstnankyň MŠ Sluníčko 
 

 

Na slovíčko s novým ředitelem školy 
 

 Dne  1.8. 2014 se na základě konkurzního řízení stal ředitelem Základní 

školy a Mateřské školy Skuhrov nad Bělou pan Mgr. Oldřich Málek, který v této 

funkci nahradil Mgr. Hanu Brandejsovou, která odešla do důchodu.  

Skuhrovskou veřejnost určitě zajímá, s jakými záměry nový ředitel do funkce 

nastupuje. Proto byl pan Mgr. Oldřich Málek osloven, zda by se mohl o své 

plány a vize podělit  s našimi občany.  
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1) Co považujete za prioritní v oblasti pedagogické práce?   

    Současný školní vzdělávací program má název „Škola pro život“, který naznačuje, 

jakým směrem se doposud výuka ubírala. Tuto základní myšlenku budeme dále 

podporovat a prosazovat rozvíjení klíčových žákovských kompetencí prostřednictvím 

aktivizujících metod práce. Pozornost bude věnována podpoře předmětů, které jsou 

základem technických oborů (matematika, fyzika, chemie, rýsování).  Dalším naším 

cílem musí být zkvalitnění komunikace žáků jak v mateřském jazyce, tak ve výuce 

cizích jazyků (angličtina, němčina, ruština).  Stále více se ukazuje, že dnešní žáci 

mají problém s porozuměním čtenému textu. Proto je třeba se více zaměřit  

na  čtenářskou gramotnost (nejen při výuce jazyků  ale i v ostatních předmětech).  

2) Jaké místo bude mít ve výuce  ekologie a tělovýchova? 

 Obě zmiňované oblasti jsou v dnešní době nesmírně důležité. Naším záměrem 

bude další prohlubování environmentální výchovy vedením žáků  

k ekologickému chování. Budeme využívat zavedený systém třídění odpadů, který 

byl začleněn i do koncepce obce.  Ve výuce i v běžném provozu školy bude kladen 

důraz na šetření vodou a energiemi. Současný stav tělesné zdatnosti dětí je varující. 

Proto budeme podporovat tělovýchovu a sport (např. zájmovými kroužky se 

sportovní náplní – nově se jedná o kroužek volejbalu, sportovními soutěžemi v rámci 

školy i ve spolupráci s okolními školami, spoluprací s místním lyžařským oddílem, 

atd.). 

3) Počítáte ve své koncepci s se žáky vyžadujícími zvláštní péči? 

Určitě  bude pokračovat péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Ve škole již funguje systém reedukační péče, na velmi dobré úrovni je spolupráce 

s PPP Rychnov nad Kněžnou, SPC HK atd.). Na druhé straně nelze přehlížet děti 

talentované. Vůči nim bude uplatňován individuální přístup, tito žáci budou mít 

možnost se zapojit do všech stupňů  soutěží a olympiád. 

4) Jaké jsou materiální podmínky školy? 

 Co se týká ZŠ, jsou v současné době velmi dobré, neboť zde proběhly 

v průběhu 12 let dvě rozsáhlé rekonstrukce budov.  Ve spolupráci s obcí bude však 

třeba v časovém horizontu zhruba 5 let vyřešit vytápění budovy I. stupně, kde bude 

třeba stávající akumulační kamna nahradit jiným způsobem vytápění. 

      V objektu MŠ bude třeba ve spolupráci s obcí zřídit čističku odpadních vod. 

      Na dobré cestě je rovněž kompletní náhrada stávající výpočetní techniky v učebně 

informatiky za modernější. 

 

5) Dlouhou dobu existovaly ZŠ a MŠ v naší obci jako dva samostatné subjekty. 

Před dvěma lety došlo k jejich sloučení. Jak se díváte na tuto problematiku? 

Bezpodmínečnou nutností musí být těsná spolupráce pracovníků ZŠ a MŠ. 

Cílem bude usnadnit dětem přechod z MŠ do ZŠ. Proto se bude dále prohlubovat 

projekt „Začít spolu“. Předškolní děti z MŠ budou pravidelně navštěvovat ZŠ, kde se 

v rámci projektu budou účastnit výuky a ve spolupráci se žáky ZŠ plnit různé úkoly. 

Získané zkušenosti učitelů elementaristů  i učitelek z MŠ se jistě promítnou do 

procesu vzdělávání v obou zařízeních. 

6) Venkovská škola musí nutně spolupracovat s mnoha partnery. Jaké jsou vaše 

představy o této oblasti? 
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    Za velmi důležitou  považuji spolupráci školy s rodiči. Nebude se jednat jen  

o pravidelné schůzky a informace o chování a prospěchu, ale o snahu zapojit rodiče 

také do akcí školy. 

    Spolupráce školy a Obce Skuhrov n.B., která je jejím zřizovatelem, je  

na velmi dobré úrovni a odehrává se v několika rovinách. Rozvoj školy je přece na 

zřizovateli ekonomicky závislý. Snahou bude, aby na oplátku  škola pomáhala obci. 

Nejde jen o kulturu (vystoupení žáků pro veřejnost), ale třeba  

o již zmíněnou  ekologii. Budeme dále rozvíjet systém recyklace odpadu, jímž je 

škola obcí pověřena.  

   Spolupráce školy s místními zájmovými organizacemi má dlouhou tradici (lyžaři, 

rybáři, hasiči) ale i zde je možné další zintenzivnění činnosti – např. získáním 

vedoucích zájmových kroužků.  

    Rádi bychom dále prohlubovali i spolupráci s okolními školami. Zde se jedná 

především o sportovní soutěže. Časem by mohlo docházet i ke vzájemné výměně 

zkušeností. Pokračovat budeme i ve spolupráci se spřátelenou školou v polské obci 

Jaszkowa Dolna. 

    Další možnosti spolupráce vidím např. s PČR, HZS, zdravotníky atd.  

7) Jak chcete zlepšovat mediální obraz školy? 

O životě školy je třeba veřejnost průběžně informovat. Proto bude kladen důraz 

na aktualizaci internetových stránek ZŠ a MŠ, inovaci způsobu zveřejňování akcí 

školy ve vývěsních skříňkách a v místním rozhlase. Počítá se také s pokračující 

propagací života školy v místním i okresním tisku. 
             Děkujeme za rozhovor 

 

 

 

Ve školní tělocvičně začíná být opět živo 
 Po letním období klidu se opět rozbíhá sportovní 

činnost ve školní tělocvičně. V současné době využívá 

tělocvičnu od pondělí do soboty celkem 13 spolků a 

organizací. Jedná se jak o dospělé tak o oddíly pracující 

s dětmi. V týdenním rozvrhu je již pouze jedno okénko a to 

v úterý od 19.00 hodin. Případní zájemci o tento termín mohou kontaktovat vedení 

školy na tel. 494 598 160 nebo na mob.776 140 163. 

 Změna ve cvičení jógy seniorů: letos se budou tito cvičenci scházet každé 

pondělí od 18.30 hod. Poprvé se sejdou v pondělí 3.11.2014. 

 Cvičení zumba bude každý čtvrtek od 19.00 hodin. Začíná se 16.října  2014. 

 Nohejbalisté se budou letos scházet každou středu od 19.00 do 20.30 hodin. 

 U ostatních spolků se termíny proti loňskému roku nemění. 

 Upozornění: z bezpečnostních důvodů nebude možné vjíždět auty na školní 

dvůr. Brána do areálu bude uzavřena, protože značku „zákaz vjezdu“ řidiči 

nerespektovali. Je možné využívat parkoviště u zdravotního střediska, kde bývá 

večer místa dost. Odtud je to do tělocvičny jen pár kroků.  

SPORT  SPORT  SPORT  SPORT  SPORT  SPORT  SPORT 
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Letní příprava lyžařů v roce 2014 

Zima je pro většinu z nás klidnějším obdobím. Krátké dny a dlouhé 

večery využíváme ke svým různým koníčkům a zálibám, mnozí sáhnou po 

nějaké pěkné knížce, nebo se věnují činnostem, na které během roku 

nezbývá tolik času. Jinak tomu však je u našich lyžařů. Pro ně je zima právě 

to nejnáročnější období. Období intenzivních tréninků a zúročení letní dřiny 

na závodech. Jakmile napadne první sníh, již většinu víkendů tráví na 

Deštné a po Vánocích již začínají první závody. 

Ke kvalitní přípravě lyžařů patří kromě pravidelných tréninků i letní soustředění. 

Prvním letním soustředěním byla, jak již je zvykem, voda, která patří k nejoblíbenějším. 

Letos byla vybrána Vltava. Skupina 26 účastníků zdolala řeku na 9 kanoích a 3 kajacích. 

Počasí nebylo zrovna ideální, zvláště ze začátku. Odvážlivci v kanoích měli vodu i v těle. 

Jak příjemné bylo osprchování se teplou vodou v kempech! O plná bříška vodáků se staral 

šéfkuchař Sláva Frydrych a Radek Holík. Vrátili se všichni, sice ne opálení, ale plni dojmů a 

zážitků. 

Letošního tradičního týdenního soustředění Bedřichovka se zúčastnila tréninková 

skupina žáků dorostenců a juniorů. Společně s námi zde byli mladší a starší žáci z 

trutnovského oddílu Olfin Car Vella Trutnov a starší dorostenci a junioři ze Slovanu Karlovy 

Vary. Ubytováni jsme byli na chatách Perla a Basketbal Holice, kde máme k letní přípravě 

vhodné podmínky včetně hřiště a tělocvičny. Pro starší kategorie jsou také v okolí 

Bedřichovky a na polské straně vhodné silnice pro trénink na kolečkových lyžích. Samotné 

prostředí v okolí chaty Bedřichovka také přispělo k dobrému pocitu z trénování. V takovém 

prostředí se trénovalo skoro samo. Po celou dobu soustředění nám přálo počasí a tak trenéry 

připravený tréninkový plán, který obsahoval pestrou sportovní i zábavnou činnost s řadou 

netradičních lyžařských tréninkových prostředků, nebylo třeba upravovat.  

Dorostenci a junioři ve velké míře trénovali na kolečkových lyžích. Na závěr 

soustředění absolvovali závod v triatlonu, který se skládal z plavání, běhu na kolečkových 

lyžích volnou technikou a náročného běhu do vrchu. 

Soustředění bylo zakončeno společným pátečním večerním posezením u ohně, kde 

jsme si zazpívali při kytaře. Závěrem lze říci, že soustředění se vydařilo. Povedlo se 

posunout všestrannou připravenost mladých sportovců. Spokojeni jsou snad i samotní 

účastníci soustředění, protože mají opět mnoho nových zážitků, na které budou jistě rádi 

vzpomínat. 

Tradiční soustředění na Pastvinách se konalo v předposledním  týdnu letních 

prázdnin. Již se nejezdí na chaty J.Porkert, ale využívá se objekt nedaleko, takže jsme na 

známých místech ve Studenecké  zátoce na chatě Duha.Občas zapršelo, ale ani to nás 

neodradilo od trénování. Program soustředění byl velmi pestrý - běh, kolo, kolečkové lyže, 

plavání, pádlování, hry i ranní běhání bosky v rose. O naše mlsné jazýčky se bravurně 

postarala paní Dohnálková. Soustředění bylo tradičně zakončeno táborákem, u kterého jsme 

si krom zpěvu zahráli hru "Ahoj Pepo". Soustředění se všem líbilo a všichni se těšíme na 

příští. 

Naše drobotina přes léto nezahálela, jelikož máme letos  pět předškoláků, kterým se 

ještě nechtělo od maminek, udělali jsme výjimku a místo týdenního pobytu na Bedřichovce 

a Pastvinách jsme si naplánovali jednodenky s různým zaměřením. Přidali se k nám 

zkušenější školáci a také rodiče.  Program jednotlivých dní byl pestrý, absolvovali jsme pěší 

túru ze Šerlišského mlýna přes Polomské sedlo, pramen řeky Bělé, Bukačku, Masarykovu 

chatu, zpět na Šerlišský mlýn.  Výlet na kole ze Solnice přes Hrošku do Lhoty Netřeba, kde 

jsme se projeli na koních. Také jsme jeli na kolách ze Solnice do Ještětic, kde jsme se 
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zastavili na zmrzlinu. Přes Kvasiny jsme se vrátili zpět do Solnice. Další pěknou a 

vydařenou túrou byla procházka lesem Včelným u Rychnova nad Kněžnou. 

Pravidelně každý rok pořádá oddíl SKI Skuhrov nad Bělou ve spolupráci se Základní 

školou Skuhrov nad Bělou náborový běh nových členů SKI Skuhrov. Závod proběhl na 

místním hřišti za účasti starosty obce pana Milana Bárty a ředitele ZŠ pana Mgr. Oldřicha 

Málka formou obratnostního běhu. Malí i velcí závodníci museli proběhnout trať, na které je 

čekaly různé překážky v podobě slalomu mezi tyčemi, přeskakování umělých skoků, 

obíhání špalků apod. Délka a náročnost jednotlivých tratí se lišila podle věku závodníků. 

Zvítězil každý, kdo proběhl cílem. Odměnou pro všechny účastníky byla  perníková medaile 

a sladký koláč. Rodiče dětí se také mohli seznámit s činností a náplní oddílu lyžování na 

připravené prezentaci a pohovořit s trenéry oddílu. Sportovní akci přálo teplé a slunečné 

počasí. 

Jak je vidět, skuhrovští lyžaři se o prázdninách opravdu nenudili. Kromě toho, že 

natrénovali fyzičku a utužili svaly, užili také spoustu zábavy a legrace. 

Popřejme jim, aby své dovednosti řádně využili v nadcházející lyžařské sezóně. První 

závody je čekají po Vánocích. V neděli 28.12.2014 se totiž jede Orlický pohár v Deštném v 

Orlických horách. Tak ať skuhrovské barvy zdobí stupně vítězů co nejčastěji. 

Všem příznivcům lyžování přejeme příjemné prožití vánočních svátků, vše nejlepší v 

nadcházejícím roce a nashledanou v bílé stopě. 
           

          SKI Skuhrov nad Bělou 

 

 

Ohlédnutí za rokem 2014 občanského sdružení Na Venkově 
Letošní rok byl pro celé sdružení přelomový. Podařilo se dokončit nejen stáje 

ale i zázemí pro dobrovolníky spolupracující se sdružením i veřejnost. Zúčastnili 

jsme se několika závodů a rozšířili spolupráci s Domem dětí a mládeže v Rychnově 

nad Kněžnou.            

 Na akcích pořádaných rychnovským Déčkem jsme vozili děti na koních, již 

třetím rokem jsme v místě sdružení – na Nové Vsi pořádali pobytové tábory a 

zájmový kroužek „Zvířátka na venkově“. O tyto aktivity  je vždy velký zájem. 

V letošním školním roce jsme opět naši činnost rozšířili a otevřeli další kroužek 

s názvem „Jezdectví“ .  Zatím se ukazuje, že je pro děti a jejich rodiče  také velice 

atraktivní.            

 Závodní sezónu jsme zahájili v Lipovce, kde naše občanské sdružení 

reprezentovali jezdci a jezdkyně Martina Ježková, Eliška Pišlová, Eliška Masaříková, 

Petra Pišlová, Jan Hégr a Kateřina Lasáková. Nakonec byla z našich závodníků  

nejúspěšnější  Petra Pišlová s Derykem, která vybojovala v parkuru  60cm  celkové 3. 

místo.             

 Další závody byly opět v Lipovce. Tentokrát se účastnili Radim a Radovan 

Šourkovi, Eliška Pišlová, Martina Ježková, Šárka Kovářová a Michaela Štěpánková.  

Tento den se ukázal jako velmi úspěšný. Martina Ježková obsadila 2. a Eliška Pišlová  

3. místo  v parkuru 60-70 cm. Radim Šourek  byl 3., Radovan Šourek 5. a Míša 

Štěpánková 6. v jízdě zručnosti. Pro všechny zúčastněné to byly první závody, kde si 

děti mohly vyzkoušet své dosud nabyté dovednosti z tréninků.     

 Posledními závody letošní sezóny byly parkurové závody do třetice v Lipovce, 
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kde nás tentokrát reprezentovali  pouze Jan Hégr a Kateřina Lasáková.  Jan Hégr 

s kobylkou Springboard na svých teprve druhých závodech vybojoval v parkuru  50-

60cm krásné 2. místo.  Kateřina Lasáková  se s Lancelotem umístila v parkuru 60-

70cm na 4. pozici.  Ve stejný den se konaly Mutinovy slavnosti ve Skuhrově  nad 

Bělou, a proto se ostatní jezdci zúčastnili této akce, kde tvořili v průvodu  družinu v 

čele s panem Mutinou Skuhrovským a jeho chotí v podání Petra Binka a Petry 

Pišlové. Hradní pán přijel se svou družinou na hrad, kde zahájil letní slavnosti na 

svém panství. 

Letošní sezónu jsme zakončili uspořádáním 

již 5. ročníku Hubertovy jízdy, kde byli naši 

„členové“ opět vidět a to nejen v jezdecké ekipě, 

ale také při ukázkách pro veřejnost. Krátkou 

ukázku voltiže (cviky na hřbetě koně) předvedli 

Barbora Ježková a Kateřina Binková se svou 

lonžérkou Petrou Pišlovou, voltiž vystřídal čím dál 

oblíbenější králičí hop v podání Elišky Masaříkové 

a Kateřiny Binkové. 

Naše sdružení tedy prošlo letos velkou 

proměnou a doslova se rozrůstá a rozvíjí pod 

rukama. Společná práce nejen s dětmi ale i s dospělými, kteří za námi docházejí, se 

začíná projevovat i na akcích mimo sdružení. Jejich pokroky a úspěchy jsou odměnou 

pro nás všechny.          V příštím roce 

chceme  v naší činnosti pokračovat a utužit nejen spolupráci s Déčkem, ale také 

rozšířit naše aktivity,  uspořádat závody pro děti a začínající jezdce a další akce pro 

veřejnost. Těšíme se, že i další rok bude úspěšný. 
                     Petra Pišlová 

 

 

PÁTÁ HUBERTOVA JÍZDA NA NOVÉ VSI 
 

Občanské sdružení Na Venkově pořádalo v sobotu 27. 

září na Nové Vsi ve Skuhrově nad Bělou již 5. Hubertovu 

jízdu, spojenou tradičně s odpolední zábavou pro děti. 

Přestože akci ze začátku nepřálo počasí, zúčastnilo se 

vyjíždky 26 koní. Asi dvouhodinová projížďka probíhala v 

poklidném tempu, společnost dospělým dělaly také tři děti na 

ponících. Trasa vedla na Proloh, poté  směr Beranec, Osečnice, Lomy. U altánu na 

Lomech pak na jezdce i koně čekal krátký odpočinek s občerstvením.  

Po návratu na Novou Ves proběhly před zraky malých i velkých diváků nejprve 

závody do vrchu a poté halali – Hon na lišku. Závody do vrchu proběhly dva, nejprve 

závodili poníci. Na 1. místě se umístila Extreme Girl s Katkou Binkovou, o druhé 

místo se podělili Eliška Pišlová na Lucce a Miloš Nosál na Bleskovi, 3. dojela Lenka 

Nosálová na kobylce Lence. Ve druhém závodu velkých koní zvítězila klisna 

anglického plnokrevníka Springboard s Milenou Štanglerovou, která tak sesadila 

loňskou vítězku Nelu. Ta se letos umístila s Evou Mrštnou na 2. místě. Třetí pak dojel 
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Tomáš Vuršr na Argovi.  

Vyvrcholením celé akce byl hon na lišku, tzv. „Halali“, kdy se pole jezdců 

pokoušelo ulovit liščí ohon připnutý na rameni vedoucího jezdce – mastera. Králem 

honu se stal Jan Hégr na valachovi Lancelotovi. 

Poté se již koně i jezdci zasloužili odpočinek, zatímco na děti čekalo dětské 

odpoledne plné her. Také děti si mohly vyzkoušet „Halali“ a to v pěší podobě.  Liščí 

ocas se podařilo již po páté ulovit Tobiášovi Vlasákovi! Dále si děti mohly vyzkoušet 

střelbu ze vzduchovky, skákání v pytli, hod míčky na cíl apod. Za splnění všech 

disciplín pak na ně čekaly sladké a jiné odměny. Mohly si také vytvořit přívěšek v 

malé dílničce s korálky. Současně také probíhalo hlasování o nejhezčího koně, 

vyhlášení nejhezčího koně bylo součástí vyhlášení vítězů a stal se jím kůň z domácí 

stáje, starokladrubský vraník  Sacramoso Paluba XLIX  nebo-li Murphy, přezdívaný 

Fík. Jeho jezdkyně pak vylosovala ze všech hlasujících dětí vítězku, která si odnesla 

za svůj hlas tašku plnou cen. Po celou dobu bylo pro děti i rodiče zajištěno 

občerstvení a také ochutnávka kozích a ovčích 

sýrů. 

Také letos se celá akce vydařila, i počasí 

se nakonec umoudřilo a odpoledne vykouklo 

sluníčko. Nemalou měrou k tomu přispělo 

nadšení všech pořadatelů a velký zájem jezdců  

i rodičů s dětmi. 

Jezdci se pak večer sešli u „Posledního 

soudu“, kde jim byly vyměřeny tresty za 

všechny hříchy, kterých se dopustili při 

Hubertově jízdě. Závěrem patří poděkování Obecnímu úřadu Skuhrov nad Bělou, 

firmě Beas, a.s. Pekárně Lično, Konzumu v Kvasinách, restauraci Kuželna Solnice  

a dalším, kteří přiložili ruku k dílu při organizování této akce.  
          Petra Pišlová 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 Všem občanům příjemné podzimní dny, dobrou chuť k posvícenským 
pochoutkám a pevné zdraví přejí všichni ti, kteří se na vydání tohoto čísla 
Skuhrovského zpravodaje podíleli. 


