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Na slovíčko se starostou 
  

V letošních komunálních volbách obdržel od místních občanů nejvyšší 

počet hlasů dosavadní starosta  - pan Milan Bárta, který byl potom novými 

zastupiteli opět zvolen do funkce starosty Skuhrova nad Bělou. Proto byl 

požádán o rozhovor, kterým poslední letošní číslo Skuhrovského 

zpravodaje zahajujeme: 
 

Nejprve blahopřejeme ke znovuzvolení do funkce starosty naší obce.  Co je 

podle Vašich dosavadních zkušeností  v práci starosty nejdůležitější? 
Děkuji za přání. Za nejdůležitější považuji především otevřenou 

komunikaci s občany.  Chtěl bych, aby občané měli k obci důvěru při řešení 

problémů i při hledání společných témat. Je těžké vyhovět každému, ale vždy je 

třeba hledat cesty vedoucí ke spokojenosti alespoň většiny. Myslím si, že je to 

jediný správný způsob směřující k tomu, aby se nám zde dobře žilo a abychom 

naši obec posouvali dál a dál. 
 

Jaké hlavní cíle bude mít před sebou nové zastupitelstvo?  

Jako prioritu a hlavní cíle nadcházejícího volebního období jsme si 

stanovili dokončení letitých stavebních projektů  pro volnočasové využití našich 

občanů, tj. dostavba budovy Společenského centra ve Skuhrově a kulturního 

zařízení v Brocné (č.p. 23). Dále bychom chtěli pokračovat stavebními úpravami 

kulturního zařízení ve Svinné. Další důležitou prioritou, na kterou nesmíme 

zapomínat, je oprava zbídačených obecních komunikací. Zde bychom chtěli ve 

spolupráci s Farmou Brocná postupně opatřit obecní cesty novými povrchy, tak 

jako jsme započali již na cestě od lipky ke kostelu. Jinak nás čeká celá řada 

plánovaných akcí, kde musíme začít od začátku, tj. od zhotovením projektové 

dokumentace. Namátkou jmenujme: rekonstrukce veřejného osvětlení, byty nad 

zdravotním střediskem, kde je již připravena krásná studie, propojení obecní 

kanalizace s čističkou v Solnici, zhotovení chodníku mezi naší obcí a 

sousedními Kvasinami, atd. 
 

V současné době asi každý občan sleduje průběh prací na likvidaci 

továrních objektů bývalé místní firmy Porkert. Objevila se řada 

„zaručených“ zpráv o tom, co na nově vzniklých prostranstvích  vznikne. 

Mohl byste občanům tuto problematiku blíže objasnit? 

  Pravidelně se účastním všech jednání, která souvisejí s objekty bývalé firmy 

Porkert a.s. Současný majitel, firma Hiragana s.r.o., Morkovice – Slížany, se 

snaží zbavit nás zchátralých zbytků budov bývalé firmy včetně všech 

ekologických zátěží. Veškeré práce by měly být dokončeny do konce příštího 

roku. Na místě průmyslových budov vznikne  tak zvaná „zelená louka“ pro 

kterou současný majitel hledá další využití. Záměrem firmy je vystavět výrobní 

halu s minimální ekologickou zátěží pro prostředí a dosud nespecifikovaným 

výrobním programem , čímž by vznikla asi stovka pracovních příležitostí. 
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Další sledovanou akcí je dokončení přízemí Společenského centra. V jakém 

stádiu je tato záležitost nyní? Co v přízemních prostorách vznikne? 

Co se týká již rozjeté akce dostavby Společenského centra, kde vzniká dle 

původního projektu zázemí pro místní spolky, bylo již staveniště koncem měsíce 

října předáno zhotoviteli, firmě Reming, s.r.o., Rychnov n.K., která vyhrála 

výběrové řízení. Firma již zahájila přípravy na stavbu, navezla nářadí a buňky 

pro své pracovní zázemí. Naplno se zde zahájí počátkem nového roku. Průběžně 

tuto akci ještě doplňujeme některými drobnými ale důležitými úpravami. 

Vzniknou zde čtyři samostatné ale zároveň propojitelné místnosti, větší hlavní 

prostor s výčepem a kuchyňkou, sociálním zázemím a skladem. Vše by mělo být 

dokončeno v prvním pololetí příštího roku. Důležitou zprávou pro občany je, že 

provoz hlavního sálu v patře budovy nebude po dobu stavby nijak narušen, 

pouze  bude částečně omezeno parkování u budovy. 
 

Která akce či  událost, Vám udělala v uplynulém období největší radost? 

Asi největší radost mám z toho, co se nám podařilo v uplynulém volebním 

období udělat pro naše nejmenší občánky, tedy z úprav v mateřské škole. 

Myslím si, že do té doby trochu opomíjená školka se právem vrátila na výsluní 

skuhrovského školství a že krásné prostředí opravených budov a blízkého okolí 

s parkem a možnostmi  vycházek do blízké přírody dělá radost nejen dětem, ale i 

nám dospělým a mnozí nám tento areál mohou závidět. 
 

Co byste chtěl závěrem popřát skuhrovským občanům do nového roku? 

Ač to zní jako fráze, chtěl bych všem našim 

spoluobčanům a jejich blízkým popřát do nadcházejícího 

období to nejdůležitější - pevné zdraví. Dále mnoho štěstí, 

spokojenosti, příjemné prožití vánočních svátků a pohodový 

závěr letošního roku. Srdečně pak všechny občany zvu na 

přivítání nového roku již tradičním SKUHROVSKÝM 

OHŇOSTROJEM  a přípitkem  v podvečer prvního dne 

roku.  Tentokrát se sejdeme na Nový rok již v 17.00 hodin. 

Děkujeme za rozhovor a přejeme Vám do nového období pevné nervy, 

stálé zdraví, optimismus  a pokud možno jen samé spokojené občany. 
              Otázky kladl  Jiří Nedomlel 

 

NOVÍ ZASTUPITELÉ SE SEŠLI NA PRVNÍ SCHŮZI 
 

Na první schůzi zvolili noví zastupitelé ze svého středu starostu, 

místostarostu, členy obecní rady, předsedy výborů a komisí. Rovněž byli 

ustanoveni zástupci  do dobrovolných svazků obcí (DSO). 

Starostou obce byl znovu zvolen pan Milan Bárta. 

Místostarostou bude i v dalším období  Bc.Vladimír Bukovský. 

Obecní radu budou dále tvořit: Mgr. Oldřich Málek, Miloš Kováříček a 

Ing.Pavel Rýznar. 
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INFORMACE  OBECNÍHO  ÚŘADU 
 

Předsedou finančního výboru byl zvolen pan Ing. Miroslav Bartoš, 

členy FV budou zastupitelé  Ing. Pavel Rýznar a Rudolf Zounar. Dále budou 

ve FV pracovat z řad občanů: Ing. Zuzana Hanušová  a Mgr. Jaromír 

Chocholouš.  

Předsedou kontrolního výboru  byl zvolen pan Martin Šabata, členy KV 

budou zastupitelé Iva Hanušová, Miloš Kováříček, Petr Pišl a Josef Šefl. 

V čele komise pro kulturu a sport bude paní Eva Špringrová, členy komise 

budou zastupitelé Milan Hradecký a Miroslava Šabatová, dále z řad občanů 

pan Zdeněk Jakubec a Mgr. Jiří Nedomlel. 

Sociální komisi povede paní Stanislava Velclová, členem komise bude 

zastupitel Martin Šabata a paní Jana Kouřímová, Dagmar Nosková a 

Ludmila Popová. 

V DSO Mikroregion Bělá  budou obec zastupovat pánové Milan Bárta, 

Bc.Vladimír Bukovský a Josef Šefl. 

V DSO Mikroregion Rychnovsko bude obec zastupovat pan Milan Bárta. 

V Euroregionu Glacensis bude obec zastupovat pan Milan Bárta. 

V VS Císařská studánka budou naši obec zastupovat pánové Milan Bárta a 

Rudolf Zounar. 

Ve Školské radě  bude za obec paní Dana Bártová a zastupitel Petr Pišl. 

 

 

Obecní úřad oznamuje, že ve dnech 23., 30., 31. 12. 2014 a 2. 1. 2015 

bude kancelář obecního úřadu zavřena. V pondělí 22. a 29. 12. 2014 bude 

otevřeno do 15.00 hodin, pokladna pouze do 12.00 hodin!  

 V době vánočních svátků bude uzavřena i místní knihovna. 

V letošním roce bude naposledy otevřeno v pátek 19. 12. 2014 od 11.00 do 

16.00 hodin, poté se její dveře znovu otevřou ve středu 7. 1. 2015. 

 Obvodní lékařka MUDr. Karolína Juránková oznamuje, že ve dnech 

19. 12. 2014 a 29. 12. 2014 – 2. 1. 2015 bude mít dovolenou. Zástup  zajišťuje 

v Solnici MUDr. Luboš Juza. 

 Zubní lékařka MUDr. Zdenka Seidlová oznamuje, že v době od 23.12. 

2014 do 6.1. 2015 bude mít v pracovních dnech  ordinaci od 7.00 do 8.00 hod. 

pro  bolestivé akutní případy. 

Dětská lékařka MUDr. Milena Hejnová oznamuje, že ve dnech 15. – 

19. 12. 2014 bude mít dovolenou. Zástup bude na poliklinice v Rychnově nad 

Kněžnou. 

 Obec nabízí místním občanům výhodnou půjčku z Fondu rozvoje 

bydlení. Žádosti o půjčku se podávají každý rok do 28. února. Tuto možnost 

můžete využít i v příštím roce, a proto žádosti odevzdávejte nejpozději do 28. 

února 2015. Bližší informace o podmínkách půjčky Vám budou podány 

v kanceláři OÚ. 

 Žádosti o příspěvky na rok 2015 z rozpočtu obce na činnost, na 

společenské akce pořádané pro děti, mládež a veřejnost můžete podávat do 28. 2. 

2015. Tiskopis žádosti bude od 15. 1. 2015 k vyzvednutí v kanceláři OÚ. 
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Připomínáme, že nejdéle do 31. 3. 2015 je splatný poplatek ze psů. 

Upozorňujeme též na povinnost zaplatit místní poplatek za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů. Poplatek za svoz odpadu je splatný do 31. 3. 2015 a je stejný jako 

v minulých letech: 500,-Kč za osobu a 500,-Kč za rekreační objekt. Po zaplacení 

se vydává známka na popelnici. Popelnice bez nové známky nebudou vyváženy!  

 

*** 
Obecní zastupitelstvo Skuhrov nad Bělou zve všechny občany na tradiční 

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ, 
který se bude konat ve čtvrtek 1. ledna 2015. Ohňostroj bude odpálen 

v 17.00 na prostranství před zdravotním střediskem. Od 16.00 hod. zde 

bude připraveno občerstvení. 
 

*** 

Mutina Skuhrovský 
 

děkuje -  panu Jiřímu Nemeczovi za poskytnutí borovice, která  

     byla umístěna před Společenským centrem jako letošní      

     obecní vánoční strom…  

 

chválí  -  umístění radaru hlásícího rychlost vozidel vjíždějících do obce a 

      věří, že ho budou řidiči respektovat… 
 

přeje   -   všem občanům klidné a pohodové Vánoce, veselého Silvestra a hodně 

      zdraví a štěstí v novém roce 2015 

S voz komunálního odpadu       S kuhrov nad B ělou
K alendářní rok 2015

S vozový den              P ondělí

Měs íc lic hý týden dny

leden 1.,3.,5. 29., 12., 26.

únor 7.,9. 9., 23.

březen 11.,13. 9.,23.

duben 15.,17. 6.,20.

květen 19., 21. 4., 18.

červen 23., 25., 27. 1., 15., 29.

červenec 29., 31. 13., 27.

srpen 33., 35. 10., 24.

září 37., 39. 7., 21.

říjen 41.,43. 5.,19.

lis topad 45.,47., 49. 2.,16., 30.
pros inec 51., 53. 14.,28.

P oplatek za svoz  odpadu je splatný do 31. 3. 2015 a zůstává s tejný - 

500K č/osoba. P o zaplacení se vydá známka na popelnici. P opelnice

bez  známky nebudou po 1. 4. 2015 vyváženy!
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    KULTURNÍ  A SPORTOVNÍ  KOMISE OBCE SKUHROV NAD BĚLOU 
POŘÁDÁ TRADIČNÍ 

KUŽELKÁŘSKÝ TURNAJ  DVOJIC 
 

TURNAJ SE KONÁ V SOBOTU 31.1.2015 OD 9.00 HOD. 

V KUŽELNĚ SK SOLNICE, STARTOVNÉ: 60,- KČ 

DOPRAVA ZAJIŠTĚNA (ODJEZD ZE SKUHROVA V 8.45 HOD.),  

PŘIHLÁŠKY DVOJIC PODÁVEJTE NEJPOZDĚJI DO 27.1.2015  

NA TELEFONU 777 360 583 NEBO E-MAILOVÉ ADRESE ol.malek@seznam.cz 

*** 
 

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KOMISE VE SPOLUPRÁCI SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU A 

MATEŘSKOU ŠKOLOU VE SKUHROVĚ NAD BĚLOU 

ZVE VŠECHNY DĚTIČKY A JEJICH RODIČE, PRARODIČE, TETY A STRÝCE NA 

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL 
V SOBOTU 7.2. 2015 V SÁLE RESTAURACE U KOUŘÍMŮ OD OD 14.00 DO 17.00 

ČEKÁ VÁS ODPOLEDNE PLNÉ SOUTĚŽÍ, TANCE A HER ZA HUDEBNÍHO DOPROVODU 

PANA ZDEŇKA JAKUBCE 

*** 

 
Změna otevírací doby v prodejně Hruška: 

Pondělí - pátek  7.00 - 12.00        13.00 - 17.00 

Sobota          7.00 - 12.00 

Neděle        8.00 - 12.00 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Poděkování voličům. Děkuji Vám všem, kteří jste mi dali svůj hlas 

v prvním kole senátních voleb.      Soňa Hlavová 
--------------------------------------------------------------------------- 

                   
 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 

Významného životního jubilea se v prvním  čtvrtletí  roku  2015  dožívají tito naši 

spoluobčané: 

 

     ŠRITTROVÁ  Stanislava   ze Skuhrova       85 let 

     MATYÁŠ  Jaroslav   ze Skuhrova                          75  let 

     RADIL  František    z Debřec                           75 let 

     KLABENEŠ  Ladislav    z Debřec                         75 let 

     DERNEROVÁ  Marie     ze Skuhrova                  85 let 

     ŠTENCAROVÁ  Anna    ze Skuhrova                   70 let 

     STEJSKAL  Josef   ze Skuhrova                            85 let 

     ŠINTÁK  Josef   ze Skuhrova                                  75 let 

mailto:ol.malek@seznam.cz
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     HLAVÁČEK  Josef  ze Svinné                                  75 let 

     KOUKOLA  Zdeněk   z Brocné                          70 let 

     KRÁLÍĆKOVÁ  Marie    ze Svinné        92 let 

     DANÍĆEK  František   z Debřec                            80 let    

     ŠABATA  Jaroslav  z Hraštice                               75 let 
 

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

popřáli dobré zdraví, spokojenost a osobní pohodu. 
 

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2014 uzavřeli sňatek tito naši spoluobčané: 
 

ROUŠAVÁ  Marie  ze Skuhrova  a  KRATOCHVÍL   Jan 

FIANDOVÁ  Barbora  ze  Skuhrova  a   DĚDEK  Jakub 

SCHEJBAL  Michal  ze Skuhrova a  NOVOTNÁ   Markéta 
 

Novomanželům přejeme, aby jejich společný život byl založen na vzájemném 

porozumění, lásce a toleranci. 

 

V měsíci   listopadu oslavili významné výročí 50 let společného života 

manželé  Zdeněk  a  Anna   OLIŠAROVI  z Debřec 
 

Do dalších společných let jim přejeme hodně zdraví, spokojenosti a stálou 

životní pohodu. 

 

Loučíme se s naším zemřelým spoluobčanem: 
 

POLÁČEK  Rudolf   ze Skuhrova              (nar. 1946) 

POPOVÁ Milada ze Svinné   (nar. 1926)   
  

 Čest jejich  památce!  

 

 

Roční statistika obce k 30. 11. 2014 

Počet obyvatel obce je  1 096. 

V roce 2014 se narodilo 9 dětí, zemřelo 6 osob, přistěhovalo se 

16 osob, odstěhovalo se 12 osob, sňatek uzavřelo 11 občanů. 
 

                                                                                                                          Ludmila Popová 

 

 

 

 

 
 

 

Vánoce - čas radosti a míru 
       

Již se to blíží... Již se všichni těšíme na první hvězdičku na nebi, vždyť je 

to znamení, že je to tady - Vánoce. Stromeček, večeře, kapr, koledy, dárky, 

šťastná rodina, veselé rozhovory, smích, přátelé a pak zvony, půlnoční mše, 

betlém a sníh, narodil se Ježíš – je nám tak krásně, všechno jako ze snů. 



 7 

Perníková vůně a radost - nekonečná radost... Vždyť jsou Vánoce. Nikdo nás 

nesmí probudit z barevného snu.  Jsme tady a teď. A chtěli bychom zastavit čas. 

Navždy. Ta doba je jako dar pod stromeček, darovaná někým, kdo má nás velice 

rád.  

     Myšlenky kolují u stromečku jak roztančené víly. Okamžiku trvej! Nerušte.  

Ať nikdo neklepe na dveře našeho vánočního světa. Kolem nás zní koledy, známe 

je od malička...  A najednou všechno zahalil závoj mlhy jako bílá křídla anděla a 

před očima se zjevila sněhová krajinka. A v ní domečky naplněné světlem 

radosti, láskou a pochopením lidí.  Venku je slyšet kroky, u nohou skřípe sníh a 

mrazík. Kroky se blíží ke dveřím, někdo váhá... Konečně klepe - a my probouzení 

z okouzlení se ptáme:  „Kdo je to?  Vždyť všichni jsme tady...“ 

   Opravdu všichni? Pamatuj si, že někteří lidé nemají tak pohádkový 

pohled na Vánoce, když je musí trávit v nouzi.  Nachystej jeden talíř navíc k 

večeří na Štědrý den, pro nečekaného hosta nebo pro toho, kdo odešel před 

námi do jiného světa a poněvadž láska neumírá, jeho láska bude s námi u stolu. 

Ke spáse a štěstí vždycky potřebujeme druhé, nejdeme životem sami. 

Nezapomínejme na to zejména o Vánocích. 

    Šťastné a pohádkové Vánoce Vám přeje:  
                                                                                Váš farář- P. Artur Kamil Różański 

 

 

Bohoslužby o svátcích  

 
 

Zájezd klubu seniorů do Polska 
V sobotu dne 18.10.2014 se vypravil klub seniorů ze Skuhrova nad Bělou 

na výlet do Polska, konkrétně do naší družební obce Jaszkowa Dolna. Vyjeli 

jsme kolem osmé  hodiny ranní a přes Dobrušku, Náchod, Kudowu Zdroj a 

Klodzko dorazili o půl desáté na místo.  V místním obecním domě nás srdečně 

přivítal starosta (soltys) obce pan Kazimierz („Kazik“) Wcislo a také zástupci 

 Solnice Skuhrov n.B. 

Neděle  21.12. 2014 8.15 mše sv. 10.30 mše sv.,  od 11.30 sv. 

zpověď a adorace 

Středa    24.12. 22.00 mše sv. půlnoční 16.00 mše sv. dětská 

Čtvrtek  25.12.   9.00 mše sv. 11.00 mše sv. 

Pátek     26.12.   9.00 mše sv. 11.00 mše sv. 

Sobota   27.12.   9.00 mše sv.  

Neděle   28.12.   9.00 mše sv. 11.00 mše sv. 

Středa   31.12. 18.00 mše sv.  

Čtvrtek 1.1.2015   9.00 mše sv. 11.00 mše sv. 

Pátek     2.1. 18.00 mše sv.  

Sobota   3.1. 18.00 mše sv.  

Neděle   4.1.   8.15 mše sv. 10.30 mše sv. 
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místního klubu seniorů. Čekalo na nás vydatné občerstvení v podobě koláčů, 

koblih, kávy a čaje.  

Po desáté hodině se náš autobus rozjel na velmi očekávaný 

výlet, a to do nedalekého městečka Zloty Stok, poblíž něhož se 

v minulosti v místním dole těžilo zlato a posléze arseniková ruda. 

Exkurze do dolu byla úžasná a zanechala v nás hluboké zážitky 

včetně dojmu z báječného výkladu  průvodkyně paní Soni, která (ač 

polské národnosti) bravurně vládla češtinou. Nesmíme zapomenout 

také na projížďku podzemním vláčkem. 

Po prohlídce dolu jsme navštívili i výstavu polodrahokamů v místním muzeu a 

od předsedy polského klubu seniorů dostali darem pamětní zlatou minci. 

Bohužel to bylo jediné „zlato“, které jsme získali, ačkoli nám vedoucí zájezdu, 

ředitel školy pan Mgr. Málek, sliboval, že si můžeme nakutat tolik zlata, kolik 

uvezeme. Nenakutali jsme však nic, a tak musíme stále spoléhat na svoji penzi.  

Když exkurze skončila, přejeli jsme do Klodzka, kde nás čekal v budově 

gymnázia chutný oběd. Okolo třetí hodiny jsme již opět seděli v obecním domě 

v Jaszkowe Dolne, a co myslíte? Znovu pohoštění a seznamování s místními 

seniory. Před večeří nás naštěstí čekal bowlingový zápas, aby nám trošku 

vytrávilo. Ale ne nadlouho, znovu se jedlo, pilo a také tancovalo za doprovodu 

harmoniky. Té se také posléze ujal náš řidič pan Josef Pohl z Dobrého. V osm 

hodin jsme se dle úsloví “v nejlepším je třeba přestat“ zvedli, rozloučili s našimi 

polskými přáteli a naplněni množstvím zážitků vyrazili vstříc domovu. 

Ještě jednou děkujeme za vřelé přijetí a skvělou péči ze strany polských 

seniorů, autodopravě Josef Pohl za bezpečnou cestu a obecnímu úřadu za 

uhrazení nákladů na tuto dopravu. Na jaře bychom rádi seniory z obce Jaszkowa 

Dolna na oplátku uvítali v naší obci. 
                                                              Za Klub seniorů Skuhrov n. Běl. Z. Nemeczová 

 
 

Základní škola informuje  
  

Podzimní období bylo v naší škole kromě běžné výuky též ve znamení 

několika  zajímavých akcí. Jednou z nich bylo vystoupení Rychnovského 

dětského sboru Carmina s názvem „Svítání nad Keltií“. Komponovaný pořad se 

zpěvy, tanci a keltskou hudbou všechny žáky zaujal svou bezprostředností a 

dojemným příběhem. Sbor pod vedením pana Karla Štrégla je již dlouhá léta 

zárukou vysoké kvality. Rovněž Manželé Kocurkovi jsou v naší škole 

pravidelnými hosty se svými tématicky zaměřenými výchovnými koncerty. 

Tentokrát seznámili naše žáky s hudbou a zvyky severoamerických indiánů.     

Posvícení si žáci připomínají poněkud netradičně v tělocvičně, kde se 

konají „Posvícenské hody (na koš)“.  I letos museli žáci nejprve  projít 

základním kolem, z něhož se ti nejlepší kvalifikovali do finále. Odměny 

v podobě posvícenských koláčů pro vítěze dodala pekárna BEAS Lično, které 

touto cestou děkujeme. 
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 Žáci I. stupně koncem listopadu zahájili plavecký výcvik, za kterým 

dojíždějí každé pondělí do plaveckého bazénu v Rychnově nad Kněžnou. Čeká 

je celkem 10 lekcí.   

 Osmáci  pomalu přemýšlejí o volbě svého budoucího povolání. 

K usnadnění jejich rozhodování přispívá test studijních předpokladů. Test zadala 

našim žákům Dr. Nora Martincová z PPP Rychnov nad Kněžnou. Ta také žáky a 

jejich rodiče seznámila s výsledky testů a případně doporučila okruh oborů, 

které by jednotlivým žákům mohly vyhovovat.  

 U deváťáků je volba povolání již velmi aktuální. Proto jim byla nabídnuta 

možnost přípravy na přijímací zkoušky. Pravidelně jednou týdně se mohou 

zdokonalovat pod vedením Mgr.Anny Bartíkové v   jazyce českém,  přípravu 

žáků v matematice zajišťuje Mgr.Libuše Nedomlelová. Pro žáky 8. ročníku, 

kteří  mají hlubší zájem o angličtinu, byl zaveden kroužek, který vede 

Mgr.Monika Brandejsová. Záleží jen na samotných žácích, zda všech 

nabízených možností využijí.  

 Talentovaní žáci se mohou zapojit do soutěží v naukových předmětech. 

Začátkem prosince se uskutečnilo školní kolo Dějepisné olympiády. Zúčastnilo 

se celkem  9 žáků a do okresního kola postoupili David Mlejnek, Kateřina 

Petrová a Josef Hlaváček.  

 Žáci, kteří mají rádi matematické hříčky a logické úvahy, se zapojili do 

dlouhodobé soutěže s názvem Matematický Bystroň, kterou pro ně připravuje a 

vyhodnocuje Mgr.Libuše Nedomlelová. 

 V neděli 30. listopadu se konal tradiční den otevřených 

dveří s názvem „Advent ve škole“. Návštěvníci si mohli zakoupit 

nabízené vánoční zboží, zažít předvánoční atmosféru, při kávě a 

zákuscích pohovořit se známými a přitom  všem ještě 

vyslechnout vánoční koledy v podání žákovského sborečku pod 

vedením paní učitelky Mgr.Anny Bartíkové, která zpěváky 

doprovodila hrou na housle. Tato skupinka vykouzlila pěknou atmosféru také při 

rozsvícení vánočního stromu u Společenského centra. Děkujeme všem 

návštěvníkům za velice hojnou účast a sdělujeme, že získané finanční 

prostředky z dobrovolného vstupného a příspěvků od vystavovatelů budou 

prostřednictvím SRPŠ využity ve prospěch našich žáků. 

 Mladý chemik je největší soutěž svého druhu a v letošním roce probíhá v 

pěti krajích. Ve školním kole byla testována celá devátá třída, nejlepší tři žáci 

jeli změřit své znalosti do Pardubic, kde se konalo  druhé kolo, kterého se 

zúčastnilo 270 žáků z našeho regionu. Naši školu tam reprezentovaly žákyně 

Kateřina Petrová, Kateřina Pecková a Klára Špringrová. Do závěrečného 

třetího kola  postoupilo pouze 34 žáků a mezi nimi i naše Káťa Petrová, která 

se umístila na krásném 17. místě! Ve finálovém kole ji bude čekat nejen 

vědomostní test ale i laboratorní práce. Vyhlášení nejlepšího chemika regionu 

proběhne slavnostně v březnu. Informovat Vás budeme průběžně i na stránkách 

školy nebo více naleznete na www.mladychemik.cz. O děvčata bylo perfektně 

postaráno, celou soutěž doprovázel program „Chemie ve službách krásy a 

zákona“, při kterém si dívky mohly nechat udělat kosmetickou proměnu obličeje 
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či vlasů a v koutku daktyloskopie si pod vedením kriminalistů mohly 

vytvořit vlastní otisky prstů.   

V rámci příhraniční spolupráce se uskutečnily dvě výpravy do Polska. 

Nejprve se společně se žáky ze Solnice, Kvasin a Bílého Újezda vydali do 

Oldrzychowic žáci, kteří uspěli ve výtvarné soutěži s česko-polskou tématikou. 

Naši školu tam reprezentovala dvojice Jan Hlavsa a Adriana Jedličková. 

V posledním prosincovém týdnu se do Polska vydala skupinka našich sportovců 

s panem ředitelem Mgr. Oldřichem Málkem a panem učitelem Mgr. Danielem 

Vackem. V Jazskowe Dolne se totiž uskutečnily tradiční polsko-české hry (malá 

kopaná, vybíjená, bowling). Naši žáci byli v Polsku tradičně velice přátelsky 

přijati a v jarních měsících přivítáme polské děti u nás. Protože se dá 

předpokládat, že se navázaná spolupráce s Poláky bude dále rozvíjet, rádi 

bychom požádali rodiče, aby opatřili svým dětem buď dětský pas nebo tzv. 

dětský občanský průkaz, protože bez jednoho z těchto dokumentů není možné 

do Polska cestovat. 

S tělesnou zdatností dnešní mládeže to vypadá všelijak. Proto se ve škole 

snažíme podporovat sportovní aktivity, které jsou školám nabízeny. Na podzim 

se proto naše škola zapojila do projektu „Olympijský víceboj“. Za rychlou 

registraci do soutěže jsme pro školu získali zdarma celý  balík sportovního 

vybavení, ve které byly míče na basketbal, fotbal, stopky, píšťalka, váha, 50 m 

pásmo a pro 1.- 3. třídu sportovní žákovské knížky od autora Čtyřlístku. 

Jednotlivé úkoly jsou inspirovány každodenními situacemi a činnostmi, které se 

dají přeměnit v zábavné pohybové aktivity a hry. Významnou roli při plnění 

některých úkolů hrají také rodiče, kteří dětem v plnění úkolů můžou velmi 

pomoci. Pokud dítě splní alespoň 30 úkolů a do 30. 5.2015 odevzdá vyplněný 

kupon svému učiteli, získá s vysvědčením i malé překvapení. 

 Uskutečnily se také již dva turnaje ve florbalu, ve kterých se naši žáci 

střetávají se soupeři ze  ZŠ Dobré a ZŠ Deštné. V pořádání turnajů se školy 

střídají.  

V pátek 5. prosince navštívil školu Mikuláš s andělem a 

skupinou čertů, aby pokáral hříšníky, pochválil jedničkáře a 

všem předal balíčky dobrot, které připravily kuchařky školní 

jídelny. 

Závěrem bychom chtěli všem občanům touto cestou poděkovat 

za příspěvky v podobě starého papíru. V říjnu se podařilo sebrat 

zhruba 11 tun papíru. Finanční obnos byl převeden do pokladny SRPŠ a peníze 

budou použity ve prospěch žáků školy. 

 Informace pro rodiče budoucích prvňáčků: ZÁPIS DO I. TŘÍDY se 

bude konat ve středu 4. února 2015 a týká se dětí narozených od 1.9. 2008 

do 31.8. 2009. 

 V měsíci lednu se bude ve škole konat schůzka rodičů budoucích 

prvňáčků, na níž budou podány informace týkající se zápisu. Termín bude 

rodičům sdělen v MŠ. 

 Rádi bychom pozvali občany na IX. ŠKOLNÍ PLES, který se bude ve 

Společenském centru konat v pátek 27.2.2015, hraje skupina Duál. 
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 Snímky ze školních akcích naleznete na internetových stránkách 

školy: www.zsskuhrov.cz. 

 Přejeme všem žákům, rodičům, zaměstnancům, přátelům školy a 

skuhrovským občanům pěkné Vánoce a hodně zdraví v novém roce 2015. 
(Na textu se podíleli Mgr.Oldřich Málek, Mgr.Jiří Nedomlel a Mgr.Petra Holásková) 

 

 

Z literární tvorby našich žáků 
 

 Předvánoční doba je jako stvořená pro takové slohové útvary, jako jsou 

úvahy, zamyšlení, dopisy či pokusy o básničky. Paní učitelky Mgr. Jana 

Dusilová, Mgr.Anna Bartíková a Mgr. Monika Brandejsová zadaly při hodinách 

českého jazyka žákům úkoly s vánoční tématikou. Vybrané práce jsou zde: 
 

Vánoce                                                  Vánoce  
Tomáš Roleček                                                           Hana Rozínková 
 

O Vánocích máme stromek,                                          Babička upekla cukroví, 

ségra dostane domek.                                                    dědeček kapra uloví. 

Všude venku padá sníh,                                                 Pod stromečkem budou dárky 

po něm jezdím na saních.                                              a k snídani byly párky.                          

                                                                                            

Kdopak stromek vyzdobí?                                             Ozdobami ověšíme stromek 

Doma máme ozdoby.      Sousedi mají tak malý domek, 

Na stole je cukroví,                                                        že se jim tam nevejde 

tím se stromek dozdobí.                                                 ani malý stromek do síně.                                                                                   

                                                                                          

Dá se žít bez elektřiny? 
V dnešní době už by většina lidí byla bez elektřiny ztracená.  My jsme si 

se žáky vyzkoušeli, jaké to je, připravovat třeba nějakou oslavu bez elektřiny při 

projektu Black OUT. 

Nejdříve jsme si povídali na téma oslavy - co všechno se dá slavit a co při 

tom lidé mohou dělat. Potom děti zpracovaly pracovní listy týkající se přípravy 

jídla a elektrospotřebičů. Při tom zjistily, že pokud nemají doma kamna, 

neuvařily by si ani čaj, natož polévku ani neupekly bábovku. Následovala 

příprava občerstvení na oslavu - bez elektřiny, při svíčkách. Děti ve skupinkách 

připravily z donesených surovin jednohubky, obložené chleby a  ovocné mísy. 

Každá skupina se svého úkolu zhostila skvěle, děti krásně prostřely, vše 

připravily a nakonec i snědly. Šikulky. 

Povídali jsme si u toho o Vánocích, kdo se na co těší, jak to chodí u nich 

doma, vyprávěli jsme si vtipy a zahráli jsme si naši oblíbenou hru Kufřík. Po 

skončení jsme roztřídili všechny zbytky a shodli jsme se na tom, že občasný 

výpadek proudu není na škodu. Lidé by si spolu více povídali, hráli by hry s 

dětmi a nepřecpávali by se. Naši předkové proto měli krásný název – držet 

černou hodinku. Zůstat však bez elektřiny dlouhodobě, to bychom asi nepřežili . 
                                                                                              Mgr. Jana Dusilová a žáci 5. třídy 

 

 

http://www.zsskuhrov.cz/
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Vánoční nálada 
Martina Dušánková, 8.tř. 

 

Sněží, sněží, sněží,  

všichni už se těší, 

na vánoční náladu,  

co vyrovná se pokladu.  
 

Kapr, dárky, stromeček,  

těší se i dědeček. 

Sladká, dobrá vánočka,  

tu upekla babička.  
 

A rumové pralinky, 

ty jsou zas od maminky. 

Tatínek pak přinese 

víno, s kterým netřese. 

 
 

Co mě napadá k tématu Vánoce? 
   „Vánoce jsou dny, na které se snad všichni těší. Rodina je spolu, dělají si 

radost dárky a všichni se mají rádi. Můj táta říká, že není důležité, kolik dárků 

dostaneme, hlavně že se máme všichni rádi. Já si to také myslím, ale nějaké to 

překvapení být musí.“                   Terka Liebichová, 8.tř. 

 

„Nejlepší“ Vánoce – můj nevšední příběh 
Štědrý den začal u nás docela neobvykle. Ráno jsem se vzbudila, všude 

ticho a klid. Všichni ještě spali. Bylo to zvláštní, protože já obvykle vstávám jako 

poslední. Šla jsem vzbudit sestru, mamku a taťku. 

Když jsme zjistili, že je už 10 hodin, sestra začala ječet, že nestihla 

pohádku, mamka pobíhala po kuchyni a hledala cukr a taťka hledal našeho psa 

Baka. Jediná já jsem trpělivě seděla u stolu a čekala, až ten ‘‘kravál‘‘ ustane. 

Všechno pak proběhlo v pořádku a my se chystali na procházku. Šli jsme kolem 

zamrzlého rybníka, a tak sestra ve chvíli, kdy ji nikdo nehlídal, vešla na led. Ten 

se pod ní probořil a Bak, který si myslel, že je to nějaká hra, hned ‘‘letěl‘‘ za ní. 

Ještěže byla na kraji. Bohužel ale z naší procházky nebylo nic, a tak jsme se 

museli vrátit domů. Sestra brečela a nadávala, že je jí zima. Když jsme přišli 

domů, šel taťka rozsvítit stromeček, ale nějak se do toho zamotal a strhl ho 

s sebou. Díky Bohu, že to byla jen světýlka a stromeček s ozdobami zůstal celý. 

Teď sedím v pokojíčku, čekám na večeři a bojím se, co se ještě stane… 
                            Terezka Židová, 8. tř. 

 

 

Dopisy Ježíškovi – VI. třída 
 

Milý Ježíšku, 

letos už jsem zase o trochu větší a tím pádem je mi malé moje jezdecké oblečení. 

Proto by se mi hrozně hodily nové rajtky, pérka a rukavice. Ale také by bylo 

Já a sestra na stůl dáme 

ozdoby, co doma máme.  

Potom všichni společně, 

začneme jíst konečně.  
 

Nakonec se všichni  

u stromečku sejdeme, 

což je znamení,  

že ještě spát nejdeme.  
 

Zazpíváme koledy, 

přečteme si pohledy. 

A až dárky rozbalíme,  

navzájem se potěšíme. 
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hezké, kdyby babička neměla takové potíže s nohou. A co by bylo nejlepší? 

Aby mamka nebyla každý den v práci a aby měla trochu víc peněz. Jenže to 

nejspíš nejde. Děkuji už předem! 
                                Eliška Masaříková 

Milý Ježíšku, 

vím, že jsem byl celý rok naštvaný, zlý, mlsný, vybíravý a tak dále, ale vím také, 

že mezi těmito hříšky byl občas i nějaký ten dobrý skutek. Proto Tě, Ježíšku, 

prosím o pár levných dárečků, ale hlavně o to, aby byl na světě mír a aby se 

všem lidem splnila jejich přání! 

P.S.: Ježíšku, přijď toho 24. prosince včas!                                        Vašek Petr 

 

Milý Ježíšku, 

vím, že existuješ, a proto tě moc žádám o to, aby byla moje rodina zase 

pohromadě. Přál bych si také, aby byli všichni lidé zdraví a šťastní a aby nikdo 

v příštím roce neumřel. Vím, že je to těžké, ale byl bych Ti za to velice vděčný! 

Pod stromeček bych si přál nový telefon, puzzle, a aby všichni měli radost 

z dárků!                                                                  
                                                                                        (žák si nepřál být jmenován) 
 

 

Jak podle mě vypadá Ježíšek aneb jak to vidí děti  
(výběr ze slohových prací žáků 6. ročníku) 
 

Terka Voglová: Ježíšek je malý chlapec, který přichází z nebes vždy na Vánoce. 

Nemá sáně ani soby. Létá a dárky nosí v pytli na zádech. Ježíšek 

je důležitá osoba. 

Honza Škop: Ježíšek je moc hodný chlapík. Je silný a obličej má zarostlý 

vousem. Než nás všechny oběhne, dá mu to honě práce. Je to 

hodně důležitá osoba – hlavně pro malé děti. 

Tobiáš Vlasák: Je to muž. Do domu se dostává komínem. Doufám, že na mě ani 

letos nezapomene. Mohl by chodit vícekrát do roka. 

Adriana Holečková:Ježíšek podle mě vypadá jako batole s červenou čapkou. Má 

červený kožíšek a na zádech bílá andělská křídla. Doprovází ho 

krásné bílé chlupaté štěně. Je škoda, že  nechodí častěji. 

Barča Ježková: Ježíšek má obličej jako starý pán. Pořád se směje. Jezdí v saních 

tažených koňmi. Umí čarovat. Je milý, ale i přísný. Je pro mě moc 

důležitý. 

Niki Bohunková: Ježíšek je Kristus. Přichází z nebe a objevuje se každé Vánoce. Je 

to běloch. Má dětský obličej. Doprovází ho andílci. Není nijak 

moderně oblečený, má jenom noční košilku. Mohl by se tu 

objevovat tak třikrát za rok. 

Lukáš Slavík: Ježíšek je chlap s dlouhými vousy a bílými vlasy. Je to miliardář. 

Bydlí na Severním pólu se svou manželkou a skřítky.  

Jana Dohnálková: Ježíška jsem si představovala jako neviditelného ježka, který vždy 

o Vánocích přiletí otevřeným oknem. V obchodech bere dárky a 

peníze nechá na pokladně.Dárky nosí na svých zádech. Létá, 

protože má křídla.  

Eliška Masaříková:Ježíšek je hodný pán, který nám nosí dárky. Nosí červený kabátek 

s čepicí a je hrozně prťavý. Má křídla jako anděl. Nezávidím mu, 
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že musí obejít za jeden večer všechny domy a dát tam dárky. 

Zajímalo by mě, jak vypadá doopravdy, protože každý rok, když 

má přijít, musím čekat v kuchyni. 

Áďa Koblásová: Ježíšek je z Betléma. Vypadá jako takový hodný kluk. Je chudý. Je 

tu pro malé děti,  aby dostaly dárek za to, že jsou hodné. 

 

Vánoční anketa: u dětí vítězí domácí cukroví a rodina pohromadě  
(odpovídali žáci 6. a 7. ročníku) 
 

1) Vánoce doma nebo v zahraničí?  

doma 91 %  v zahraničí 4,5 %  je to jedno, hlavně s rodinou 4,5% 

2) Kapr nebo řízek? 

kapr 30 %  řízek 61 %   obojí 9 % 

3) Dárek nebo peníze? 

dárek 54 %  peníze 4 %   obojí 42 % 

4) Vánoční tradice ano nebo tradice ne? 

tradice ano 79 % tradice ne 21 % 

5) Jaká je vaše nejoblíbenější koleda? 

Rolničky 44 % Vánoce, Vánoce 28 % ostatní 17 %  nic 11 % 

6) Máte kapra ve vaně? 

ano 42 %  ne 58 % 

7) Cukroví domácí nebo koupené? 

domácí 96 %  obojí 4 %  koupené 0 % 

8) Úklid nebo klid? 

úklid 46 %  klid 8 %  obojí 38 %       všichni úklid,  já klid 8 % 

9) Jsou u vás doma Vánoce svátky klidu a míru? 

ano 71 %  ne 4 %   jak kdy 25 % 

10) Co je na Vánocích nejlepší? 

Barča Ježková (6.) – dárky a to, že jsme všichni spolu 

Nikča Bohunková (6.) – že se celá rodina sejdeme 

Eliška Masaříková (6.) – prázdniny, můžu jít pozdě spát, jsme spolu 

Klárka Musilová (7.) – jsme všichni spolu, máme dárky, jsme šťastní 

Anička Křížová (7.) – že jsme spolu doma a hlavně jídlo! 

Áňa Hanušová (7.) – vánoční atmosféra, překvapení a radost u stromečku, výborná 

velká večeře 

Mája Popová (7.) – vánoční pohoda, prázdniny 

11) Co je na Vánocích nejhorší? 

Nikča Bohunková (6.) – že jsou jenom jednou za rok 

Michal Hejzlar (7.) – když není sníh, nejsou Vánoce 

Klárka Musilová (7.) – když není sníh a chvíle, když už jsou rozbalené všechny dárky 

Áďa Křepelová (7.) – ten úklid po Vánocích 

Áňa Hanušová (7.) – shánění a vybírání dárků 

Mája Popová (7.) – luxování a plné břicho cukroví 

Vašek Šrom (7.) – úklid 

Ríša Rigó (7.) – pohádky  

12) Jaký byl váš nejlepší vánoční dárek? 

Michal Preclík (6.) – kolo, počítač 

Lukáš Slavík (6.) – motorka, notebook 

Nikča Bohunková (6.) – taneční deska a koloběžka 

Eliška Masaříková (6.) – tablet  
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Kristy Thérová (7.) – můj pes 

Martin Mičkech (7.) – mikroskop 

Barča Špringrová (7.) – plyšový medvěd velký jako já 

Anička Křížová (7.) – hezké oblečení 

Pepa Kříž (7.) – ze všeho mám radost! 
 

Jak u nás zdobíme vánoční stromeček 
Před Vánocemi se nemůžu dočkat zdobení vánočního stromečku. Vždy se u 

toho ale se sestrou pohádáme, protože něco není podle jejích představ. 

Nejprve taťka snese z půdy stromeček a zavěsí na něj světýlka. Potom ho já, 

bratr a sestra zdobíme oranžovými kouličkami. Na závěr ho posypeme třepením. 

Já nejraději dávám kouličky, protože to jde snadno.  

Vždycky když jsme byli malí, tak jsme šli večer před Štědrým dnem spát 

strašně brzy. Ráno jsme se probudili a stromeček už byl v našem pokoji 

ozdobený. Nikdy jsme nezjistili, jak to rodiče dělají, ale věřili jsme, že ho zdobí 

Ježíšek. 

Letos trávíme svátky s babičkou a s dědou. Už se nemůžu dočkat! 
                      Anička Křížová 

 

Co pro mě znamená štěstí 
(Úvaha) 

 

Zamysleli jste se někdy nad tím, co pro vás znamená štěstí? Většina lidí si 

myslí, že stačí bohatství, ale je tomu opravdu tak? Vážně stačí ke spokojenému 

životu pouze mít spoustu peněz? 

Šťastný může být každý člověk. Každý, kdo má všechno, co potřebuje ke své 

spokojenosti. Takoví lidé jsou pak veselí, ochotní, milí a jen tak něco je 

nerozhází. Mají okolo sebe takové přátele, kteří je podporují a tolerují. Ale 

občas se najdou tací, kterým se něco nedaří nebo nevychází. Jsou znechuceni 

z každého nového dne. Nesmějí se, jsou takoví „uvadlí“. A to je opravdu škoda. 

Na světě by přece bylo mnohem lépe, kdyby byli lidé veselí a šťastní. Ale to asi 

opravdu věčně nejde. Každému v životě vyhovuje něco jiného. 

Já například jsem šťastná, i když je deštivé počasí. Přijdu ze školy, uvařím si 

horké kakao, zalezu si do postele a čtu svou oblíbenou knížku. V takových 

chvílích je mi skvěle. Anebo ještě když jsme celá rodina pohromadě. Nic nám 

neschází. Jsme rádi za každou maličkost. Takové chvíle jsou opravdu 

k nezaplacení. Takhle si představuji jeden druh štěstí. 

Pak je tu ještě druhý typ štěstí. To můžeme mít, když například vyvázneme 

z těžké autonehody prakticky bez jediného škrábnutí. Takovou „kliku“ měl můj 

příbuzný, který se vyboural v autě. 

Myslím si, že všichni lidé, kteří se považují za šťastné, by si toho měli vážit. 

Každé chvíle s rodinou, přáteli. Pro mnoho z nás je kousek štěstí důležitý, bez 

něho by to snad na světě ani nešlo. Každý z nás si ho aspoň trochu zaslouží! 
              (autorka si nepřála být jmenována) 
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„Při stvoření člověka zapomněli naplánovat štěstí,“ řekl Sigmund 

Freud. Já také často přemýšlím nad tím, zda štěstí mám, či naopak. 

V mém životě se odehrálo už mnoho situací, při kterých bych si asi měla říct: 

Mám to ale kliku!, ale já se vždy jen usmála a vůbec to „neřešila“. Jsem typ 

osoby, která když vidí někoho smutného, snaží se ho něčím naladit nebo ho 

alespoň motivovat slovy, že s úsměvem jde všechno lépe, ať si z problémů nic 

nedělá. Mnohdy to pomohlo, a to je dobře, protože jak by se žilo ve světě plném 

zamračených a smutných lidiček? 

Pamatuji si, že nejšťastnější v celém svém životě jsem byla tehdy, když se 

narodila má milovaná sestřička. Tenhle pocit bych přála prožít každému, 

protože to, že máte někoho, pro koho byste dýchali a rvali se za něj až do konce 

svých sil, je naprosto naplňující. Občas mi je líto, když vidím, že jsou někdy kvůli 

mně naši smutní a myslí si, že mě některá situace nemrzí. Ale opak je pravdou. 

Naučila jsem se brát věci tak, jak jsou a nebrečet kvůli maličkostem. Už asi vím, 

proč se rodiče (a „dospěláci“ celkově) nesmějí. Mnohdy to mají opravdu těžké a 

ta představa, že budu mít za pár let takové starosti i já, mě docela děsí.  

Co je to štěstí - jsem pochopila postupem času. Měli bychom si ho po zbytek 

života chránit a rozdávat dál pomocí úsměvu, protože ten léčí! 
                  Markéta Seidlová, 9.ročník 

 

 

ROK  2014  VE  ŠKOLCE  SLUNÍČKO 
Vánoční čas klepe na dveře a nový rok 2015 je 

za humny.    Dovolte mi, abych se poohlédla zpět a 

připomněla činnost Mateřské školy Sluníčko 

v končícím roce 2014. 

Naše školka se po celý rok snažila připravit pro děti 

výjimečný a velmi zajímavý program a to nejen 

v běžných vzdělávacích činnostech ale i mimo ně. 

Z tradičních a pravidelných akcí mohu jmenovat 

například návštěvu Tři králů, školkový karneval, který se nesl v duchu Šmoulů, 

vynášení zimy, velikonoční dovádění, oslavu Dne země, čarodějnický rej, 

besídku pro rodiče, pouťový den dětí, pasování předškoláků, tuláckou noc či 

čertování. Nechyběly divadelní pohádky a výukové programy. Vydali jsme se 

také na výlet za zvířátky, za Pramínkovou vílou a na podzim jsme navštívili 

ZOO.  Připraveny též byly netradiční akce pro rodiče a jejich děti.  Báječná a 

poklidná atmosféra vládla při velikonočních hrátkách či ve strašidelné zahradě.  

Za zmínku stojí i beseda s logopedem a báječná rodinná soutěž „O nej 

strašidýlko Skuhrov“. Děti se zúčastnily se svými čertovskými výrobky  výstavy 

prací v DDM v Rychnově n. Kněžnou a v místním Společenském centru  

předvedly své práce u příležitosti svátků velikonočních a o Vánocích.  

A nezůstalo jen u zábavných akcí. Na jaře byla ve školce zrekonstruována 

střecha. O letních prázdninách byly předělány odpady a vyměněna dlažba 

v hospodářské budově. Z bezpečnostních důvodů došlo k oplocení pozemku a 

transformátoru. Na zahradě byly zlikvidovány staré túje a zasázeny díky grantu 
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Škoda Kvasiny a.s. nové. Na zahradě dětem přibyly nová houpadla a domek 

na hraní. Byla také opravena a vyměněna dlažba v areálu školky. 

To vše by se nemohlo uskutečnit bez podpory obce a všech příznivců naší 

školky. Proto bych chtěla touto cestou za nás všechny poděkovat všem, kteří nás 

podporují a pomáhají nám v naší činnosti.   

Doufáme, že nový rok 2015 bude pro nás stejně úspěšný jako ten končící. 

Přejeme všem občanům spokojené svátky vánoční, hodně pohody, klidu, radosti 

a lásky -  a to vše nejen v novém roce.  
            Za MŠ Sluníčko Zuzana Krassková  

 

 

Historie konce aneb konec historie  
Ptáte se čeho? Skuhrovských továren. 
 

 Skuhrov nad Bělou měl v posledních dvou stoletích ve zdejším 

podorlickém kraji zcela zvláštní postavení. Zatímco většina sousedních obcí 

měla převážně zemědělský charakter, ve Skuhrově byla situace jiná. Postupně se 

rozvíjející průmyslový podnik rodiny Porkertů dával práci nejen místním 

obyvatelům, ale pracovali  zde i lidé ze širokého okolí. Průmysl výrazně ovlivnil 

charakter obce, složení jejího obyvatelstva a měl  také zásadní vliv  na rozkvět 

živností v obci. Výrobky s označením J.PORKERT se vyvážely prakticky do 

všech světových kontinentů. 

Podnikatelé působili ve své době i jako 

sponzoři obce např. při výstavbě 

obecního domu, koupaliště i bývalé 

tělocvičny. To vše bylo možné pouze 

díky prosperující výrobě. Zkrátka 

Skuhrov byl Skuhrovem díky místním 

továrnám. Proto dnes nostalgicky 

přihlížíme likvidaci průmyslových 

objektů, která bohatou historii 

skuhrovského podniku definitivně 

ukončí. Jádrem zdejší výroby bývala 

vždy slévárna, která byla pod názvem Růženina huť založena roku 1817. Za tři 

roky by tedy oslavila 200.výročí svého vzniku. V tu dobu však už na jejím místě 

bude pouze srovnané prostranství…  

Fabriky, které přestály všechny hospodářské a válečné krize,  

socialistickou éru a dokonce i ničivou povodeň v roce 1998, nakonec stejně 

vyrábět přestaly. Připomeňme si proto některé rozhodující skutečnosti 

z posledních let historie podniku. 

Po znárodnění v roce 1948 byli tehdejší majitelé továrny Vilém a Eduard 

Porkertovi ze svého podniku vyhnáni a nesměli v něm pracovat ani jako dělníci. 

Státní podnik pak putoval spletitými cestami. Několikrát se uvažovalo o jeho  

http://www.allianz.cz/obcane/produkty/cestovni-pojisteni?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
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likvidaci, ale vždy se jej podařilo udržet. Měnily se jen jeho názvy, 

výrobní programy, organizační struktury  a  ředitelé.  

Rodina Porkertů, respektive její čtvrtá generace, získala továrnu v restituci 

v roce 1992. Celkem pět dětí původních majitelů dostalo sice podnik zpět s 

fungující výrobou mlýnků a pianových rámů, avšak zařízení oceněné v účetních 

cenách si restituenti museli za 20 milionů korun od státu odkoupit. 

"Takže jsme hned měli dluhy. Museli jsme investovat a ještě jsme řešili 

problémy s odbytem pianových rámů. Firma, která je vozila na ruský trh, se 

rozpadla a naše výroba se tak z roku na rok propadla z pětadvaceti na dva tisíce 

kusů ročně," vzpomínal na začátky ředitel, který je vnukem posledních 

poválečných vlastníků, a tedy pátou generací Porkertů. Restituce ho zastihla 

coby matematika na vysoké škole v Liberci a stejně jako ostatní členové rodiny 

neměl ani on žádné zkušenosti s řízením lidí, natož podniku. „Samozřejmě, že v 

rodině se diskutovalo, jestli má smysl dnes vyrábět ruční mlýnky. Všichni jsme 

předpokládali, že továrna časem přejde na nový program. Jenže 

nakonec se ukázalo, že nejvíce prodáváme právě klasické 

mlýnky na maso a na mák,“ uvedl tehdy Dr. Josef  Porkert.   

Firma se rozrostla ještě o společnost obchodující s 

kuchyňskými doplňky, ale i výrobní část prosperovala. Pak 

ovšem přišla krize.  Následky fatální povodně v roce 1998 se 

ještě podařilo díky enormnímu úsilí majitelů i zaměstnanců 

překonat. Pak ale přišlo posílení kurzu koruny vůči euru i 

dolaru a tento stav exportérům nepřeje. V Česku se navíc 

objevily problémy s nekalou konkurencí. Do obchodů se 

začaly dodávat okopírované skuhrovské mlýnky čínské výroby 

v  originálních krabicích značky Porkert. S nižší cenou, ale i kvalitou. Když na 

tento problém Porkertovi narazili v zahraničí, většinou nebyl problém se o 

stažení podvodného výrobku buď dohodnout, nebo dosáhnout rychlé nápravy 

soudním  rozhodnutím. Ne tak u nás… 

S většími finančními potížemi se firma začala potýkat v roce 2002. Na 

podzim 2005 už do čela podniku musel nastoupit krizový management. Firmu o 

zisky připravilo další posilování koruny a poslední ránu jí zasadil růst cen cínu. 

 Nakonec firma v roce 2007 zkrachovala. Následně podnik získala firma 

Hiragana, která jej pronajala brněnské firmě Karavela Bohemia. Podnik pak 

provozovala její dceřiná společnost Karavela Properties. "Zachovali jsme 

původní výrobní program včetně známých mlýnků na maso a pianových rámů, 

ale snažíme se ho rozšířit o nové výrobky," uvedl tehdy v regionálním tisku 

jednatel společnosti Luboš Florian. Jak se za nedlouho ukázalo, byla tato 

epizoda v dějinách podniku už jen jeho „labutí písní“. Výroba světoznámých 

litinových kuchyňských mlýnků Porkert ve Skuhrově nad Bělou definitivně 

skončila v roce 2010, kdy v konkurzu skončila i firma Karavela Properties.  

Konec skuhrovské slévárny řešil rychnovský úřad práce. Lidé se na něj 

také obraceli o výplatu dlužných mezd. Nové uplatnění museli lidé ze slévárny a 

strojírny hledat mimo region Skuhrova, zejména v kvasinské automobilce.  

Opuštěné budovy  začaly  chátrat,  v areálu firmy docházelo ke krádežím. 

Z jednoho objektu neznámí zloději například ukradli pět tun litinových odlitků 

http://www.choco-kebab.cz/?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
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mlýnků za několik desítek tisíc korun. Opuštěné objekty hrozily nezvaným 

návštěvníkům nebezpečím úrazu, ve slévárenské hale se dokonce prý odehrávaly 

bitvy vyznavačů paintballu. V tomto stadiu již nic jiného než řízená demolice 

objektů nepřipadalo v úvahu. Smutný konec kdysi slavné firmy! 

Současným majitelům objektů - představitelům firmy Hiragana, s.r.o. se 

podařilo získat grant na sanaci ekologického znečištění.  „Smyslem grantu je 

areál vyčistit od všech starých ekologicky zátěží, to znamená zbourat budovy a 

zlikvidovat všechny ekologické problémy. Předpoklady počítají se vznikem asi 

12 tisíc tun drcené suti. Zůstane tu čistý pozemek, naveze se sem ornice a 

zatravní se to,“ upřesnil jednatel společnosti Miroslav Matejka. „Realita je 

taková, že oba areály obsahují několik ohnisek znečištění. To znamená, že v 

areálech budou minimálně tři až čtyři sanační jámy, ze  kterých se po odtěžení 

zemin bude čerpat podzemní voda, která podle výsledků průzkumných prací 

bude také znečištěná,“ vysvětluje geolog Jan Hoke. Podle něho se jedná 

především o ropné látky - motorovou naftu, petrolej a olej.  Sanace půdy by 

měla skončit příští rok v listopadu. Potom budou pozemky zatravněny. Jak říká 

Miroslav Matejka, firma chce ve Skuhrově podnikat dál.  „Určitá představa 

existuje, ale jsme limitovaní  prostředím, ve kterém jsme. Dostat sem nějakou 

těžkou výrobu, která by byla opětovně potenciální zátěží, už je asi nemyslitelné. 

Spíš se uvažuje o skladových prostorech nebo lehčí výrobě,“ objasnil 

ředitel.  Pokud by se to společnosti podařilo, mohly by zde vzniknout desítky 

pracovních míst.  V současné době však není nic rozhodnuto. 

A to nejzajímavější na konec: Tolik diskutované české mlýnky na maso 

z našich ani zahraničních trhů přece jen nevymizely. Od roku 2012 se 

pokračovatelem  výroby tohoto zboží stala moravská společnost Hanhhart 

Morkovice s.r.o.  Strojky vyrábí sice v menších sériích ale v podstatě bez 

jakýchkoli konstrukčních změn a ve vysoké kvalitě. 

(V textu byly použity informace z webu: http://ekonomika.idnes.cz/strojky-rodiny-porkertu-

melou-uz-sto-let-fgg-/ekonomika.aspx?c=A050726_105209_ekonomika_plz, www.mlynky-

porkert.cz, www.mfdnes.cz, http://prehravac.rozhlas.cz/)     

                                                                      Zpracoval Jiří Nedomlel 

 

Výlovem rybníka žila celá Brocná 
      

 Dne 8.11.2014 se uskutečnil výlov rybníka na návsi. 

Počasí bylo čistě podzimní. I přes velkou nepřízeň počasí se 

sešlo dostatečné množství diváků a  odvážných rybářů, kteří  

bez zaváhání  vstoupili do studené vody a začali chystat síť 

k prvnímu zátahu. V tu chvíli se zjistilo, že síť je z jedné 

strany krátká. I přes tento nedostatek začali rybáři zatahovat síť. Po obvodu 

rybníka stálo mnoho místních obyvatel a sledovali jejich počínání.  Když zátah 

dokončili a probrali síť zjistili, že se napoprvé podařilo ulovit jen asi deset kaprů.  

http://ekonomika.idnes.cz/strojky-rodiny-porkertu-melou-uz-sto-let-fgg-/ekonomika.aspx?c=A050726_105209_ekonomika_plz
http://ekonomika.idnes.cz/strojky-rodiny-porkertu-melou-uz-sto-let-fgg-/ekonomika.aspx?c=A050726_105209_ekonomika_plz
http://www.mlynky-porkert.cz/
http://www.mlynky-porkert.cz/
http://www.mfdnes.cz/
http://prehravac.rozhlas.cz/
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      Po tomto nezdaru se všichni šli občerstvit do nedaleké hasičské 

zbrojnice, kde se pro zahřátí podávala rybí polévka, hranolky z filetů kapra a 

svařené víno „šulišajda“.        

      Po tomto krátkém občerstvení se opět začalo chystat na druhý zátah 

rybníka. Byla prodloužena síť pomocí pletiva a rybáři začali zatahovat plochu 

rybníka. Po zatažení sítě, které bylo mnohem úspěšnější, bylo vyloveno asi 

dvacet kaprů. Po dokončení výlovu jsme se všichni přesunuli do hasičské 

zbrojnice, kde jsme úspěšný lov dokončili posezením u dobrého jídla a pití.  

      Doufáme, že až za tři roky budeme opakovat výlov, podaří se to alespoň 

tak dobře, jako letos. 

     Přeji Všem klidné a pohodové prožití svátků, hodně zdraví a štěstí 

v novém roce 2015.                                                                        

                                                                                                Za SDH Brocná Martin Šabata 

 

 

 

 Pod tímto zdánlivě nesmyslným titulkem se skrývají  dvě zajímavé 

záliby skuhrovského občana Josefa Šefla. Díky němu můžete v Hraštici 

spatřit zvířátka z  biologické podtřídy vačnatců, jak vesele poskakují po 

jeho zahradě. Protože soukromý chov klokanů není v našich krajích zrovna 

běžnou záležitostí, požádali jsme pana Šefla o rozhovor, při kterém jsme se 

zároveň dozvěděli mnoho zajímavého i o jeho druhé velké zálibě – létání na 

padákovém křídle.  
 

Jak jsi přišel na nápad chovat klokany a kde jsi je sehnal?    

 Klokany jsem si pořídil prioritně na spásání trávy. Zařizoval jsem jednou 

nějaké záležitosti v zoo a tam jsem se o nich dozvěděl. Jinak se dají koupit i od 

chovatelů v ČR.  

Co takový chov klokanů obnáší? Jak tato zvířátka snášejí naše klimatické 

podmínky? 

Klokan rudokrký není náročné zvíře ani na stravu ani na snášení zimy. Co 

se týče potravy, hlavně spásá  trávu a v zimě seno, jako doplněk stravy mrkev, 

zelí, sušený chléb a vlastně všechno podobně jako králík. Má postavenou 

klokanírnu, což je taková slepičárna. Ubikace nemusí být vytápěna. Klokani 

jsou ale náchylní na různé infekce.  Z tohoto důvodu jsem, bohužel, v minulých 

dnech o jednoho přišel, ale zjara plánuji chov opět doplnit, aby v zahradě opět 

poskakovali klokánci dva. 

Tvým dalším koníčkem je létání. Občas tě můžeme zahlédnout i nad naší 

obcí. Jak jsi se k této zálibě dostal?  

      Vlastně už ani nevím. Začal jsem s tím již před 10 lety. Tehdy jsem si jen 

šel udělat kurz, abych vyzkoušel, jaké to je. U kurzu samozřejmě poté nezůstalo 
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a nakonec jsem si pořídil kompletní výbavu (padákový kluzák a motoro- 

vou krosnu). 

Do jaké maximální výšky létáš a jaký má  padákové křídlo  dolet? 

  Výška je omezená jednotlivými vzdušnými prostory, ve kterých se 

pohybuji, ale výškové omezení je dané spíše velkou zimou a řidším vzduchem. 

Dolet je dle velikosti nádrže cca 3 hodiny a rychlost cca 40-60 km/hodinu.  

Zažil jsi už při létání nějakou krizovou situaci? A co této zálibě říkají tvoji 

nejbližší? 

Letectví se co do bezpečnosti nijak neliší od ostatních sportů. Krizové situace 

vznikají téměř vždy chybou pilota. Motorový padákový kluzák 

má výhodu, že po vypnutí motoru někam dokloužete (musíte 

mít ale dostatečnou výšku). Několik nechtěných přistání už 

jsem měl, ale nic vážného. Pro jistotu si člověk může vzít s 

sebou nahoru záložní padák. Jinak blízcí už si za ty roky 

postupně zvykli. 

Jaké byly tvé pocity při prvním samostatném vzlétnutí? 

  Je to zajímavý pocit - místo podvozku nohy. Běžíte, běžíte a najednou 

letíte  Je to nepopsatelný zážitek, který v žádném jiném zařízení sloužícím 

k létání nezažijete. 

Co musí člověk udělat, aby se z něj stal amatérský aviatik?  

  Motorový paragliding je nejjednodušší, nejlevnější a nejsvobodnější 

způsob létání co znám. Nemusím se nikde hlásit a můžu si startovat a přistávat 

téměř kde chci. To si s malým letadlem dovolit nemohu. V létě jsme s kamarády 

za několik dní třeba proletěli celé pobřeží Albánie. Krosnu pohání dvoutaktní 

motor o výkonu cca 28 koní a spotřebou 4 litry  za hodinu letu. Při plánování 

delšího výletu se dá přistát u benzinové pumpy, palivo dolít, přilít olej  a 

pokračovat dále. Celé vybavení pro motorový paragliding se dá jednoduše 

rozložit tak, že se vejde do zavazadlového prostoru průměrného osobního 

automobilu, proto si ho občas beru na své pracovní cesty po celé ČR. Česká 

republika je, co se týče motorového paraglidingu, skutečnou velmocí (v naší 

zemi je spousta výrobců padákových kluzáků a motorových krosen, které létají 

po celém světě). Rovněž čeští piloti na mezinárodních závodech obsazují přední 

místa.           

 Děkujeme za rozhovor a přejme hodně štěstí a úspěchů jak v chovu 

klokanů tak při létání.       Jiří Nedomlel 
                                                         

  

Co čeká SKI Skuhrov v nadcházející sezóně?  
V současné době lyžaři SKI Skuhrov marně čekají na sněhové vločky, aby 

mohli začít řádně trénovat na sněhu. Na plánované týdenní soustředění na 

Černou horu – hotel Černá Bouda odjelo žactvo v sobotu 
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6.12.2014, podmínky zde ale nejsou zcela ideální – jezdí na technickém 

sněhu na sjezdovce. Dorostenci a junioři ve stejném termínu odjeli na Boží Dar, 

kde je situace o něco lepší, 5cm přírodního sněhu. Družstvo dorostenců a juniorů 

má již za sebou soustředění na prvním sněhu v italském Livignu, v termínu 15.-

23.11.2014. 

Letní i podzimní příprava byla kvalitní, a tak jen aby již nasněžilo… 

Během léta absolvovali lyžaři soustředění na vodě. Letos sjížděli Vltavu, pak 

zavítali na chatu Bedřichovka v Orlickém Záhoří, na závěr prázdnin dorostenci a 

žáci absolvovali týdenní soustředění na Pastvinách. Drobotina trénovala ve 

stejných termínechv okolí Skuhrova formou denních výletů. Kromě soustředění 

se scházeli pravidelně v úterý, středu a pátek na tréninku ve Skuhrově.  

Během podzimu se mladí lyžaři účastnili přespolních běhů ve Studenci, 

Trutnově, Polici nad Metují, Machově. Mezi nejlepší podzimní běžce patří 

Honza Vašátko, Tereza Jelenová a Zuzana Holíková, z nejmladších běžců velmi 

dobře běhali Marek Beneš, Ivanka Smažíková a Honza Křepela. Samozřejmě, že 

uznání a gratulace náleží všem běžcům.  

Nadcházející zimní sezóna bude náročná jak pro závodníky tak i pro 

ostatní členy oddílu a rodiče dětí. Oddíl pravidelně pořádá několik závodů a to: 

Orlický pohár – 28.12. 2014, organizačně velmi náročný letos již 31. ročník 

Orlického maratónu 31.1.-1.2.2015, okresní přebory + náborový závod HNT 

11.3. 2015 a Kritérium posledního sněhu 21.3. 2015. Přijďte podpořit závodníky 

ve skuhrovských barvách! 

Mladší žáci mají letos svůj vrcholný závod – finále „Hledáme nové 

talenty“ v polovině března na Božím Daru. Starší žactvo se zúčastní Mistrovství 

ČR na konci února ve Vrchlabí.  Dorostence v nadcházející sezóně čeká 5 

celorepublikových víkendových závodů, z nichž nejvýznamnější je Mistrovství 

ČR v polovině února v Jilemnici a na začátku března v Jablonci nad Nisou.  

Dalším důležitým mezníkem v nadcházející lyžařské sezóně bude účast 

reprezentačního trenéra juniorů Petra Michla na Mistrovství světa juniorů a 

juniorek v Kazachstánu – Almaty v termínu od 2.2. do 8.2.2015. Pevně věříme, 

že mezi nominovanými sportovci bude i skuhrovská závodnice Šárka Jirásková, 

která je členkou reprezentačního družstva juniorek. 

Upozorňujeme rodiče nastávajících prvňáčků, že se mohou přijít s dětmi 

podívat mezi nás a zasportovat si.   

          Přejeme všem šťastné a veselé Vánoce a našim závodníkům bohatou 

sněhovou nadílku a ať se skuhrovským barvám daří. 
                                                                                                  

 SKI Skuhrov nad Bělou 

 
 

III. ročník chalupářského volejbalového turnaje 
 

      Dne 16.8.2014 proběhl v osadě Malý Uhřínov již III. ročník 

chalupářského volejbalového turnaje v mixech (2 ženy a 4 muži v jednom 

družstvu) za účasti osmi družstev. Hrálo se opět na dvou travnatých hřištích.          

V minulém roce jsem na závěr článku napsal, že "III. ročník se bude konat 

16.8.2014 a možná přijde i kouzelník", obojí se splnilo a turnaj zahájil v 9 hodin 



 23 

předseda Českého volejbalového svazu Zdeněk Haník, který ochotně přijal 

naše pozvání (na fotografii s autorem textu). 

Družstva byla rozdělena do dvou skupin po čtyřech, 

hrálo se na dva hrané sety do dvaceti. První dvě družstva 

ve skupině postoupila do finále o 1. - 4. místo, zbylá 

družstva hrála o 5. - 8. místo. Výsledky ze základních 

skupin se započítávaly. O vyrovnanosti družstev svědčil 

fakt, že o umístění v základních skupinách a hlavně pak 

o celkovém umístění na 1.- 4. místě rozhodoval až 

poměr míčů! 

 

Pořadí: 1. místo Sebranka (vedoucí Eva Špringrová), 2. Bumbálka (Radek 

Šabata), 3. Brutus (Jarda Přibyl - Kostelec), 4). WBAC A (Jirka Brandejs RK), 5.  

WBAC B  (Hanka Marvanová RK),  6. Mišmaš (Jana Pantůčková RK),  

7.Hradečáci (Irča Velíšková HK), 8. Chalupáři (Michal Bursa). 

Letos nás velmi pozlobilo počasí, 3 x se přerušovalo pro déšť,  ale po 

přepršce vždy nastoupila družstva ukázněně na hřiště, a tak byl celý turnaj řádně 

dohrán, a to bez zranění a protestů. Za zmínku ještě stojí fakt, že se všechny tři 

ročníky hrály dle našich upravených pravidel, podle kterých každý dotek sítě 

(nejen pásky) a každý přešlap byly pískány jako chyba. Shodou okolností při 

televizním přenosu z volejbalového zápasu mezi Karlovarskem a Duklou LB se 

komentátor spolu s expertem utkání bavili o tom, že na příštím zasedání 

Mezinárodní volejbalové federace by mělo dojít k úpravě pravidel ohledně sítě. 

Každý dotek sítě má být opět chyba. Na Malém Uhřínově byla tedy poprvé 

uplatněna pravidla, o kterých se oficiálně teprve uvažuje... 

         Turnaj byl ukončen v 17 hodin. 

Všechna družstva obdržela hodnotné ceny a 

diplomy, rovněž byl vyhodnocen nejmladší 

hráč i nejzkušenější hráčka a hráč. 

Následovalo posezení při country písničkách 

za doprovodu kytary Pávy Krásného a basy 

Jirky Brandejse. Turnaj sledovalo přes 70 

spokojených diváků, mezi nimi i Roman 

Dostál, mistr světa v biatlonu z roku 2005! 

Jak jsem již uvedl v minulém roce, nebylo by možné takový podnik 

realizovat bez sponzorů. Jinak tomu nebylo ani letos. Do turnaje přispěli: Zd. 

Haník ČVS, firma O.H. s.r.o. RK, Podorlická kartonážní Dobruška, Sklo 

Janeček Skuhrov, Obchod Benešovi Kvasiny, ZV OS KOVO Kvasiny,  Maso-

uzeniny Kališ Houdkovice, CISCO Praha, Koželužna Strnad Solnice, OU Liberk, 

Konzum COOP Ústí n.O., pojišťovny UNIQA a ČPP, SaS Solnice, Drůbežárna 

Semechnice, Rodinný pivovar Rampušák Dka a Voborníkovi SK. 

 

Na závěr se patří poděkovat: 

- družstvům za účast a za to, jak se popasovala s nepřízní počasí 

- sponzorům za jejich hodnotné přispění ke zdaru turnaje 

- Evě Špringrové za bezchybné rozepsání celého turnaje 
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- Bukšovým (Bukovským) za vzornou a nezištnou obsluhu u občerstvení 

- všem sousedům, kamarádům a své rodině za pomoc při stavění stanů,       

  zajištění   

vybavení zázemí, napečení zákusků, zajištění fotodokumentace a provedení    

následného úklidu.                  
                                                                     Josef   F r a n c, pořadatel a ředitel turnaje 

 

Nová míčová hra Kin-ball ve Skuhrově 
V neděli 7.12.2014 se v tělocvičně místní základní školy uskutečnil první 

ročník turnaje v Kin-ballu.  

Kin-ball je míčová hra, která se k nám dostala z Kanady. Používá se v ní  

lehký velký balón o průměru 122 cm, hrají proti sobě tři týmy o 4 hráčích. 

Nevyžaduje dlouhý trénink, ale častějším tréninkem se odkrývají další úrovně 

dovedností odpalu, orientace v prostoru a strategie. Hra je určena pro všechny 

věkové kategorie. Tak tomu bylo v neděli, kdy proti sobě nastoupili současní   

i bývalí žáci školy, zapojili se 

rodiče a další zájemci. Do 

turnaje se přihlásilo celkem pět 

družstev: Dětičky paní Wenis, 

Mix, Čokoládoví  banditi, 

Duššprin a TNCKBNZ.   

V tříhodinovém klání 

nakonec zvítězilo družstvo 

bývalých žáků ZŠ Dětičky paní 

Wenis. Zkušenosti nabyté 

v hodinách tělesné výchovy byly velkou výhodou.  Všichni účastníci turnaje 

jsou na společném snímku. 

 Závěrem patří poděkování učitelkám místní školy Janě Dusilové a Petře 

Holáskové za zorganizování akce a spravedlivé rozhodování. Této nové hře 

přejeme, aby pronikla do podvědomí široké veřejnosti.  
                                     Eva Špringrová 

 

 

Ženy a dívky, víte, co je KEBBELTS? 

Pokud máte rády kondiční cvičení s míči, lehkými činkami i na 

podložkách, přijďte každé úterý v 19.00 hodin do tělocvičny místní základní 

školy, kde bude od 6.1.2015 toto cvičení vést Lucie Hejduková. S sebou si 

vezměte cvičební úbor, dobrou náladu a chuť si zacvičit. Všechny ostatní 

rekvizity Vám poskytne cvičitelka. Těšíme se na setkání s Vámi. 
                Stanislava Popová 
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        společenských, kulturních a sportovních 
             událostí v naší obci v roce 2015 

Leden   Ohňostroj  k uvítání nového roku 2015 od 17.00 hod.   

   1.1.2015 u zdravotního střediska, pořádá Obec Skuhrov 
    

   Hravé sáňkování pro rodiče s dětmi 

   pořádá MŠ Skuhrov, termín bude upřesněn 

 

   Turnaj v kuželkách dvojic – Kuželna Solnice v 9.00 

   pořádá sportovní komise OZ v sobotu 31.1.2015 
  

Únor    Orlický maratón pořádá SKI Skuhrov     

   31.1. - 1.2.2015 v Deštném 

Přednáška pro rodiče o plochých nohách dětí 

pořádá MŠ Skuhrov , termín bude upřesněn 

 

Dětský maškarní karneval 

pořádá 7.2.2015 ZŠ a MŠ + kulturní komise OZ Skuhrov 

začátek ve 14.00, hudba Z. Jakubec, soutěže o ceny 
     

Školní ples 
pořádá ZŠ a MŠ s výborem SRPŠ ve Společenském centru  

v pátek 27.2.2015 od 20.00 hod., hraje skupina Duál 

       

Březen  Okresní přebor v běhu na lyžích pro školní mládež 

pořádá 1.3.2015 SKI Skuhrov v Deštném 
 

Hasičský ples       

 pořádá SDH Skuhrov 14.3.2015 v restauraci U Kouřímů 

   od 20.00 hod. Hraje Fantasy 

 

   Přednáška K.Kocurka o přírodě severní Ameriky 

   pořádá kulturní komise OZ ve Spol. centru 17.3.2015 

  Kriterium posledního sněhu      
  pořádá SKI Skuhrov 21.3.2015 v Deštném 

   Maškarní rej v Brocné 

   pořádá SDH Brocná, termín bude upřesněn 
 

   Loučení se zimou 

   pořádá pro rodiče s dětmi MŠ Skuhrov 
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Duben  Velikonoční jarmark  

   Společenské centrum, termín bude upřesněn 
 

Den Země        

 se sběrem starého papíru pořádá ZŠ a MŠ, 

termín bude upřesněn 
 

   Naše zahrada = naše školka 

   brigáda pro všechny příznivce mateřské školy, 

   termín bude upřesněn 
 

   Sbírka ošacení pro charitativní účely 

   pořádá sociální komise, termín bude upřesněn 
    

Pálení čarodějnic 

30.4.2015 pořádá SDH Skuhrov v areálu volejbalistů 

a SDH Brocná na všesportovním stadionu v Brocné 
 

Květen  Stavění májky a prvomájový průvod 

   pořádá 1.5.2015  SDH Brocná na všesportovním stadionu 
 

Vystoupení dětí ke Dni matek 

   pořádá ZŠ a MŠ Skuhrov ve Spol.centru, termín bude upřesněn 
  

   Den otevřených dveří v MŠ, indiánská stezka 

   pořádá MŠ pro rodiče s dětmi u příležitosti zápisu dětí  
     

Červen  Oslava Dne dětí  

   pořádá ZŠ a MŠ Skuhrov n.B.  
 

   Kácení májky a Dětský den 

   pořádá 6.6.2015 SDH Brocná na všesportovním stadionu 
     

Rybářské závody pro dospělé 

pořádá 6.6. 2015 ČRS na rybníku v Debřecích,  

Rybářské závody pro děti 

   pořádá 7.6. 2015 ČRS na rybníku v Debřecích, 
    

   Po stopách maratónu 

   pořádá SKI Skuhrov v Deštném, termín bude upřesněn 
    

Slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku 

   za účasti rodičů a starostů obcí 

   pořádá ZŠ a MŠ Skuhrov ve Spol. centru, termín bude upřesněn 
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Slavnostní zakončení školního roku 

   pořádá ZŠ Skuhrov n.B. 30.6.2015 
 

   Loučení se školáky 

   pořádá MŠ pro rodiče dětí, termín bude upřesněn 
  

Červenec  Společenské akce s posezením u grilu 

   pořádá SDH Skuhrov u Spol. centra – průběžně o prázdninách 
    

 Pouťový turnaj v odbíjené  

   pořádají místní volejbalisté  25.7.2015 
 

   Pobytové tábory pro děti I. 

   pořádá OS Na Venkově   na Nové Vsi 

 

   Rybářská čtyřiadvacítka dvojic 

   pořádá 18.-19.7.2015 ČRS na rybníku v Debřecích 
 

     

Srpen   Letní Mutinovy slavnosti  

   pořádá Obec Skuhrov n.B., 15.8.2015 
    

    

Běh údolím řeky Bělé 

   pořádá  SKI Skuhrov 1.8.2015 ve Skuhrově n.B. 
 

Běh do vrchu Skuhrov -Velká Deštná 

pořádá  SKI Skuhrov 2.8.2015 

 

Soustředění přátel koní 

pořádá OS Na Venkově  na Nové Vsi, 

termín bude upřesněn 
 

Školkové kukátko 

pořádá MŠ pro nové děti a jejich rodiče 

termín bude upřesněn 
 

Září   Slavnostní zahájení školního roku 

   1.9.2015 pořádá ZŠ a MŠ Skuhrov n.B. 
 

   Běh Skuhrovem – náborový závod 

pořádá SKI Skuhrov 16.9.2015 
 

   Turnaj v nohejbale  trojic  Skuhrov OPEN 

pořádá 12.9.2015 Johny team  ve volejbalovém areálu  
 

Sbírka ošacení pro charitativní účely 

   pořádá sociální komise, termín bude upřesněn 

 

   Procházka strašidelným lesem a sousedské posezení 

   pořádá SDH Brocná, termín bude upřesněn 
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VI. ročník Hubertovy jízdy 

   pořádá 26.9.2015 OS  Na Venkově na Nové Vsi 
 

Říjen   Tradiční skuhrovské posvícení 

   program bude upřesněn a včas oznámen 
    

   Sběr starého papíru 

   pořádá ZŠ, termín bude upřesněn 
 

   Drakiáda 

   pořádá OS Na Venkově, termín bude upřesněn 
      

Listopad  Lyžařský bál 

   pořádá SKI Skuhrov ve Společenském  centru 27.11.2015 

Den otevřených dveří „Advent ve škole“ 

   pořádá  ZŠ a MŠ Skuhrov n.B. o 1. adventní neděli 
 

   Výlov rybníka v Brocné 

   pořádá SDH Brocná, termín bude upřesněn 
     

   

Prosinec   Vánoční koncert  RDS Carmina 

   pořádá ZŠ a MŠ Skuhrov n.B., termín bude upřesněn 
 

   Vánoce se zvířátky 

   pořádá OS Na Venkově na Nové Vsi, 

   termín bude upřesněn 
 

   Orlický pohár v běhu na lyžích 

    pořádá SKI Skuhrov 27.12.2015 v Deštném 

…………………………………………………………………………………………... 
   Vítání občánků 

   pořádají Obec Skuhrov, ZŠ a MŠ Skuhrov, 

   sociální komise, kulturní komise ve Společenském centru 

   dvakrát za rok 
 

   Setkání klubu seniorů 

   každou první středu v měsíci 
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