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Vážení čtenáři, 
barevná obálka tohoto podzimního Skuhrovského zpravodaje Vás  upozorňuje 

na to, že máte v rukou  jubilejní 150. číslo. Kompletní sbírka všech čísel tvoří 

docela slušnou hromádku, která obsahuje desítky článků, informací a zpráv ze 

současnosti i minulosti naší obce, vždyť letošní  ročník je již čtyřicátý.  

  Zpočátku se časopis jmenoval „Z naší obce“ a jeho zakladatelem byl 

tehdejší ředitel místní základní školy pan Jaroslav Ehl. Od 19. čísla z roku 1982 

až doposud nese časopis název „Skuhrovský zpravodaj“ a vychází pravidelně 

čtyřikrát ročně. Časem si místní občané zvykli, že zpravodaj vychází před 

Velikonocemi, před skuhrovskou poutí, na podzim kolem posvícení a před 

Vánocemi. Pokaždé se tiskne 350 kusů a někdy je potřeba ještě pár časopisů 

dotisknout. Zpravodaj čtou nejen občané Skuhrova nad Bělou, ale zájem o něj je 

i v okolních obcích. Dostávají  jej též zájemci z řad skuhrovských rodáků, kteří 

nyní žijí mimo naši obec,  i  v zahraničí. 

 Rádi bychom při této příležitosti poděkovali všem, kteří do zpravodaje 

přispívali a přispívají, protože bez jejich článků by nebylo možné naplňovat cíle 

které jsme si pro tvorbu našeho časopisu stanovili. Těmi základními cíli jsou 

pestrost, čtivost a aktuálnost. Chceme, aby si v našem časopise našli své 

informace  jak mladí, tak aby si v něm početli i ti dříve narození. Pestrost je 

dána mimo jiné i tím, že o svých aktivitách zde informují jednotlivé místní spolky 

a zájmové organizace. Pravidelné jsou také zprávy ze  základní a mateřské 

školy. Aktuálnost vyplývá zcela přirozeně z toho, že vedení obce využívá 

zpravodaj ke sdělení důležitých „žhavých“ informací a oznámení skuhrovským 

občanům. Na druhou stranu bychom chtěli ve zpravodaji věnovat více prostoru  

odpovědím na otázky, které občany zajímají. Za každý nový podnět, který by 

obohatil stránky našeho časopisu, budeme vděčni. Vydávání časopisu je běh na 

trati, která nikdy nekončí. V době, kdy jedno číslo vychází, se již musí 

připravovat číslo příští. Proto  můžete své případné dotazy, nápady, náměty či 

připomínky kdykoliv předávat pracovníkům Obecního úřadu ve Skuhrově nad 

Bělou.  

 Všem čtenářům Skuhrovského zpravodaje přejeme klidný a pohodový 

podzim a příjemné chvíle nad stránkami našeho časopisu.    

 Za všechny, kdo se na Skuhrovském zpravodaji podílejí, 
                                                          Jiří Nedomlel 

                       

Slovo starosty 
Letní čas a babí léto s velmi nezvykle teplými slunečnými dny je nenávratně 

pryč a do naší obce přichází chladný větrný podzim, který jak se zdá, alespoň částečně 

doplní v přírodě chybějící vláhu. Od posledních komunálních voleb uplynul již rok. Já 

bych se však krátce poohlédl a shrnul akce právě uplynulého léta. 

         Léto je sice časem odpočinku, prázdnin a dovolených, ale v naší obci se opět 

pilně pracovalo i během těchto letošních teplých dnů. Letos jsme pracovní úsilí 

soustředili hlavně na dokončovací práce v nově vybudovaném přízemí Společenského 

centra a na vybavení jeho zázemí. Akce, které zde probíhaly během léta, dokonale 

prověřily jeho funkčnost a praktičnost. Jsme rádi, že jsme v této zkoušce obstáli a 
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Společenskému centru do budoucna přejeme řadu podobně krásných a  hojně 

navštěvovaných akcí. Druhou, také finančně nezanedbatelnou akcí letošního a začátku 

příštího roku, je příprava a dostavba kulturního zařízení v Brocné č.p.23. V budově 

byly během léta dokončeny menší dílčí akce a v současné době vrcholí přípravy na 

vypsání výběrového řízení na dokončení celé akce, které je naplánováno na jaro 

příštího roku. Občané Brocné se tak mohou těšit na krásný nový kulturní objekt a 

pěstitelská  pálenice na tolik vytoužené zvětšení skladového prostoru a zázemí; tím se  

rozšíří i  kapacita pálení. 

    Z menších ale neméně důležitých pracovních akcí léta jmenujme alespoň 

přeložení chodníku a dodělání obrubníků na místním hřbitově, opravu vchodového 

zábradlí a zdi v objektu ZŠ, výstavbu opěrné zídky, opravu pískoviště, udržovací práce 

v přírodním okolí  a dokončení oplocení v areálu MŠ. Podařilo se nám opravit a 

vzhledově upravit utržené zaústění dešťové kanalizace ze sídliště „Březina“. Pilně 

pracujeme také na přípravě projektové dokumentace na nástavbu bytů a zateplení 

zdravotního střediska.   

      Souběžně s těmito pracemi a díky velmi příznivému letnímu počasí, které nám 

umožnilo provádět i venkovní údržbu obecního majetku, se nám podařilo ošetřit vše, 

co jsme si pro letošní rok stanovili údržbovým plánem. Za pomoc při této činnosti 

patří velký dík a pochvala studentům – brigádníkům a jejich svědomité práci. 

Venkovní nátěry oživily ploty a plochy, zpevněné plochy byly odpleveleny a snad 

každý kout obecního pozemku byl zkulturněn, vysekán a zbaven náletových dřevin. 

     Provedena byla i nezbytná údržba obecních cest, která v současné době vrcholí 

další finančně náročnou akcí letošního roku: „Generální oprava obecní cesty Beranec“. 

Další obecní cesta tímto získá nový koberec. Od pořadatelů „Rally Orlické hory“ jsme 

za použití obecní cesty k Nové Vsi získali fůru balené směsi, kterou ve spolupráci 

s obcí Osečnice  použijeme na opravu této cesty. Techniku nám zapůjčí firma, která 

pracuje na cestě k Beranci. Nyní bude na nás, jak o tyto cesty budeme dále pečovat a 

hájit si jejich povrch před poškozováním. 

       V létě proběhla  ve Skuhrově,  Brocné a Svinné řada pěkných kulturních a 

sportovních akcí. Byly to většinou tradiční akce spojené s poutí a létem. Opět velký 

dík  patří všem obětavým organizátorům a pořadatelům. Proběhla i další akce ve 

Společenském centru a to tradiční posvícení a s ním spojené radovánky, dobroty a 

sousedské posezení. Centrum je bedlivě střeženo novými dřevěnými figurkami, které 

se zabydlely u mlýnského kola v chaloupce - vodník se svou slečnou. 

       V přístavbě obecní budovy můžete stále spatřit výstavu fotografií starého 

Skuhrova z archivu pana M. Kouříma. Pokud jste tuto výstavu ještě neviděli, neváhejte 

a přijďte se podívat a zavzpomínat. Výstava potrvá do konce listopadu. Některé 

fotografie pak najdou svoje další uplatnění na stěnách místností Společenského centra.  

      Ještě  bych  chtěl  připomenout,  že  na podzim také začíná sezóna pěstitelského 

pálení. To se pomalu rozjíždí i v naši pálenici. Probíhá zde rovněž moštování jablek. 

Současně přijímáme i ovoce na následné zpracovávání a nakládání do sudů ke kvašení. 

Zároveň probíhá pálení  z dovezeného již hotového kvasu. Úroda letošního roku byla 

na jablíčka bohatá a ovoce je z letošního sluníčka  sladké a vyzrálé, což se projevuje 

na kvalitě finálních výrobků. Čerstvý mošt příjemně osvěží a kvalitní pálenka zahřeje.  

(Kontakt na pracovníky pálenice tel. 777 243483, 602 489353).                     

      Závěrem tohoto článku chci Vám všem popřát pevné zdraví, příjemný podzim a 

ještě hodně podzimního  sluníčka. 
                                 Milan Bárta 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 

Významného životního jubilea se ve čtvrtém  čtvrtletí  roku  2015  

dožívají tito naši spoluobčané: 
 

     LUKAVSKÁ  Božena   z  Hraštice                              85 let 

    LINHART  Jan   z  Hraštice                                       80 let 

    DIBELKA  František    ze Skuhrova                          97 let 

    KRUGOVÁ  Anna    ze Skuhrova                               91 let 

    EHLOVÁ  Zdeňka     z  Hraštice                                93 let 

    SEIDLOVÁ  Eva    ze  Skuhrova                                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 : 
       

      HORÁČEK    Kryštof   ze  Svinné 

      NOSKOVÁ  Natálie  ze  Svinné 
 

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

vyrůstalo ve zdraví, lásce, klidu a pohodě. 
 

Ve třetím čtvrtletí oku 2015 uzavřela sňatek tato naše spoluobčanka: 
     

  DUDKOVÁ Barbora ze Skuhova a KUNT Roman 
 

Novomanželům přejeme, aby jejich společný život byl založen na 

vzájemném porozumění, lásce a toleranci. 
     

 

V měsíci srpnu oslavili významné výročí 50 let společného života  

manželé František a Alena  DANÍČKOVI z Debřec 
 

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

životní pohodu. 
 

Loučíme se s našimi zemřelými  spoluobčany : 
 

      NOSKOVÁ  Vlasta     z  Brocné                               (nar. 1922) 

      KOVÁŘÍČKOVÁ  Marie     ze  Svinné                   (nar. 1933) 

      SYROVÁTKOVÁ  Věra    ze  Skuhrova                  (nar. 1931) 

      NOSEK  Jaroslav   ze  Skuhrovna                            (nar. 1947) 

  

     Čest jejich  památce! 
 

 

                                                                                                                 Ludmila Popová 
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Pozvánka do knihovny a turistického informačního centra 
 

Po delší odmlce pootevřeme dveře místní knihovny a turistického 

informačního centra. Mnozí z nás si již pravidelně vyhledávají informace na 

webových stránkách obce, přesto si dovolím některé zajímavosti zopakovat a 

tímto i na ně upozornit.  

Nastává podzimní období, čas delších večerů trávených doma. Pro tyto 

chvíle nabízíme možnost výběru knih jak z fondu místní knihovny, tak i 

z výměnného souboru Městské knihovny v Rychnově nad Kněžnou. Na nákup 

nových knih do výměnného souboru obec každoročně finančně přispívá a je 

dobře, že se touto cestou dostáváme k širšímu okruhu knižních novinek. 

Vstřícná a pozitivní se jeví i nabídka bezplatného zavedení karty čtenáře i 

následné půjčování.  Je potěšující, že počet našich čtenářů sice pomalu ale jistě 

stoupá. Těšíme se i na Vaši nezávaznou návštěvu. 

Turistické informační centrum je využíváno převážně návštěvníky 

příchozími ze vzdálenějších míst, obzvláště v letních měsících. Ale i místním 

občanům může posloužit k zakoupení pohledů Skuhrova n. B., malého dárku 

s motivem Skuhrova n. B. (hrneček, svícen), případně k získání informací o naší 

obci a jejím okolí. S pomocí dotačních programů se daří vylepšovat prostředí 

obce i jejího okolí (např. naučné stezky), snahou je zpříjemňovat a vylepšovat 

také interiér TIC (vybavení, propagační materiály).  Poděkování náleží všem, 

kdo v tomto směru pomáhají a svou prací i nápady přispívají k vytváření 

hezkého a příjemného prostředí nejen pro turisty ale i pro místní občany. Pak už 

je jen na nás, abychom si vytvořených hodnot považovali, správně je užívali a 

hlavně nic neničili.  

Hezký barevný podzim a hodně příjemných chvil v klidu domova přeje  
               Marcela Zounarová 

Za panem Jaroslavem Noskem 
V pátek 2.10.2015 jsme se v rychnovské smuteční síni naposled 

rozloučili se skuhrovským občanem  panem Jaroslavem Noskem. V mládí byl 

nadšeným sportovcem, dlouhá léta byl členem  místního hasičského sboru, ale 

především jsme ho znali jako šoféra, který dokázal zasednout za jakýkoliv 

volant a vždy a se vším, co se týkalo motorů a aut, si věděl rady. Nikdo už 

nespočítá ty tisíce kilometrů, které strávil s autobusem na cestách po naší 

zemi i v zahraničí. Pasažéři měli rádi jeho veselou povahu, odpovědnost a 

vstřícnost, se kterou ke svému povolání přistupoval.  

Také pro naši základní školu odjezdil za ta léta desítky žákovských 

výletů a exkurzí. Vždy spolehlivě, pohodově a především bezpečně. Proto 

bychom mu chtěli za všechny žáky, učitele a určitě i další naše občany 

věnovat tichou vzpomínku.  

  Jardo, díky…  
                       Jiří Nedomlel 
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 Mutina Skuhrovský 

 

- se diví, že se stále ještě najdou jedinci, kteří se neštítí 

krást na hřbitově… 

 

- připomíná těm, kteří ještě nestačili zaplatit vodné, stočné a poplatky za 

psy a za odvoz odpadu, že už je opravdu nejvyšší čas to učinit… 

 

- chválí nápad umístit k mlýnskému kolu u společenského centra dřevěné 

plastiky vodníka a mlynářky, jejichž autorem je jaroměřský řezbář Jan 

Paďour… 

 

- děkuje všem občanům, kteří přispěli svými věcmi do sbírky pro potřebné 

občany…  

 

- zve všechny občany na Skuhrovský advent, který se bude konat v neděli 

29.11.2015 ve Společenském centru a v rámci Dne otevřených dveří i 

v místní základní škole; bližší informace budou na plakátech… 

 

Léto ve Společenském centru 
  

Letošní prázdniny a dovolené již dávno skončily a do Skuhrova se opět 

vrátil život v podobě dětského smíchu. Po velmi tropickém létě nám chladnější 

počasí oznamuje, že nastává podzim. Zavzpomínejme nyní na uplynulé léto a 

akce, které proběhly ve Skuhrově během prázdnin. 

V úvodu prázdnin došlo k dokončení přízemí Společenského centra a 

všichni občané měli možnost si prostory prohlédnout během Dne otevřených 

dveří, který proběhl v první polovině srpna. První větší veřejnou akcí v nových 

prostorách byla pouťová zábava. Během večera k poslechu a tanci zahrála 

skupina Combi a občané si mohli taneční zábavu užít až do ranních hodin přímo 

pod širým nebem. Nejen pro děti byly jako vždy připraveny pouťové atrakce 

před zdravotním střediskem a výstava chovatelů drobného zvířectva. 

V prostorách obecního úřadu byla k nahlédnutí výstava starých fotografií 

Skuhrova a výstava papírových modelů. Za nepříznivého počasí také proběhl 

„Pod Kvartýrem“ tradiční volejbalový turnaj. 

Letní slavnosti proběhly v nových prostorách přízemí Společenského 

centra a také na parkovišti pod nově zakoupeným stanem. Výborné občerstvení 

během celé akce připravoval pan Petr Ulrich s rodinou. Pro děti i dospělé byly 

připraveny soutěže a projížďka na koních ze stájí Petry Pišlové. Bohužel počasí 

nám příliš nepřálo a po hodinovém soutěžení s dětmi jsme museli vše uklidit a 

schovat se před deštěm. Nakonec se však počasí umoudřilo a my tak mohli 

připravit soutěžení pro dospělé. Letošní soutěžení v tzv. Skuhrovském trojboji 

spočívalo ve snědení ½ rohlíku, utopence a vypití 0,5 l piva na čas. Přihlásilo se 
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mnoho soutěžících, ale s nejrychlejším časem 0:51,16 minut vyhrál pan 

Ing.David Dohnálek ze Slavěnky. Na druhém místě se umístil pan Luboš 

Rozinek a na třetím pan Karel Šlitr. Bramborovou medaili vysoutěžil pan Milan 

Hradecký. Večerní zábava byla opět v režii hudební skupiny Combi.  

Ani přes letní měsíce budova Společenského centra nezela prázdnotou. 

Konala se tu pravidelná setkání našich seniorek, několik soukromých akcí nejen 

místních občanů a další 4 svatby. Nové prostory přízemí Společenského centra 

se dají široce využít ke školním srazům,  spolkovým schůzím, rodinným 

oslavám nebo družbě s polskými přáteli. 

První říjnovou sobotu jsme s našimi seniorkami strávili spolu s přáteli 

z Jaszkowej Dolne. Ráno jsme zahájili bohatou snídaní v kavárně Pod Kašnou 

v Opočně, po které následovala prohlídka zámku Opočno. Našim polským 

přátelům se zámek velmi líbil. Po výborném obědě ve Společenském centru ve 

Skuhrově bylo pro naše hosty připraveno krásné vystoupení žáků Základní školy 

a Mateřské školy ve Skuhrově nad Bělou, za které byly děti odměněny polskými 

bonbony. Dalším bodem našeho programu byla procházka na hrad, kde si mohli 

prohlédnout nově postavené divadelní podium, sochu Mutiny a rozhlednu. Poté 

naše hosty přivítal pan farář v kostele sv. Jakuba, kde jim v polském jazyce 

vyprávěl zajímavosti o našem kostele, a kde paní Dagmar Novotná z Kvasin 

k poslechu zahrála na varhany. Po procházce, kde nám všem vyhládlo, na nás 

čekalo bohaté občerstvení a večeře v přízemí Společenského centra. Výborné 

domácí zákusky, řezy, buchty i obložené talíře připravily naše místní seniorky, 

za což jim patří náš velký dík. Po veselém posezení polských a českých seniorů, 

kde nám k tanci zahrál pan Zdeněk Jakubec, se naši hosté rozloučili a vyrazili na 

cestu domů.  

V sobotu 17.10. 2015 jsme vyrazili do našeho velkoměsta za kulturou, 

tentokrát na muzikál Jeptišky v režii Lumíra Olšovského. Autobus firmy 

BASPO s řidičem Milošem Kováříčkem nás bezpečně dovezl do Prahy, kde 

jsme navštívili divadlo Na Fidlovačce. V roli jeptišek nám své herecké umění 

předvedly Zora Jandová, Sandra Pogodová, Barbora Mošnová, Martina Randová 

a Martina Šťastná (alternace Ludmily Molínové). Během zpáteční cesty nám 

večer zpříjemnila Anička Lemfeldová ze Svinné, která nám krásně zazpívala do 

mikrofonu.  

Na jaře 2016 vyrazíme do Prahy opět. Sledujte webové stránky obce 

Skuhrov nad Bělou a dozvíte se, na jaké představení to bude tentokrát. 

Vánoční čas zahájí i letos tradiční ,,Adventní odpoledne“ v neděli 29. 

listopadu od 13.00 hodin. Adventní odpoledne se opět uskuteční současně s 

,,Adventem ve škole“. Od 17.00 hodin proběhne před Společenským centrem 

slavnostní rozsvícení vánočního stromku. Tímto Vás všechny srdečně zvu, 

přijďte se podívat a třeba i zakoupit nějaký hezký dárek pro radost.   

Příjemný podzim bez pochmurné nálady a stresu za všechny 

spolupracovníky OÚ přeje 
Ing. Zuzana Hanušová 
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Sbírka ošacení 

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

určena potřebným lidem. Také tato sbírka byla velmi úspěšná, a proto patří 

srdečný dík všem, kteří jim tímto způsobem pomáhají. 
 

Sběrné místo ve Skuhrově nad Bělou 

Provozní doba sběrného místa se od 1. 11. 2015 změní na zimní provozní dobu:  

listopad - březen   středa: 14.00 – 16.00 hod 

    sobota:   8.00 - 10.00 hod 
 

Nájemní smlouvy o nájmu hrobového místa jsou připraveny k podpisu 

v kanceláři Obce Skuhrov nad Bělou. Vezměte s sebou číslo nájemní smlouvy 

z roku 2009. Průměrná nájemní cena je 800,- Kč. 
 

Poplatky za stočné I. pololetí 2015 vybíráme v kanceláři Obce Skuhrov nad 

Bělou. 
 

Upozornění na neuhrazené poplatky 

Upozorňujeme, že někteří občané nemají stále zaplacen místní poplatek za 

provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů na rok 2015 a poplatek za psa na rok 2015. 

Splatnost těchto poplatků byla 31. 3. 2015, upozorňujeme Vás, že včas 

nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní 

úřad zvýšit až na trojnásobek 

 

Návštěva polských seniorů 
V sobotu 2. října 2015 navštívila naši obec skupina polských seniorů z naší 

spřátelené obce Jaszkowa Dolna, kteří jsou sdruženi v místním Klubu Seniora. 

Jednalo se o reciproční návštěvu, v loňském roce hostila Jaszkowa Dolna 

skuhrovské seniory. Již několik týdnů před tímto setkáním se sešla přípravná 

skupina (zástupci obce i Klubu seniorů), která dostala za úkol zajištění této akce 

a samozřejmě i naplánování programu pro polské přátele. 

To zrovna nebylo nic jednoduchého, protože jsme se nechtěli zahanbit a 

snažit se „vrátit“ polským seniorům jejich kvalitní program z naší minulé 

návštěvy v Polsku. 

V devět hodin ráno jsme je v čele s panem 

starostou Milanem Bártou uvítali na Kupkově náměstí 

v Opočně, odkud jsme se přemístili do malebné 

kavárny manželů Ulrichových na Trčkově náměstí 

pod opočenským zámkem. Tady na všechny čekalo 

lahodné pohoštění v podobě koláčů, zákusků, buchet, 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 
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čaje a několika druhů kávy. Poté jsme se přemístili  přímo do objektu zámku 

s cílem absolvovat prohlídku interiéru této turisty velmi často vyhledávané 

kulturní památky. 

Poděkovat musíme skuhrovské občance paní G. Štěpánové, která se zhostila 

nelehkého úkolu, a to překladu výkladu průvodce z češtiny do rodného jazyka 

našich hostů. Prohlídka zámku trvala přibližně hodinu a půl, exponáty zámku se 

líbily všem zúčastněným, nejvíce asi sály s loveckou a vojenskou výzbrojí. 

Po prohlídce odvezl polské seniory jejich nablýskaný autobus značky 

Mercedes do Společenského centra ve Skuhrově nad Bělou, kde byl pro ně 

v nedávno otevřené spodní části tohoto zařízení připraven oběd a samozřejmě 

poobědová kávička.  

Další částí programu byla prohlídka prostor skuhrovské základní školy, kde 

jsme pro naše hosty připravili mj. překvapení v podobě vystoupení malých 

mažoretek z nedalekého Bílého Újezdu a také kulturní pásmo žáků z I. a II. 

stupně pod vedením paní učitelky Věry Rygrové a paní učitelky Anny 

Bartíkové. Toto pásmo se setkalo u polských seniorů s velkým ohlasem, o čemž 

svědčil dlouhotrvající bouřlivý potlesk a sladká odměna pro učinkující přímo od 

pana předsedy Klubu Seniora. Tímto velmi děkujeme vedoucím újezdských 

mažoretek, oběma učitelkám, panu Jiřímu Nedomlelovi, všem vystupujícím 

dětem i jejich rodičům za přípravu, provedení a podporu obou vystoupení, a to 

vše v jejich volném čase. 

Paní Jana Kouřímová dále zajistila pokračování 

programu návštěvou kostela sv. Jakuba, kde všechny 

přivítal pan farář P. ThMgr. Artur Kamil Róžański, který 

vyložil historii místního kostela včetně obrazové 

výzdoby. Skvělé bylo i hudební a pěvecké vystoupení 

varhanice paní Dagmar Novotné z Hamernice. Na závěr 

návštěvy kostela zazněl v podání pana faráře i ostatních návštěvníků zpěv obou 

národních hymen. 

Závěrečná část návštěvy polských přátel se odehrála opět v prostorách 

společenského centra, kam přišli i další skuhrovští senioři. Po dobré večeři 

zahrál a zazpíval k poslechu (a pro některé i k tanci) pan Zdeněk Jakubec. Při 

přátelské debatě a nekončící ochutnávce spousty sladkých i slaných dobrot, 

které napekly oslovené skuhrovské hospodyňky, čas utíkal jako voda. Okolo 

sedmé hodiny nastala doba na rozloučení a polští senioři odjeli nazpět  

do své obce Jaszkowa Dolna. 

Pevně doufáme, že se jim návštěva i připravený program líbily, a že se opět 

v blízké budoucnosti společně a ve zdraví setkáme. 

Na závěr je zapotřebí poděkovat všem, kteří se na této povedené akci 

jakýmkoliv způsobem (organizačně, finančně, přípravou pohoštění) podíleli, 

jmenovitě pak Obci Skuhrov nad Bělou v čele s panem starostou Milanem 

Bártou, Radě obce, paní Zuzaně Hanušové, paní Janě Kouřímové, paní Grazyně 

Štěpánové, paní Zdeňce Nemeczové, paní Marii Fouskové, paní Evě Palečkové, 

paní Jaroslavě Výravové a také  panu Petru Ulrichovi za realizaci pohoštění ve 
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společenském centru. Jestli jsme na někoho zapomněli, nezlobte se, i vám patří 

dík. 
Za Klub seniorů ve Skuhrově nad Bělou Jaroslava Paštová ve spolupráci s Oldřichem 

Málkem, ředitelem ZŠ 

 

 

 

Letošní tropické  prázdniny dospěly do svého konce a 1. 

září se v 8 hodin na školním dvoře začali scházet žáci, rodiče a 

pedagogové, aby společně slavnostně zahájili nový školní rok. 

Na třídních seznamech je letos celkem 169 žáků, které bude 

vyučovat 14 pedagogů a jedna vychovatelka školní družiny,  

o jejich žaludky se budou starat tři kuchařky a vedoucí školní 

jídelny,  úklid budou zajišťovat tři provozní zaměstnanci. O 

prázdninách došlo ke dvěma personálním změnám. Své působení v naší škole 

ukončila paní učitelka  Mgr. Lenka Serbousková, místo které nastoupila paní 

učitelka Mgr. Hedvika Štěpová. Ve školní jídelně nahradila na místě kuchařky 

paní Helenu Bukovskou paní Šárka Frydrychová.  

 Po krátkých projevech 

starosty obce – pana Milana 

Bárty a ředitele školy pana 

Mgr. Oldřicha Málka  se 

všem přítomným představili 

prvňáčci a je třeba říci, že 

tento svůj první velký školní 

úkol zvládli bezvadně. Za 

odměnu si každý odnesl 

kouzelný kufřík od Besipu 

plný drobných dárečků.  Po nich se představili i všichni noví žáci, kteří do naší 

školy přicházejí z okolních obcí, především z Kvasin.  

 O prázdninách proběhly ve škole nutné údržbářské práce, výměna 

plynového kotle v budově školní jídelny, oprava venkovního schodiště u budovy 

I. stupně a především renovace podlahy v tělocvičně. Zde byl obroušen starý 

lak, následovaly protiskluzové nátěry a nalajnování hřišť. Stěny sálu byly 

opatřeny novým kobercovým obložením a  dočkaly se  i vymalování. 

Svépomocí byla na po celém obvodu betonových základů plotu u venkovního 

hřiště instalována ochranná plastová roura, která má zvýšit bezpečnost žáků při 

sportování.  

 Škola se zapojila i do dvou grantů (Výzvy 56 a 57), které vypsalo pro 

letošní školní rok ministerstvo školství. V jednom z nich je podporována 

čtenářská gramotnost a výuka cizích jazyků. Jeho součástí byl zájezd vybraných 

žáků do Londýna, který se uskutečnil koncem září a začátkem října. Podrobnosti 

o této akci čtenáři naleznou  na dalších stránkách, kde dostali příležitost podělit 

Školáci a učitelé zahájili nový školní rok 
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se o své dojmy z Anglie samotní žáci. Další akce tohoto grantu budou 

následovat v podzimních měsících, kdy bude zároveň realizována druhá z výzev, 

která se týká podpory praktických činností. O průběhu obou aktivit budeme 

čtenáře informovat v příštích číslech zpravodaje.  

 Škola má pro žáky připravenou širokou nabídku zájmových kroužků, 

které vedou učitelé ZŠ: 

 

Kromě těchto volnočasových aktivit poskytuje škola své prostory dalším 

organizacím, které pracují s dětmi. Jde především o: 

-lyžařský oddíl SKI Skuhrov 

-integrovaný kroužek badmintonu  

-rybářský kroužek 

-kroužek sborového zpěvu 

-kroužek mladých hasičů 
 

  Na první atletické závody v tomto školním roce jsme do nedaleké Solnice 

vyslali čtyři sportovce, kteří se v silné konkurenci rozhodně neztratili. Martin 

Verner obsadil 2. místo v běhu na 100 m (12,89s) a 3. místo v běhu na 300m 

(45,03s).  Kateřina Binková vybojovala 2. místo ve skoku vysokém (127 cm), 

Anna Křížová byla druhá v běhu na 100 m (52,1) a Jana Dohnálková  

zvítězila v běhu na 600m (2,02min).  

  Dne 22.9. 2015 se v Solnici konalo okresní kolo v přespolním běhu. Je to 

soutěž, která se našim žákům vždy vydaří. Letos opět přivezli pohár za 1. místo 

v kategorii  II. (chlapci 4.-5.tř.) ve složení Tadeáš Drbula, Jan Hlavsa, Jakub 

Čermák, Matyáš Mužík, Ondřej Locker, Jan Mlejnek.   

název kroužku  vedoucí  den  čas  ročník  

Kroužek Aj Mgr. Monika Brandejsová úterý 12.00 - 12.45 2. r. 

Etická výchova II. Mgr. Věra Rygrová pondělí 12.00 - 12.45 2. r. 

Etická výchova I. Mgr. Vladimír Kalous úterý 12.00 - 13.15 1. r. 

Etická výchova III. Mgr. Jana Popová pátek 12.00 - 12.45 3. r. 

Pohybové hry I. Mgr. Vladimír Kalous pátek 12.30 - 13.15 1. r. a 2. r. 

Pohybové hry II.  Mgr. Jana Dusilová úterý 14.20 - 15.05 3. r. - 5. r. 

Florbal A Mgr. Daniel Vacek pondělí 13.00 - 14.30 II. st. 

Florbal B Mgr. Daniel Vacek středa 13.00 - 14.30 I. st. 

Modelářský kroužek Mgr. Miloš Černý pondělí 13.00 - 14.30 I. a II. st. 

Volejbal 

a jiné hry 
Mgr. Petra Holásková 

Mgr. Jana Dusilová 
pátek 13.15 - 14.45 I. a II. st. 

Hra na flétnu Mgr. Věra Rygrová středa 12.00 - 12.45 1. r. a 2. r. 

Kroužek francouzštiny Mgr. Libuše Nedomlelová úterý 15.15 - 16.00 II. st. 
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  Nejlepší umístění v jednotlivcích vybojovali: Jan Hlavsa - 1. místo, 

Kateřina Smažíková - 1. místo, Terezka Lukavská - 3. místo. Všem 

jmenovaným sportovcům patří dík za vzornou reprezentaci školy.  

  Aktivně jsme se i letos zapojili do projektu ČESKO SPORTUJE.  

Na  hřišti u benzínky jsme uspořádali Sportovní den, který se po všech 

stránkách velice vydařil. Každý žák naší školy se může těšit na sportovní 

vysvědčení a my jako škola na sportovní odměny od české olympijského 

výboru.  

 Disciplíny jsou stanoveny ve spolupráci s FTVS, AŠSK a SportAnalytik 

tak, aby pokrývaly všech osm klíčových fyzických schopností dětí (rychlost, 

ohebnost, vytrvalost, sílu, hbitost, rovnováhu, silovou vytrvalost, výbušnost). 

Žáci soutěžili v těchto disciplínách:  

1. Ohebnost: Hluboký předklon  

2. Hbitost: T-běh  

3. Silová vytrvalost: Zkrácené sedy-lehy  

4. Rovnováha: Postoj čápa  

5. Rychlost: Sprint 60 m  

6. Běžecká vytrvalost: Zátopkův běh na 500 m (1. stupeň) / Zátopkův běh na 

1 000 m (2. stupeň)  

7. Výbušnost: Skok z místa (1. stupeň) / trojskok snožmo z místa (2. stupeň)  

8. Síla: Hod basketbalovým míčem 

 

Výsledky sečtené za osm splněných disciplín:  
kat. IV CH : 1. Martin Verner  2. David Zounar  3. Marek Piskora 

kat. IV D:   1. Kateřina Binková  2. Denisa Milichovská  3. Anna Křížová 

kat. III CH: 1. Lukáš Slavík    2. Michal Preclík   3. Lukáš Malina 

kat. III D:   1. Jana Dohnálková    2. Eliška Masaříková   3. Tereza Lukavská 

kat. II CH:  1. Hlavsa Jan    2. Drbula Tadeáš   3. Mlejnek Jan 

kat. II D: 1. Milichovská Daniela    2. Seidlová Michaela   3. Smažíková Kateřina 

kat. 2.-3.tř. CHLAPCI: 1. Milichovský Tomáš  2.Slavík Filip  3.Lukavský David 

DÍVKY: 1. Fejová Viktorie  2. Smažíková Ivana  3.Michlová Adéla 

1.třída:   1. Pišl Jakub   2. Hartmanová Nikola   3. Hodermarszká Sofia 

 

Hejtmanův pohár je soutěž, ve které spolu zápolí jednotlivé školy a 

jejich žáci ve zdolávání tzv. „opičí dráhy“.  Soutěží se ve všech 14 krajích, o 14 

nejlepších krajských škol a tedy 14 pohárů hejtmana. Cílem soutěže je u dětí 

podpořit zdravý životní styl a pozitivní vztah k pohybovým aktivitám. 

Soutěží se na opičí dráze plné překážek, které prověří všestranné 

sportovní nadání zapojených žáků. V naší škole se zapojili naprosto všichni žáci 

od první do deváté třídy. Každý si pětkrát zaběhl opičí dráhu a všechny časy 

jsme pak zadali do počítače, který vyhodnotil body a nejrychlejší žáky kraje. 

Martina Dušánková z  9.ročníku vytvořila dvě soutěžní videa, ze kterých nám 

taky   naskočily   další   důležité   body,  díky   kterým  jsme   se   umístili    
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NA  1. MÍSTĚ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI  A  NA 2. MÍSTĚ       

V ČESKÉ REPUBLICE! 

Organizátory jsme také  28. květnu 2015 pozvali k nám do školy, kde 

proběhl sportovní den pro první stupeň. Nejrychlejší žáci byli oceněni 

medailemi a poukázkami na sportovní vybavení v hodnotě 500,- Kč. Z úst pana 

Jakuba Molnára zaznělo, že naše  tělocvična patří k nejhezčím, které viděl.  

 

Dne 13.10. 2015 se konalo na krajském úřadě v Hradci Králové 

slavnostní předání Hejtmanova poháru a finanční poukázky v hodnotě 10,000 

Kč, kterou využijeme na sportovní vybavení. Každý žák obdržel dárkové tašky a 

občerstvení a také  si mohl vyzkoušet hejtmanské křeslo v zasedací místnosti. 

Předání se zúčastnil náměstek hejtmana pan Otakar Ruml, pan Jakub 

Molnár za asociaci amatérských sportů, starosta Skuhrova pan Milan Bárta a 

paní učitelka Petra Holásková s nejrychlejšími osmi žáky v TOP 10 kraje, 

kterými jsou: Martin Verner, Vojtěch Čtvrtečka, Josef Kříž, Lukáš Slavík, 

Jana Dohnálková, Adriana Holečková, Nikola Bohunková, Kristýna 

Kulhánková. 

Tato soutěž je u žáků hodně oblíbená, nadále v ní budeme pokračovat, 

neboť další ročník začíná už v lednu 2016! 

Děkujeme nadaným sportovcům a také všem učitelům, neboť je to úspěch 

společný!  Na snímku z předávání trofeje jsou zleva: Mgr. Jakub Molnár, Milan 

Bárta, Otakar Ruml a Mgr. Petra Holásková.     

  

  

  

  

 Posvícení si ve škole připomínáme akcí, v jejímž názvu jsou sice „hody“, 

ale jedná se o další sportovní soutěž – tentokrát  v hodech na koš, Vítězové jsou 

tradičně odměněni posvícenskými koláči, které nám dodává a sponzoruje firma 

BEAS Lično, které touto cestou děkujeme za přízeň, kterou naší škole věnuje. 

 Snímky z „Posvícenských hodů na koš“ a dalších akcí ze života školy 

naleznete na internetových stránkách www.zsskuhrov.cz 

 Z akcí, které nás čekají v nejbližších dnech, bychom chtěli připomenout 

sběr starého papíru, který proběhne 21. a 22. října. Ve čtvrtek 12.11.2015 se ve 

školní jídelně  bude konat plenární schůze SRPŠ a v neděli 29. listopadu bude ve 

škole již tradiční Den otevřených dveří s tématickým zaměřením na advent.  

http://www.zsskuhrov.cz/
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Zájezd do Anglie 
  Bylo to všechno nečekané a hlavně rychlé.  Překvapení                

v podobě zájezdu do Londýna čekalo žáky hned na začátku 

školního roku. Vybraní jedinci dostali v podstatě odměnu za 

svoji práci, aniž by kdy tušili, že nějaká taková odměna přijde. 

Ale stalo se to, že ministerstvo školství získalo finanční 

prostředky z EU, a tak byl vypsán grant, v jehož rámci se tento 

zájezd mohl uskutečnit.  

  Jeli jsme s cestovní kanceláři Jany Hudkové z Nového 

Hrádku. Připravila nám celý pobyt do všech podrobností - prohlídky, ubytování, 

nákupy, povídání, videa do autobusu. Všechno bylo super, paní Hudkové patří velký 

dík a pochvala za organizaci. Na cestu jsme se vydali v neděli 27. září v 10h 

dopoledne. V autobusu už sedělo 12 žáků z Dobrého a s nimi dvě paní učitelky. Nás se 

nalodilo taky 12, ale pouze s jednou p. učitelkou. Ve Voděradech naše osazenstvo 

doplnilo dalších 22 dětí, dvě paní učitelky a paní průvodkyně.  

Přes Německo, Belgii a Francii jsme dojeli do Calais a trajektem se dostali do 

Doveru. V ranních hodinách  jsme dorazili do Londýna a hned jsme se vydali za 

památkami a atrakcemi Londýna. Viděli jsme např. Westminster Abbey, Houses of 

Parlament, Trafalgar sq., Piccadily circus, Buckingham palace. Zážitkem byla jízda 

metrem, kde se naštěstí nikdo neztratil. Autobusem jsme dojeli na okraj Londýna, na 

parkoviště, kam si pro nás přijely „naše rodiny“, u kterých jsme byli ubytováni. Každý 

měl trochu obavy, jakou rodinu dostane a jak se domluví. Ráno nás naše rodiny 

přivezly opět na parkoviště a musím říct, že všechny děti přijely spokojené a nadšené.  

V rodinách jsme měli snídani a večeři, oběd jsme dostávali od rodin ve formě balíčku. 

  Druhý den jsme zamířili do školy. Byla to škola pro cizince, kde vyučovali 

rodilí mluvčí. A zase vyvstaly  obavy, jak to bude vypadat a jak  se domluvíme. 

Rozdělili nás do tří skupin. Ve skupině A byli naši kluci – Adam, Honza, Jirka, Marek 

a Vojta s pěti žáky z Dobrého a s pěti z Voděrad. Ti měli paní učitelku Lolitu. Naši 

kluci se do výuky skvěle zapojovali a dokonce se jim to zdálo lehké (!) Ve skupině B 

byla naše děvčata – Adéla, Anička, Barča, Hanka, Lenka, Tereza a Týna s dětmi ze 

školy z Dobrého. Jejich učitel  se jmenoval Cophia a dalo mu dost práci, aby je trochu 

rozmluvil. Nakonec  se mu to podařilo a i holky na sebe byly pyšné. Třetí skupina C 

měla učitele Zaca a tam byly jen děti z Voděrad. 

  Po škole jsme byli na výletě v přímořském městečku Brighton. Prošli jsme se 

po pláži i po městě, navštívili jsme obří mořské akvárium  i místní obchody. Ve středu 

ráno jsme opět jeli do školy, tentokrát na 5 hodin, (v úterý to byly 4h). V závěru žáci 

obdrželi certifikát a mnozí si oddychli, že to mají za sebou, ale ti chytřejší si odnesli 

poznání, že bez angličtiny to nepůjde. Potom jsme se vydali do Greenwich, což je dnes 

už předměstí Londýna a kde je onen známý nultý poledník, Královská observatoř, 

Muzeum námořnictva, univerzita, kde se vyučuje hudba a další zajímavosti. Večer 

jsme se naposled rozprchli do rodin. 

  Ve čtvrtek ráno jsme se rozloučili s rodinami a znovu jsme se vydali do ulic 

Londýna, abychom zhlédli, co jsme ještě neviděli, např. The Globe – Shakespearovo 

divadlo, pevnost Tower, Tower Bridge, chrám sv. Pavla, válečnou loď Belfast, 

Přírodovědné muzeum a další. Poté jsme opět metrem docestovali k autobusu, kde si 

zájemci dali od pánů řidičů k večeři české párečky. V 19 hod. jsme se vydali na 

zpáteční cestu. Trajekt byl lehce opožděn, takže jsme se nalodili v 21.30h, kolem 
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23.15 jsme byli ve Francii a pak už jen v autobuse sledovat filmy, spinkat, sledovat 

filmy, aby nám to lépe ubíhalo a kolem 17. hodiny jsme byli zpátky doma. HURÁ! 

  Chci velice pochválit všechny své skuhrovské svěřence. Nebyli to žádní 

„puberťáci“, byli naprosto skvělí, neřešili jsme jediný vážný problém, nikdo se 

neztratil, neudělali ostudu a byli fakt hodní! Jsem na ně doopravdy pyšná a 

všichni jejich rodiče i učitelé mohou být spokojeni také, protože je to výsledek  i  

jejich výchovy a práce. 

 

 Jak viděli pobyt v Anglii samotní aktéři? 
 

Naštěstí bylo hezké počasí a místo muzeí jsme se vydali na Piccadilly 

circus a Covent Garden. To je oblast s malými obchůdky a velmi příjemnou 

atmosférou. Večer si nás rozebrali do rodin, které byly velmi příjemné, ale  

po desáté hodině nás posílali spát a nechtěli si už povídat. Jídlo tady bylo 

uspokojující, ale mně šlo především o komunikaci, která byla skvělá. Třetí den  

začala výuka angličtiny s rodilými mluvčími, což bylo úžasné, protože hovořili 

pouze anglicky.                                                                                Jan Wenzel 
                                                                                                                                                  
 

 Naše rodina byla muslimská, ale taková moderní. Měli dva syny a byli 

velice příjemní. K večeři jsme dostali pizzu! Druhý den jsme museli do školy. 

Moc se nám nechtělo, ale nakonec se nám tam moc líbilo. Naše skupina měla 

učitele Cophiu. Je to Číňan. Spoustu nás toho naučil a ty čtyři hodiny utekly 

jako voda. Tento den jsme měli v rodině k večeři hamburger!  Ve středu nás opět 

čekala škola. Odjížděla jsem docela nerada.                             Anna Marie Hanušová 
                                                                                                

 

Navečer jsme vyrazili do rodin. Byli jsme rozděleni po dvojicích, trojicích 

nebo po čtveřicích. My jsme byly ubytované čtyři v jedné rodině. Paní 

průvodkyně nás předala našemu novému tatínkovi a s ním jsme vyjeli k našemu 

novému domečku. Dům byl nádherný. Měly jsme velký pokoj se dvěma 

patrovkami. Večeře chutnala výborně. Připravili nám pizzu s bagetkou.  

Třetí den jsme v osm hodin vyrazili do anglické školy. Rozdělili nás do tří 

skupin. Náš učitel se jmenoval Cophia. Výborně mluvil anglicky. Uběhlo to 

rychle a hned po výuce jsme se rozjeli do Brightonu. Zde jsme se podívali na 

pláž, ze které jsem si domů přivezla kamínek a mušli. Poté jsme se podívali do 

obřího akvária, kde jsme viděli různá mořská zvířátka. Plni zážitků jsme vyrazili 

na další noc v rodinách.                                                                         Barbora Špringrová 
                                                                                             

Pátý den jsme si po snídani  už sbalili, rozloučili se s rodinou, udělali 

společné foto a vyrazili na most Tower Bridge (měli jsme velké štěstí, že se 

zrovna otevíral). Potom jsme šli na most Millenia, k divadlu Globe a odpočinek 

jsme měli u katedrály svatého Pavla, kde byla možnost zahrát si i stolní tenis. 

Odpoledne jsme zamířili do přírodovědného muzea v oblasti Kensington, tam 

byl rozchod 2 hodiny a ani za takovou dobu se to nedalo všechno projít, jak to 

bylo obrovské! Večer jsme se vrátili metrem zpět k autobusu a dali si párky.  

Po večeři byl odjezd z Londýna a kolem půlnoci středoevropského času jsme 
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dorazili do Francie, kde nás čekala kontrola zavazadel. Pak už jen směr ČR. 

Cesta zpět strašně rychle utekla a v 17:15 večer jsme byli doma. Pro mě to byl, 

je a bude, největší zážitek a nejkrásnějších 6 dní v životě. Určitě se do Anglie 

ještě někdy musím podívat!                                            Adéla Křepelová 
 

Poslední den pobytu v Lonýně jsme prošli zbylé památky. Dopravovali 

jsme se cestovním autobusem (společnosti TAD) a v centru většinou pěšky nebo 

slavným londýnským metrem. O ubytování se staralo několik vybraných rodin 

Angličanů, moc příjemných a hodných lidí. Celý zájezd mě obohatil o nové 

zkušenosti, další nové přátele a znalosti angličtiny.                              Adam Kuruc 
                                                                                                                               

  Poté jsme se vydali k Westminsterskému opatství, kde jsou tradicí 

královské korunovace a svatby. Když jsme si toto místo prohlédli, tak jsme šli k  

parlamentu s věží Big Ben. Toto místo jsme si prohlédli i z druhého břehu řeky 

Temže a poté jsme se přemístili k London Eye. Než jsme vstoupili tuto atrakci, 

tak jsme se šli podívat na desetiminutový dokument ve 4D, týkající se tohoto 

kola. Po zhlédnutí filmu jsme již mohli navštívit London Eye, vysoké 125 m. Do 

jedné kabinky se vešlo cca 20 lidí. Jedno kolo trvalo přibližně třicet minut. 

Postupně, jak jsme stoupali výš, tak jsme začali obdivovat toto krásné  město. 

Počasí nám přálo, proto jsme měli hezký výhled. Třetí den dopoledne nás čekala 

výuka v anglické škole. Bála jsem se, že nebudu anglicky rozumět, ale jak se 

ukázalo, tak anglické základy mám dobré. Vyučoval nás pan učitel jménem 

Cophia. Ve škole to rychle uběhlo.                                
Lenka Jirušková 

 

Podzimní zprávičky ze školní jídelny 

      Horké a krásné letní prázdniny jsou za námi, prostě 

zadržet se nedaly, a tak jsme se opět sešli v novém školním 

roce. Tak jako ke škole patří učení i jiné aktivity, určitě i 

nějaká ta mňamka ze školní jídelny.   Jsme rády, že po 

prázdninách k nám začali chodit naši prvňáčci, někdy trochu nesměle, ale 

statečně si poradí s jídlem, které pro ně připravujeme. Vítáme všechny děti, 

které se těšily na svíčkovou a dukátové buchtičky jako od maminky. Velkou 

radost nám udělali i další strávníci, kteří čekali na konec prázdnin, aby opět 

mohli přiběhnout pro obědy do jídelny. Připomeňme si také žáky 9. třídy, kteří 

již na naší škole nejsou. Musíme se podělit o radost, že někteří z nich už nás  

v jídelně navštívili a společně jsme zavzpomínali na minulý školní rok.  

 V naší školní jídelně také došlo ke změně. Nastoupila k nám nová paní 

kuchařka, protože paní  Hela po odpracovaných letech odešla do důchodu.  

 Touto cestou chceme poděkovat všem, kteří se ve školní jídelně stravují  

a pro následující školní rok Vám všem přejme pevné zdraví a hodně  dobrých 

jídel připravených s láskou a úsměvem.           Vaše kuchařky 

 

Na textu ze ZŠ se podíleli: Mgr. Oldřich Málek, Mgr. Jiří Nedomlel, Mgr. Petra Holásková, 

Mgr. Jana Dusilová, Jana Rohrová a žáci pod vedením Mgr. Anny Bartíkové 
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Podzimní paprsek  ze Sluníčka 
  

První měsíc školního roku je za námi a už 

nyní se můžeme ohlížet a radovat  se ze společně 

zvládnutých a prožitých  aktivit,  zážitků a 

pokroků. Radost mají nejen děti a rodiče, ale i 

paní učitelky, jejichž prioritou, zvláště teď na 

začátku, je společné vytváření příjemné 

atmosféry v MŠ. Většina nových dětí  se během 

měsíce září adaptovala. Postupně se učily  orientovat v režimu dne, ve 

školkových pravidlech, v novém prostředí, mezi novými kamarády. Navazovaly  

nové vztahy s vrstevníky, s personálem MŠ. Je toho opravdu hodně, co takový 

malý človíček musí zvládnout. Vzhledem k promyšlenému adaptačnímu 

programu mají naše Berušky (mladší děti) vstup do MŠ  o trochu snadnější. Už 

v měsíci srpnu se byly podívat ve školce na „Školkovém kukátku“, kde spolu 

s rodičovskou oporou prozkoumaly prostory a hračky, měly možnost si pohrát 

na zahradě či proběhnout naším oblíbeným lesoparkem. 

 Začátkem září k nám přijelo divadlo Štafličky s pohádkou  „O princezně 

a drakovi“, kterou děti zhlédly s nadšením. Ty starší vytvářely ilustrace a velmi 

intenzivně diskutovaly , jak by řešily klíčový pohádkový problém podle svého.  

          Další zdařilou společnou chvilkou bylo „Setkání s prvňáčky a kamarády“. 

Tato akce je u dětí i u nás dospělých jednou z nejoblíbenějších. Prvňáčci nám 

vypráví své  první zážitky ze školních lavic, pohrají si na zahradě spolu se svými 

školkovými kamarády, společně s rodiči si smlsnou na opečené dobrůtce u 

ohýnku a věřte, že o legraci a dobrou náladu v tu chvíli není nouze. 

          A protože nám počasí doposud přálo a  sluníčko příjemně hřálo, snažili 

jsme se velkou část  výchovně vzdělávacích činností trávit venku. Malé děti 

nadšeně  putovaly za kamarádem Palečkem, starší děti si vyšláply až do Hraštice 

za kamarádem Fanouškem. Jeden slunečný den padlo rozhodnutí, že si u koníků 

na Březině nasbíráme „koblížky“ do našeho vyvýšeného záhonku, kde letos 

rostly jahody, děti si pochutnávaly na rajčatech, rybízu a podařilo se vypěstovat  

i několik patisonů, dýní a okurek. V říjnu také  plánujeme vysadit ranou třešeň. 

Děti práce na záhonku velmi baví. Zahrádka se nám letos rozšířila o bylinkovou 

spirálu, kde si děti užívají čichových i chuťových vjemů. 

          A co nás čeká a nemine v nadcházejících týdnech?  V říjnu vyhlašujeme  

rodinnou soutěž „Domeček pro Kaštánka“. Další akcí bude projekt „Společně 

bezpečně“, který vznikl za podpory Škoda auto a. s. Tu si užijeme s kamarády, 

rodiči a také s novými autíčky. Těšíme se i na společný  podzimní výlet Berušek 

a Broučků  do Kostelce n.O. Plánujeme také sběr starého papíru a koncem října 

ještě „Rodinný dýňový srandamač“. Další akce a činnosti naší MŠ můžete 

sledovat na webových stránkách.  

          

Co napsat závěrem? Možná by vás mohla pobavit anketa, která vyplynula 

zcela spontánně. Děti rády hrají hru „Co by se stalo, kdyby…?“ 
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1. námět: „ Kdyby na ježka spadla hruška“ 

…asi by se lekl, 

…z hrušky by vytekla šťáva 

…možná by ji snědl 

…asi by ji nesnědl, protože je masožravec 

…snědl by ji jenom, kdyby měl hlad 

2.námět byl: „Kdyby paní učitelka zaspala“ 

…všichni by tady křičeli 

…váleli by se po zemi 

…nedodržovali by domluvená pravidla 

…zavolali bychom paní kuchařku 

…kdyby se  nedodržovala pravidla, asi by se nám tu nelíbilo 

Ta poslední úvaha je velmi moudrá a poučná nejen pro děti, že?  
 

Krásné podzimní dny vám přejí všichni ze Sluníčka. 

P.S.:  …a nezapomeňte, že pravidla nejsou povidla   
Drahuška  Brožová 

 

SPOLEČNĚ BEZPEČNĚ 
Začátkem školního roku byl zahájen v MŠ ve 

Skuhrově nad Bělou projekt SPOLEČNĚ 

BEZPEČNĚ. Hlavním důvodem realizace bylo 

pomocí prožitku zatraktivnit dopravní výchovu u 

nejmenších. Dále jde o to  zapojit rodiče do 

spolupráce  a tím zefektivnit a sjednotit předávání 

informací a jednotné působení na děti v této oblasti. Děti mají umět se představit 

a říci kde bydlí, vědět co dělat, když se ztratí, s kým můžou jít a komu mohou 

otevřít.  Naučí se bezpečně pohybovat v dopravních situacích a v dopravním 

prostředí. 

Součástí projektu byla i návštěva Policie ČR z Rychnova n. Kn. 

zastoupená paní por. Mgr. Alenou Kacálkovou, která měla pro děti připravený 

program o bezpečnosti nejen na ulici. 

 Společně s kolegy odpověděla na všechny dětské dotazy. Zpestřením byla 

pro děti ukázka policejního auta  a bezpečnostních pomůcek, které se u policie 

používají. 

Ve čtvrtek 8.10.2015 v odpoledních hodinách jsme se i přes nepřízeň 

počasí sešli „společně bezpečně“ s rodiči na zábavném dopravním odpoledni, 

kde  byly pro všechny připraveny  dopravní úkoly. Touto cestou měla MŠ 

možnost prezentovat svoji činnost a pochlubit se novými dopravními 

didaktickými pomůckami  a autíčky pořízenými  za finanční pomoci  ŠKODA 

AUTO a.s. Kvasiny.  Tatínkové určitě uvítali  možnost  společně si pohrát   

a pomoci nám  postavit  velkou autodráhu, či se seznámit s elektro modely aut,  
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které nám přijela předvést paní Zdenka  Dostálová z prodejny RC modely 

BZUK v  Dlouhé Vsi. 

Tímto bych chtěla za MŠ ve Skuhrově n. B. poděkovat za spolupráci 

Policii České republiky, za finanční podporu závodu ŠKODA AUTO a.s. 

Kvasiny, lyžařskému oddílu SKI Skuhrov n. B. za zapůjčení velkých koloběžek  

a všem, kteří nám pomohli s realizací celé této akce. 
Za MŠ Skuhrov nad Bělou Bc. Zuzana Krassková 

 

*** 

 

Tereza Šílová ve vedení fotbalové reprezentace 
 

  V seriálu o absolventech naší školy, kteří jsou úspěšní 

ve svých oborech, mají zajímavé koníčky, či se nějak 

pozitivně mediálně zviditelnili, pokračujeme článkem o 

mladé dámě, která se stala technickou vedoucí české 

fotbalové reprezentace do 21 let. Touto osobností je 

skuhrovská rodačka Tereza Šílová. 
 

 

Tereza má na starosti kompletní organizační zajištění reprezentačních akcí 

doma i v zahraničí - ubytování, tréninky, zápasy, smlouvy jednotlivých členů 

týmu. Komunikuje se zahraničními partnery, vede administrativu směrem k 

reprezentačním týmům a jejich soupeřům, domlouvá mezistátní zápasy, vytváří 

termínové listiny týmů a jejich rozpočty. Komunikuje s vrcholnými 

mezinárodními organizacemi, jako jsou UEFA a FIFA. Organizuje mezistátní 

soutěžní i přátelské zápasy, spolupracuje s oddělením logistiky. 

  Žen a dívek ve fotbalových realizačních týmech moc nenajdete. Když už 

se nějaká objeví, většinou jde o masérku, fyzioterapeutku, někdy kondiční 

trenérku. Ale vedoucí týmu? To je unikát. I když, jak se to vezme: Tereza 

Šílová, která tuhle roli plní u české jedenadvacítky, ví o kolegyni, která působí 

na ještě vyšší úrovni. „U španělského áčka mají také ženu,“ prozrazuje štíhlá 

tmavovláska. „Je tam už několik let, byla u toho, když získali světový i evropský 

titul.“    

  Jak se Tereza vůbec dostala do pozice šéfky týmu? „Už asi dvanáct let 

pracuji na fotbalové asociaci. Původně jsem byla recepční na částečný úvazek, 

to bylo ještě během vysoké školy. Po třech letech jsem přešla natrvalo do 

Vizitka: Mgr. Tereza Šílová, absolventka FF Univerzity Karlovy 
v Praze, obor hudební věda. Od května 2003 pracuje ve FAČR 
(fotbalové asociaci), asistentka ředitele sportovně technického 
oddělení FAČR. Má zkušenosti z práce hlavní vedoucí u výběrů od 
U16 do U19, v posledních dvou cyklech byla technickou vedoucí 
reprezentace ČR 21, včetně ME U21 roku 2015, které pořádala Česká 
republika. V této funkci pokračuje i za nového trenéra „Lvíčat“, 
kterým se stal Vítězslav Lavička. 

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=120132/114264_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=120700/114510_0_
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reprezentačního úseku.“          

 I když tahle práce sebere hodně času, Terezu baví a užívá si ji. „Snad 

každý člověk je radši, když nemusí osm hodin denně sedět v kanceláři. To, že 

můžu být s týmem, je pro mě zpestřením,“ říká.      

 Že by ale fotbalem žila celý den a každý večer sledovala v televizi zápasy, 

to zase ne. „Nadšení bylo v prvních letech podstatně větší, teď už je to přece jen 

hlavně práce,“ uznává. „Mívám momenty, kdy si chci od fotbalu spíš 

odpočinout, už to tolik neprožívám. Dřív jsem hodně sledovala Ligu mistrů, teď 

už tolik ne. Spíš občas kouknu na českou ligu.“ 

  Však také fotbal sleduje dlouho, už od čtrnácti. „Hodně mě ovlivnilo Euro 

96 v Anglii,“ vybavuje si. A je ráda, že s některými tehdejšími hvězdami teď 

pravidelně spolupracuje. Jan Suchopárek a Radek Bejbl působili u předchozího 

ročníku jedenadvacítky, Petr Kouba pokračuje i u toho současného. Dobře ale 

vychází i s hráči. „Občas samozřejmě probíhají nějaké legrácky, ale že by na mě 

pořád něco vymýšleli, to ne. Jsou hodní, nezlobí.“      

Co takhle dostat se k reprezentačnímu áčku? „Takový cíl vlastně ani nemám. Už 

tohle je něco, co jsem nečekala, nemyslela jsem si, že toho někdy v životě 

dosáhnu. Máme skvělou partu, se všemi si rozumím. Už to je pro mě ocenění a 

jsem tomu ráda.“           

A názor Terezy na role žen ve fotbalovém dění? „Více žen by fotbalu jedině 

prospělo, dokážou do toho vnést jiný pohled. Pánové jsou trošku ješitnější než 

ženy, na to občas narážím. Těžko asi budou ženy zasahovat u mužských týmů 

do trénování, ale na mém postu může být jejich uplatnění větší. Ženy jsou ve 

vypjatějších momentech trošku víc při zemi. A jsou také schopny dělat více věcí 

najednou, a tak se tu dá uplatnit organizační talent.“       

A závěrem názor mladého fotbalisty, který je v současné době již stálým členem 

reprezentačního A-týmu. Pavel Kadeřábek na adresu Terezy prohlásil: „Terka 

zařídí vše, na co si vzpomeneme, žádný problém nevidím.“ 

 (podle informací z internetu zpracoval Jiří Nedomlel) 

 

Letní dění v Brocné 
V průběhu letních měsíců v obci probíhala díky brigádníkům z obecního 

úřadu,  údržba zeleně, osečení příkopů, úklid komunikací, nátěry laviček, natření 

kontejnerů a čištění oken na obecních budovách. Touto cestou bych všem 

brigádníkům poděkoval za přínosnou práci na vzhledu obce. 

Během prázdnin se nepořádala žádná kulturní akce. Až 

začátkem září se uskutečnil Strašidelný les pro děti 

a rodiče. Procházka vedla ze hřiště do lesa Boroviny a 

zpět. Trasa byla nasvícena svíčkami a lucernami, u 

kterých děti hledaly písmenka a skládaly tajenku. 

Během cesty se také setkaly se strašidelnými 

http://www.bodybalans.cz/?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=120423/114450_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=120473/114459_0_


 20 

pohádkovými postavami. Za odvahu a statečnost byly děti odměněny. Pro 

všechny bylo připraveno bohaté občerstvení. 

Na rekonstruované budově č. p. 23 byla dokončena oprava střechy. Aby 

nedošlo ke zranění osob padajícím sněhem, byla střecha opatřena sněhovými 

zábranami. V součastné době bude probíhat výběrové řízení na dodavatele  

rekonstrukce budovy.        Martin Šabata 
                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

Expedice Balkán 2015 
  Letos jsem měl možnost díky skvělému nápadu 

Tomáše Lednika (výrobce padákových kluzáků)  absolvovat 

přelet části Balkánu na motorových padácích a poznat tento 

poloostrov tak trochu jinak. Přeletu se zúčastnilo 7 pilotů, 1 

pilotka a doprovodné vozidlo, které nám zajišťovalo zázemí 

včetně paliva na dotankování a sběr pilotů, kteří nedoletěli 

do plánovaných cílů a museli přistát jinde. 

Naši výpravu jsme zahájili 23.8. ve 

městě Sveti Stefan (Černá Hora). 

Putovali jsme pobřežím až ke státní 

hranici Černá Hora - Albánie, která 

se nachází částečně ve vnitrozemí u 

vesnice Sukobin. Zde jsme s 

motorovými krosnami prošli řádnou 

pasovou kontrolou a 50 metrů za 

celnicí jsme odstartovali směr 

albánské pobřeží. Pátý den jsme 

dolétli  k albánsko-řeckým hranicím 

a přes přechod  Sagiada jsme 

vstoupili do Řecka. Ochota místních celníků se projevila ihned při příletu na 

celnici. Zastavili kvůli našemu odletu provoz na příjezdové komunikaci, 

abychom mohli bezpečně odstartovat. Následoval let k řeckému přístavu 

Igumenitsa. V přístavu jsme krosny spolu s doprovodným autem nalodili na 

trajekt směr ostrov Korfu. Na tomto nádherném řeckém ostrově jsme létali 

necelé dva dny. Už první den jsme poznali, že ostrov Korfu nevytváří vhodné 

podmínky pro motorový paragliding. Ostrov je velmi členitý s minimem 

možností k přistání a vzlétnutí.  

  Vzhledem k poměrně náročné náplni expedice se podařilo s vypětím 

všech sil udržet všechny stroje v chodu až do závěru expedice. Někteří piloti se 

však nevyhnuli drobným oděrkám. Nejkurióznější nehoda se stala Petrovi, který 

se při přistání na kruhovém objezdu před státní hranicí Albánie-Řecko, střetl 

s osobním automobilem. Nehoda se neobešla bez drobného zranění kolene a 

SPORT – SPORT – SPORT –SPORT – SPORT – SPORT 
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škody na automobilu. „Viníkem“ nehody byl řidič v pokročilém věku, který 

nedal Petrovi přednost. Vracel se právě z nemocnice domů po operaci srdce. 

Byli jsme rádi, že se nemusel vracet do nemocnice zpátky. K leteckým 

kuriozitám přispěli také další dva piloti. Jeden spadl na strom a druhý pro změnu 

zavěsil svůj padák na dráty el. napětí. Kromě drobného poranění kolene, odřenin 

a několika zlomených vrtulí, jsme se domů vrátili všichni v pořádku. I přes to 

všechno se budeme těšit na příští rok, na který plánujeme přelet Skandinávie, 

Islandu nebo Sicílie. Zájemci naleznou fotodokumentaci na internetových 

stránkách:   http://josefsefl.rajce.idnes.cz/Balkan_2015/                        Josef Šefl 

 

Letní příprava lyžařů v roce 2015 
                 

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

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

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

tolik času. Jinak to je však u našich lyžařů. Pro ně je zima právě to nejnáročnější 

období. Období intenzivních tréninků a zúročení letní dřiny na závodech. 

Jakmile napadne první sníh, již se většina víkendů tráví na Deštné a po 

Vánocích již začínají první závody.  

Ke kvalitní přípravě lyžařů patří kromě 

pravidelných tréninků i letní soustředění. Prvním letním 

soustředěním byla, jak již je zvykem voda, která patří k 

nejoblíbenějším. Letos byla vybrána Orlice. Skupina 26 

účastníku zdolala řeku na devíti kánoích, třech kajacích. 

Počasí bylo ideální, zvláště ze začátku. Odvážlivci v 

kánoích měli vodu i v těle. Vrátili se všichni opálení aplni dojmů a zážitků. 
                             

Letošního tradičního týdenního soustředění na Pádolí se zúčastnila 

tréninková skupina přípravky, žáků i dorostenců a juniorů. Společně s námi zde 

byli mladší a starší žáci z trutnovského oddílu Olfin Car Vella Trutnov. 

Ubytováni jsme byli na Zámečku na Pádolí, kde máme k letní přípravě vhodné 

podmínky včetně hřiště. Pro starší kategorie jsou také v okolí  vhodné silnice pro 

trénink na kolečkových lyžích. Samo prostředí v okolí Pádolí také přispělo k 

dobrému pocitu z trénování. V takovém prostředí se trénovalo skoro samo. I 

když nám po celou dobu soustředění počasí moc nepřálo, přesto trenéry 

připravený tréninkový plán, který obsahoval pestrou sportovní i zábavnou 

činnost s řadou netradičních lyžařských tréninkových prostředků, nebylo třeba 

upravovat. Na závěr soustředění žáci absolvovali závod v orientačním běhu, kde 

se nikdo neztratil.  

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. 

http://josefsefl.rajce.idnes.cz/Balkan_2015/
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Tradiční soustředění na Pastvinách se konalo poslední  týden o letních 

prázdninách. Již se nejezdí na chaty 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. Stihli jsme toho opravdu hodně, např. závod na 1 km, obratnostní závod a 

závod v triatlonu (koloběžka, běh, plavání). Nejlepším zakončením soustředění 

byla jízda vláčkem Pastvináčkem okolo celé přehrady, na kterou jsme se těšili 

od samého začátku soustředění. O naše mlsné jazýčky se bravurně postarala paní 

Renata Maryšková s maminkou. Soustředění bylo tradičně zakončeno 

táborákem, u kterého jsme si  zazpívali pod taktovkou Zdeňka Jakubce. 

Soustředění se všem líbilo a všichni se 

těšíme na příští soustředění. 

   Pravidelně každý rok pořádá 

oddíl SKI Skuhrov nad Bělou ve 

spolupráci se Základní školou 

Skuhrov nad Bělou náborový běh do 

SKI Skuhrov nad Bělou. Závod 

proběhl na místním hřišti, za účasti 

starosty obce pana Milana Bárty a 

zástupce ředitele ZŠ pana Mgr. Jiřího 

Nedomlela, formou obratnostního 

běhu, kde malí a velcí závodníci museli proběhnout trať, na které je čekaly různé 

překážky v podobě slalomu mezi slalomovými 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 si 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 všem, aby své dovednosti řádně využili v nadcházející lyžařské 

sezóně. První závody je čekají hned po Vánocích,. V neděli 27.12.2015 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 druhé poloviny roku, 

a nashledanou v bílé stopě.  

Za podporu naší sportovní činnosti děkujeme obcím Skuhrov nad Bělou, 

Kvasiny a Solnice. Zvláštní poděkování patří Lesům ČR za finanční dar na 

zajištění materiální pomoci (nákupu testovacích lyží, strukturovače a 

servisního kufru na vosky).      SKI Skuhrov nad Bělou  
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Školní tělocvična opět v provozu 
 V letních měsících proběhla ve školní tělocvičně rekonstrukce 

podlahových nátěrů, byly vyměněny koberce na zdech a celý sál se rozzářil 

nejen díky výměně svítidel, ale přispělo k tomu i vymalování. Tělocvična slouží 

jak pro školní tělesnou výchovu a sportovní kroužky, tak je v odpoledních 

hodinách hojně využívaná zájmovými organizacemi ze Skuhrova i okolních 

obcí. Letos sem docházejí: volejbalistky, senioři na jógu, malí fotbalisté, lyžaři,  

místní mladí florbalisté, kvasinští tenisté, místní ženy, nohejbalisté, 

badmintonisté, a kvasinští florbalisté. Týdenní rozvrh tělocvičny je prakticky 

zaplněn, poslední volné okénko je v pondělí od 15.00 do 18.00 hodin. Pokud 

by se našli zájemci o tento termín, mohou se přihlásit v ředitelně ZŠ.  J. Nedomlel 

 

  Chalupářký volejbalový turnaj 
        Dne 15. srpna proběhl za krásného počasí na dvou 

travnatých kurtech v rekreační osadě Malý Uhřínov 4. 

ročník volejbalového turnaje. Turnaj byl vypsán jako 

společný pro hráče okresního přeboru a neregistrovaných v kategorii MIXY = 2 

ženy a 4 muži v jednom družstvu. Celkem se zúčastnilo 10 družstev, která byla 

rozdělena do dvou skupin po pěti. Hrálo se systémem každý s každým na dva 

hrané sety do dvaceti bodů, takže zápasy končily výsledkem 2:0, nebo 1:1. Po 

odehrání skupin průbě turnaje narušil déšť, ale asi po hodině prodlevy se turnaj 

za opět krásného počasí regulérně dohrál, a to první ze skupin o prvá dvě místa, 

druzí o třetí a čtvrté, atd. Ukončení turnaje bylo v 19 hodin rozdáním 

hodnotných cen, které obdržela všechna družstva. Zároveň byli odměněni 

nejzkušenější hráči: žena Hanka Marvanová,  muž Jirka Brandejs a nejmladší 

účastník (Kuba Šabata). 

  Zde bych chtěl poděkovat všem sponzorům, bez kterých by se turnaj na 

takové úrovni mohl těžko uskutečnit. Především  se jedná o OÚ Liberk, jehož  

starosta Jirka Šimerda turnaj zahajoval i ukončoval a byl též velmi nápomocný 

při přípravách,  v průběhu turnaje a při zajištění hodnotných cen. Dík patří  ing. 

Horníčkové (administrativní příprava - propozice, zápisy, tabulky, soupisky a 

výběr a uspořádáni cen). K dalším sponzorům patřili (řazeno abecedně): 

Bezpečnostní agentura Bara HK, Cisco Praha, Český volejbalový svaz, 

Drůbežárna Semechnice, Elmopa RK, fa.Orlické Hory s.r.o., Hela Holcová, 

Konzum UO, Koželužna Solnice, Maso-uzeniny Kališ, Odbory Škoda Auto, 

Podorlická kartonážní Dka, Pojišťovna UNIQA, Reklamní tiskárna Kredo, 

Rodinný pivovar Rampušák, Sklo Janeček, Voborníkovi Bratislava.  

  Oslovil jsem ještě jednoho potencionálního sponzora, a to závod Škoda 

Kvasiny, kde jsem pracoval 20 let a během této doby zorganizoval i několik 

volejbalových turnajů - podotýkám ve svém volném čase. Vedoucí závodu ing. 

Černý na mou prosbu o sponzorovaní odpověděl, že můj projekt sponzorskou 

komisi velmi zaujal, ale bohužel nedosáhl potřebného množství bodů, takže 
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nedostanu nic! O to víc si vážím výše uvedených sponzorů, kteří si nehrají na 

body, ale celá záležitost je pro ně otázkou selského rozumu a hlavně srdíčka! 

Rovněž velký dik patří Bukšovi, Jirkovi Paštovi a chalupářům za pomoc při 

budování zázemí turnaje i úklidu po jeho skončení, manželům Bukovským za 

vzornou a opětovně nezištnou přípravu a vedeni občerstvení a našim ženám za 

napečení dobrůtek! V neposlední řade můj velký dik patří Evině Špringrové a 

Lídě Myšákové, které bezchybně provedly rozpis celého turnaje, a Dagmar 

Divišové a Vlastovi Dohnálkovi za provedeni fotografické dokumentace. 

  Po skončení bojů následovalo pohodové posezení s kytarou (Pavel 

Krásný) a basou (Jirka Brandejs) s coutry písničkami, které se protáhlo až do 

jedné hodiny. 

  A závěrem bych rád uvedl pár čísel:  turnaje se zúčastnilo 58 hráčů (2 

družstva hrála v pěti), odehráno bylo celkem 25 zápasů, s celkovým počtem 54 

setů, turnaj průběžně zhlédlo přes 70 spokojených diváků, mezi nimi i Mgr. Jan 

Langr, vedoucí OO ČSTV našeho okresu, vše se odehrálo bez protestů a 

zranění. 

  A pro úplnost ještě celkové pořadí, i když to nebylo pro většinu 

zúčastněných tím hlavním důvodem, proč na turnaj přišli: 

1. Směska (Evča Šringrová)  

2. A je to (Vašek Hrnčíř) 

3. Brutus (Přibylovi) 

4. WBAC A (Petr Koplík) 

5. WBAC B (Jirka Brandejs) 

6. WBAC C (Hanka Marvanová) 

7. Zmáchaniny (J. Pantůčková) 

8. Hradečáci (Irča Velíšková) 

9. Chalupáři (Michal Bursa) 

10. Bumbálka (Radek Šabata)                                                                                       

                                             Organizátor a ředitel turnaje J. Franc

     

Poznámka redakce:  

Kdo neviděl, neuvěří. Kouzelné přírodní prostředí v útulném údolíčku Malého 

Uhřínova, dva perfektně upravené travnaté kurty, skvělé zázemí, přátelská 

atmosféra,  obdivuhodné sportovní výkony, všeobecná letní pohoda a spokojenost 

všech zúčastněných.  A za tím vším je jeden obětavec, který si toto vše nejen vysnil, 

ale dokázal to i díky svým schopnostem, vůli a nadšení realizovat. Tomu se říká „být 

zapálen pro věc“.   A to Pepa Franc rozhodně je… 

***** 

Nohejbal již má u nás svoji tradici 

V sobotu 12. září 2015 jsme se opět sešli ve volejbalovém 

areálu ve Skuhrově nad Bělou k nohejbalovému turnaji trojic. 
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Letos se konal již 8. ročník, ve kterém se představilo 8 hodně vyrovnaných 

týmů. Za krásného téměř letního počasí byl k vidění opět výborný nohejbal a 

příchozí diváci jistě nelitovali návštěvy místního sportoviště. Systém turnaje byl 

zvolen tak, že si zahrál každý s každým na 2 vítězné sety (rozhodovaly body, 

sety a vzájemný zápas). Na tento systém turnaje bohužel doplatil pořadatelský 

Johny team, který si odnesl bramborovou medaili. Rád bych vyzdvihl tým 

mladíků z domácího týmu Brocné. Tito chlapci se rok od roku velmi zlepšují a 

právě s vítězem celého turnaje sehráli vyrovnanou partii a prohráli jenom těsně 

0:2 (18:20). Stejně jako loni, tak i letos se nejstarším a nejmladším hráčem stali 

tito dva borci: Topolský Milan  nar. r. 1955  z týmu Mnětice  a  Štencl 

Vladimír nar.1996  z Kounova. Jak je u nás již dobrým zvykem, oba si odvezli 

diplom a cenu.  

Konečné pořadí turnaje: 

1. Mnětice           (Milan Topolský, Jiří Halíř, Jarda Šplíchal ) 

2. Kounov            (Vladimír Štencl, Vlastimil Štencl, Martin Kubíček ) 

3. Brazylcy          (Martin Rychtařík st., Martin Rychtařík ml., Josef Krajčovič ) 

4. Johny team      (Jiří Dušánek, Pavel Dušánek, Jiří Marek ) 

5. Myšáci             (Zdeněk Bezperát, Roman Zecha, ? ) 

6. Brocná             (Michael Berka, Josef Kunc, Filip Novák ) 

7. Častolovice       (Dušan Marek, Martin Podolský, Jindřich Karásek ) 

8. Osečnice          (David Zange, Rostislav Zange, Pavel Gvoždík ) 

  Závěrem bych chtěl poděkovat sponzorům, díky kterým se bojovalo o 

hodnotné ceny: Obec Skuhrov nad Bělou, Velkoobchod vín Milan Obst, 

Kredo s.r.o. Pavel Krásný, prodej piva Stanislav Tomeš, zakázkové 

truhlářství Pavel Dušánek.                    
                                                                                                   Jiří Dušánek 

 

SPOLEK  NA VENKOVĚ – OHLÉDNUTÍ ZA SEZÓNOU  2015 
      Ani v letošním roce občanské sdružení, nově 

spolek Na Venkově nezahálelo. Uspořádali jsme mnoho 

akcí pro veřejnost, účastnili se závodů a výstav a nadále 

rozšiřovali spolupráci s Domem dětí a mládeže 

v Rychnově nad Kněžnou,  pro který pořádáme zájmové 

kroužky a vození dětí na akcích pořádaných „Déčkem“.      

 S mateřskou školkou Sluníčko ve Skuhrově nad 

Bělou spolupracujeme již několikátý rok a formou výukových programů 

přibližujeme dětem život a zvyklosti na venkově. V letošním roce nás navštívily 

také  děti z MŠ v Deštném, sdružení Brouček Solnice a  ze Základní a praktické 

školy   Rychnov nad Kněžnou, zde šlo zejména o exkurze a aktivity využívající 

koně. 

     Sezónu jsme zahájili již 4. dubna 2015 a to jarní vyjížďkou pořádanou 

Tomášem Vuršrem ve spolupráci se spolkem rybářů hraštického rybníka. Z naší 

stáje se vyjížďky zúčastnili čtyři koně se svými jezdci. 
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     Prvními závody pak bylo 1. kolo seriálu Hobby Tour v Dolním Jelení dne 

19. dubna, kde nás reprezentovala Martina Ježková s Derykem, spolu s ní, avšak 

za JK Isabel Lipovka, se závodu zúčastnila další skuhrovská žákyně Kateřina 

Binková s koněm Extreme Girl. Martina s Derykem nakonec v parkuru  40/50 

cm vybojovala 6. místo!  

      Dne 25. dubna následovaly závody v Čánce, kde nás opět reprezentovala 

Martina Ježková s Derykem, dále Kateřina Lasáková na novém přírůstku ve stáji 

jménem Sky Creative Ice B a Kateřina Binková s Extreme Girl (JK Isabel). 

Nakonec byla nejúspěšnější Katka Binková, která se svým koněm  vybojovala 

v parkuru  60/70 cm 6. místo a v parkuru 70/80 cm dokonce 4. místo. 

     Závodní sezóna pokračovala prvními závody v areálu OS a JK Isabel 

v Lipovce dne 9. května. Spolek Na Venkově měl v ohni několik želízek. 

Startovala Martina Ježková s Derykem, Eliška 

Pišlová a Eliška Masaříková s Luckou, Jan Hégr 

se Springboard a Kateřina Lasáková 

s Lancelotem a Sky Creative Ice B. 

Nejúspěšnější byla Martina s Derykem, která 

vybojovala 1.místo v parkuru 50 cm a 4. místo 

ve výšce 60 cm. Kateřina Lasáková 

s Lancelotem získali 3. místo v parkuru 60 cm a 

Kateřina Binková za JK Isabel v parkuru 60 cm 

6. místo.  

     Dalšími závody bylo II. kolo seriálu Hobby Tour a to 20. června. Opět nás 

reprezentovala Martina Ježková s Derykem a za JK Isabel Kateřina Binková. 

Tento den se sice nesl v duchu „ne vždy se zadaří“, ale děvčata se zařekla, že 

příště to bude lepší a opravdu se jim to povedlo. Týž den také probíhal 

mezinárodní šampionát Welsh pony a Cob v Hradci Králové, kterého se 

účastnila naše Eliška Pišlová, která  v sekci mladý chovatel předváděla koně 

Rusalku z JK Stáj Adam Deštné v OH (chovatel Jiří Kotyza). 

      Dne 29. srpna Martina Ježková s Derykem společně s Kateřinou 

Binkovou vyrazily na III. kolo Hobby Tour do Dolního Jelení a Jan Hégr 

s Kateřinou Lasákovou  na závody do Javornice (Blatiny). Děvčata dodržela své 

předsevzetí z předchozího kola a Martina získala  6. místo v parkuru 40/50 cm a 

7. místo v 60/70 cm a Katka 6. místo v parkuru 60/70 cm. Na Blatinách se vedlo 

Janovi Hégrovi se Springboard, společně vybojovali 2. místo. 

      I letos jsme pro DDM v Rychnově nad Kněžnou vedli kroužek jezdectví,  

do něhož bylo přihlášeno 10 dětí . Protože byly děti šikovné, přihlásili jsme je na 

dětské závody v Lipovce. Děti tak měly možnost  ukázat rodičům, co se daný 

rok v kroužku naučily a poměřit se s dětmi s ostatních jezdeckých klubů. 

Závody se konaly 23. května a za „Déčko“  se účastnili Ondřej Martínek, Helena 

Gruškovská, Veronika Zemánková, Kristýna Konývková, Tereza Jarošová, 

Žaneta Malá, Kateřina Nosková, Naďa Málková a za spolek Na Venkově 

Martina Ježková, Eliška Masaříková a Eliška Pišlová. Z „kroužkových“ dětí 

byla nejúspěšnější Veronika Zemánková na Lucce, která ve vlajkovém závodě 

vybojovala 1. místo, krásné 6. místo ve stejné souteži  si odnesla Tereza 
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Jarošová na Lancelotovi. Za spolek si pro 2. místo v parkuru dojela Martina 

Ježková s Lancelotem a pro 3. místo pak Eliška 

Masaříková s Derykem.  

      Pro velký úspěch dětských závodů 

v Lipovce se JK Isabel rozhodl uspořádat další 

kolo těchto závodů, tentokrát 19. září. V tento den 

nás reprezentoval Radovan Šourek s Fíkem, Eliška 

Masaříková se Sky Creative Ice B, Martina 

Ježková a Eliška Pišlová na Derykovi a  Barbora 

Ježková na Lucce. Byly to její první závody. 

Nakonec  si krásné 4. místo v parkuru 50 cm odnesla Martina Ježková 

s Derykem. 

      Naše účast na závodech byla letos hojná a pro nás všechny také úspěšná!  

Není přece důležité vyhrát, ale zúčastnit se:  Přesto naše děti získaly krásná 

umístění a dokonce i to nejkrásnější - první místo. Dost ale již závodních 

výsledků... 

     V letošním roce jsme ve spolupráci s obcí Skuhrov nad Bělou poprvé 

uspořádali dětský den. Akce se konala 30. května v areálu spolku Na Venkově. 

Pro děti bylo připraveno 6 disciplín a po jejich splnění byl každý odměněn. 

Dětským odpolednem za pomoci mikrofonu provázela návštěvníky Denisa 

Kadeřábková a pod jejím vedením probíhal v prostoru kolbiště další doprovodný 

program – jízda zručnosti na koloběžkách, ukázka parkuru v podání členek 

spolku Na Venkově, soutěž „kdo vyskočí výš“ mezi psem Máňou, králíkem 

Cestou a beránkem Bertíkem. Po celé odpoledne bylo zajištěno občerstvení a i 

přes občasné přeháňky se za početné účasti nejen místních dětí a rodičů akce 

vydařila.  

      Jako tradičně se poslední zářijovou sobotu, která letos připadla na 26. září, 

konala na Nové Vsi již šestá Hubertova jízda spojená s dětským odpolednem. 

(Více viz. článek Hubertova jízda). Hubertova jízda je pro nás každý rok 

příjemným vyvrcholením jezdecké sezóny.  

      A co nás ještě čeká v letošním roce? Závěrečné kolo Hobby Tour 

v Dolním Jelení, kde nás bude reprezentovat Barbora Ježková na Lucce a 

Martina Ježková s Derykem, a také drakiáda, která je naplánovaná, pokud počasí 

ještě dovolí, na začátek listopadu. 

     Ani přes zimu nezahálíme, budeme s našimi členy pilně trénovat na další 

sezónu, přemýšlet nad novými aktivitami a připravovat již osvědčené akce. Jsme 

rádi, že se každý rok setkáváme s hojnou účastí na našich akcích a hřejí nás 

slova díků od návštěvníků i těch, se kterými spolupracujeme. Věříme, že tomu 

tak bude i nadále.                                                                               Spolek  Na Venkově 
          
 

Šestá Hubertova jízda na Nové Vsi 
 

Spolek Na Venkově pořádal v sobotu 26. září na Nové Vsi již 6. 

Hubertovu jízdu, spojenou tradičně s odpolední zábavou pro děti.  
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 Letošní akci přálo počasí a vyjížďky se zúčastnilo 18 koní. Pro tento rok 

byla zvolena barva růžová. Někteří jezdci se na tuto akci důkladně připravovali 

a v těchto barvách přijeli i se svými koňmi.  Asi dvouhodinová projížďka 

probíhala v poklidném tempu, společnost dospělým dělaly také děti na ponících. 

Letošní rok  vedla cesta směrem na Uhřínov a poté se stáčela do  malebného 

údolí Benátky podél řeky Kněžné. Tam 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 Markéta 

Poláčková na koni Janička Z, 2. místo obsadila Eliška Masaříková a Deryk, 3. 

místo vybojovala Eliška Pišlová s koněm Luckou. Ve druhém závodu velkých 

koní zvítězila klisna anglického plnokrevníka Springboard s Milenou 

Štanglerovou, která tak obhájila své loňské vítězství. Na 2. místě se umístil 

Tomáš Vuršr s Argem a na třetím Eva Mrštná s kobylkou Nelou. 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 ale 

nakonec stal sám vedoucí jezdec, protože se žádnému z ostatních jezdců 

nepovedlo „lišku“  v daném časovém limitu ulovit. 

      Poté si 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 ulovit Miloši Nosálovi. Dále si děti mohly 

vyzkoušet lukostřelbu, hod podkovou do koše nebo „Opičí dráhu“. Za splnění 

všech disciplín na ně čekaly sladké odměny. Současně také probíhalo na 

jízdárně několik samostatných disciplín a ukázek, děti soutěžily v pojídání 

koláče na čas a Eliška Masaříková jim převedla se svým králíkem Cestou 

ukázku „Králičího hopu“. Proběhlo také hlasování o nejhezčího koně. Stala se 

jím domácí kobylka shetlandského poníka Lucka. Její jezdkyně pak vylosovala 

ze všech hlasujících dětí vítězku, která si odnesla za svůj hlas věcnou cenu. Po 

celou dobu bylo pro děti i rodiče zajištěno občerstvení. Také letos se celá akce 

vydařila, nemalou měrou k tomu přispělo pěkné počasí, velká účast jezdců,  

rodičů s dětmi a hlavně nadšení všech pořadatelů.  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 všem sponzorům a těm 

kteří přiložili ruku k dílu při organizování této akce. Příští rok se pojede již 7. 

Hubertova jízda tentokrát v barvě červené. Těšíme se! 
 

                                                                       Za spolek Na Venkově, Denisa Kadeřábková 

 

 

Cvičení jógy pro seniory začne v místní tělocvičně v pondělí 2.11.2015. 

Přineste si s sebou sportovní oblečení, karimatku a polštářek. Srdečně mezi 

sebe zveme jak zkušené cvičence tak případné nové zájemce o tento druh 

cvičení a relaxace. 
           Libuše Nedomlelová 
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   provede v naší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů 
Dne: 31.října 2015                      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 prodej. 12,30 – 12,55 hodin 
 

Vybírané nebezpečné odpady  (pro občany zdarma): 
 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  (pro občany zdarma): 
 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 ! 

 

 

 

 

Přineste nám svůj odpad! 

Chraňte naše životní prostředí!   494 629 050     
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Z činnosti místní organizace Českého rybářského svazu 

ve Skuhrově nad Bělou v roce 2014 
 

Rok 2015 máme téměř za sebou. Naše organizace se může ohlédnout, co se 

nám v tomto roce podařilo a co ne.  Většina našich činností se každoročně opakuje. 

V letošním roce se po dlouhé době nelovil žádný z našich rybníků, pouze byl do 

rybníčku v Hrašticích nasazen plůdek a to  600 ks kapra, 1.000 ks amura a 500 ks lína. 

Na chovných i sportovních rybnících nám v letošním roce dělalo velké problémy 

sucho a  velké teploty. Museli jsme hlídat obsah kyslíku ve vodě, ryby se vůbec 

nepřikrmovaly. Na rybníku D2 byla vodní hladina skoro dva metry pod normálem. Na 

ostatních rybnících nebyla situace tak špatná, chybělo cca 30 až 40 cm. Teplota vody 

dosahovala i 28 stupňů °C. Nakonec se  situaci uhlídat podařilo a nedošlo k žádnému 

úhynu ryb. Také jsme slovili chovné potoky. Nachytaných 1.540 ks pstruhů jsme 

vysadili do řeky Bělé. Do potoků jsme potom dovezli 10.000 ks malých pstroužků. Na 

chovných potocích se udělaly splávky, zlepšují podmínky pro život ryb. Je vyšší vodní 

sloupec i v době, kdy je malý průtok a hlavně se vytvoří úkryty před rybožravými 

predátory, kterých v posledních letech přibylo.  

   Kroužek mládeže pod vedením pánů Blažka, Hradeckého a  Förstera navštěvuje 

11 dětí, scházejí se pravidelně jedenkrát za čtrnáct dní. Mladí rybáři v letním období 

docházejí na rybník v Debřecích, kde si vyzkouší to, co se naučili v zimě. Učí se vázat 

háčky, poznávat ryby, rybářský řád i mnoho jiných činností, které k rybaření potřebují. 

Po důkladné přípravě skládají mladí rybáři závěrečný test k získání povolenky k lovu 

ryb. Přes léto mají čas na odpočinek a vyzkoušení nabytých vědomostí a zkušeností.  

Na přelomu dubna a května  proběhlo na rybníku v Debřecích setkání členů kroužku 

mladých rybářů MO Skuhrov nad Bělou. Celé setkání zorganizoval vedoucí kroužku 

Petr Förster a Věra Försterová, která se starala dětem o stravu. V červnu byly 

uspořádány závody dětí. Těch se k našemu překvapení sešlo docela hodně, což nám 

jako pořadatelům udělalo radost. Zúčastnily se i děti, které nejsou z blízkého okolí. 

Startovné a občerstvení mají zdarma. Celkem se sešlo 18 dětí.  Ryby jim braly a tak se 

měli rodiče a rozhodčí co ohánět. Počasí dětem přálo, všechny měly alespoň nějaký 

úlovek, tak si to snad užily. Na prvním místě se umístil David Zounar, na druhém 

místě Marek Valenta. Tyto dva od sebe dělilo pouze 11 bodů, což je jedna 11 cm 

dlouhá ryba, takže byly závody napínavé až do konce. Všechny děti dostaly nějakou 

cenu.  

Rovněž jsme uspořádali v Debřecích  tradiční závody pro dospělé. Celkem 

soutěžilo 44 závodníků, z nichž jen pár zůstalo úplně bez úlovku. Bylo pěkné počasí, 

ryby celkem braly a tak se závody vydařily.  Pro prvních 15 závodníků byly 

připraveny pěkné ceny.  

 V srpnu byly  uspořádány závody dvojic v lovu ryb na 24 hodin. Letos byla po 

dlouhé době naplněna maximální kapacita závodů 24 dvojic. Počasí vyšlo, a tak si 

všichni mohli závody pořádně užít. Rybám se tentokrát moc brát nechtělo, a tak byla 

každá chycená ryba ceněná.  Lovit takto dlouho v kuse a téměř beze spánku, není 

vůbec jednoduché.  

V průběhu roku také pokračovaly posledními kosmetickými úpravami práce na 

našem skladu u rybníku D1. Do připraveného přístřešku byl v letošním roce instalován 

gril. Tím byla stavba hotova, a tak mohlo být pro všechny členy připraveno 

občerstvení s grilováním. Byla to odměna za práci, kterou zde vynaložili, jen škoda, že 
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jich přišlo opravdu málo. 

Na tomto místě bych chtěl poděkovat obecním úřadům ve Skuhrově nad Bělou 

a v Kvasinách za spolupráci a podporu našeho spolku, dále i sponzorům, kteří věnují 

ceny na rybářské závody. Pokud chcete relaxovat v přírodě se sportovním rybolovem, 

rádi Vás mezi námi uvítáme. Další informace o nás najdete na internetové adrese: 

http://www.crs-skuhrov.wz.cz /  
                        David Zounar 

******************************************************** 
 

Pozvánky od sousedů: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U příležitosti Dne válečných veteránů se uskuteční v Kulturním domě v 

Lukavici v pátek 20.11. 2015 od 16.00 do 16.30 hod. vystoupení vojenského 

uměleckého sboru ONDRÁŠ s programem "Koncert orchestru lidových 

nástrojů s dívčím sborem".  

Srdečně zveme skuhrovské občany na tuto kulturní akci. Koncert je 

zdarma. Jakmile obdržíme propagační materiál, zašleme jej na obecní úřad ke 

zveřejnění.  
                   Eva Martinů, starostka Lukavice 

  
 Kulturní komise Města Solnice a Občanské sdružení Život na zámku Kvasiny 

pořádají v galerii zámku v Kvasinách 

VÝSTAVU AMATÉRSKÝCH VÝTVARNÍKŮ 
(tentokrát mužů) 

V den zahájení od 14.00 hodin  povídání o vínu s ochutnávkou, od 15.00 hodin - 

otevření výstavy, která bude dále otevřena takto: 

od 17.10.2015 do 22.11.2015 

otevírací doba: Po-Pá 10 -17 hod., So-Ne 13 -17 hod. 
 

 
 

http://www.crs-skuhrov.wz.cz/
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ZUBNÍ POHOTOVOST – ROZPIS SLUŽEB 
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 8.00 – 12.00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ZUBNÍ POHOTOVOST - ROZPIS SLUŽEB

ordinační hodiny  : sobota , neděle , svátek   08,00 - 12,00 hod

datum jméno lékaře                      adresa ordinace                              telefon

15.08. MUDr. Vyčítalová Marie dr.Lützova 244 , Vamberk 494 541 757

16.08. MUDr. Seidlová Zdenka Skuhrov nad Bělou 17 494 598 205

22.08. MUDr. Ptačovská Eva Masarykova 729 , Kostelec nad Orlicí 603 933 466

23.08. MDDr. Andělová Jana J. Pitry 448 , Opočno 731 980 112

29.08. MUDr. Beránek Jan Komenského 828 , Týniště nad Orlicí 494 371 088

30.08. MUDr. Benešová Růžena Tyršova 464 , Dobruška 494 622 040

05.09. MUDr. Beran Lubomír poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí 494 371 783

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

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

13.09. MUDr. Domáňová Iva poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 694

19.09. MUDr. Dvořáková Soňa Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou 775 224 093

20.09. MDDr. Faltisová Kristýna Záhumenská 445 , České Meziříčí 734 324 600

26.09. MUDr. Loukota Jan Komenského 127 , Opočno 494 621 665

27.09. MUDr. Havlová Marie U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou 494 539 225

28.09. MUDr. Miřejovská Dagmar Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí 494 323 152

03.10. MUDr. Hrbáčová Eva Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou 494 532 330

04.10. MUDr. Kašková Kateřina Kvasiny 145 494 596 174

10.10. MUDr. Kašparová Dagmar Voříškova 169 , Vamberk 602 514 715

11.10. MUDr. Handl Jindřich Panská 24, Rychnov nad Kněžnou 494 531 955

17.10. MUDr. Malátková Ludmila poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 696

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

24.10. MUDr. Nentvichová Eva K.Michla 942 , Dobruška 494 623 775

25.10. MDDr. Pavlová Simona Zdrav.středisko Rokytnice v Orlických hor. 494 595 292

28.10. MUDr. Plšková Ivona Svatohavelská 266 , Rychnov nad Kněžnou 494 534 841

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

01.11. MUDr. Pokorná Jaroslava poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 697

07.11. MUDr. Pokorná Věra J. Pitry 448 , Opočno 494 667 628

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

14.11. MUDr. Světlík Filip             Tyršova 515 , Opočno                                    494 667 553Tyršova 515 , Opočno 777 667 353

15.11. MUDr. Seidlová Zdenka Skuhrov nad Bělou 17 494 598 205

17.11. MUDr. Skřičková Zdena poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 695

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

22.11. MUDr. Sudová Simona poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí 494 371 031

28.11. MUDr. Ptačovská Eva Masarykova 729 , Kostelec nad Orlicí 603 933 466

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

05.12. MUDr. Štulík Richard poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 693

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

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

13.12. MUDr. Tůmová Věra J. Pitry 344, Opočno 494 667 154

19.12. MUDr. Valešová Pavla poliklinika, Pulická 99, Dobruška 494 622 114

20.12. MUDr. Zdeňka Jiří Kvasinská 129 , Solnice 494 596 732

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

25.12. MUDr. Vyčítalová Marie dr.Lützova 244 , Vamberk 494 541 757

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

27.12. MDDr. Zdráhal Zdeněk Masarykova 729 , Kostelec nad Orlicí 721 460 150

01.01. MDDr. Andělová Jana J. Pitry 448 , Opočno 731 980 112

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

03.01. MUDr. Benešová Růžena Tyršova 464 , Dobruška 494 622 040

Skuhrovský zpravodaj vydává Obec Skuhrov nad Bělou. 

Zaregistrováno u MK ČR pod značkou MK ČR E 11 927. 
Odpovědný redaktor Mgr.Jiří Nedomlel, Skuhrov nad Bělou 102. 
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Obálka: EXNER studio,s.r.o. Solnice 
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