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Pohledem starosty 
    Skončily prázdniny, skončilo léto a je tu opět podzim a s ním i počasí 
charakteristické pro toto období. Věřme, že přinese i tolik potřebnou vláhu 
přírodě, která je již druhý rok sužována suchem. V této souvislosti bych Vás 
rád v krátkosti informoval, že ministerstvo zemědělství oprašuje staré projekty 
nádrží a přehrad pro zadržování povrchových vod z důvodů neustále se 
snižujícího stavu podzemních vod. Mezi vytipovanými lokalitami je i přehradní 
nádrž ve Skuhrově nad Běl. Časový horizont  uskutečnění této akce je však 
50 let. Ale zpět k naší práci. Rád bych se v krátkosti ohlédl za právě 
uplynulým létem. 
     Poměrně příznivé letní počasí nám umožnilo provádět venkovní údržbu 
obecního majetku. Protože jsme v uplynulých letech provedli většinu 
vytýčených úkolů, letos jsme se věnovali pouze základním sezónním pracím. 
Za letošní pomoc při této činnosti patří velký dík studentům – brigádníkům.   
       Z povedených letních kulturních a sportovních akcí bych chtěl 
připomenout doprovodné akce skuhrovské pouti: Pouťovou taneční zábavu, 
tradiční volejbalový Turnaj Skuhrováků a výstavu místních chovatelů. Za 
zmínku určitě stojí velmi pěkná akce Řezbářské sympozium v rámci 
Mutinových slavností. Tématu je v tomto čísle věnován samostatný článek. 
Dále se konal Běh údolím Bělé, Běh na kolečkových lyžích s cílem na 
Šerlichu, taneční zábava Rozloučení s létem, Nohejbalový turnaj a Rybářská 
čtyřiadvacítka. 
      Ve výstavních prostorách obce proběhla úspěšná výstava místního  
fotografa Vlastimila Dohnálka, zaměřená na fotografie z loňské divadelní 
sezony na  hradě a fotografie s motivy Prahy. Děkujeme. 
     Z rozpočtovaných plánovaných akcí se nám většinu podařilo realizovat. 
Dokončili jsme největší akci tohoto roku,  dostavbu Společenského domu        
v čp. 23 v Brocné, včetně všech doprovodných akcí. Proběhla kolaudace a 
v současné době se objekt zařizuje nábytkem a technikou, aby byl 
provozuschopný a mohl sloužit své funkci. Budova má už za sebou první 
větší akci,  kterou byly volby do krajských zastupitelstev. 
  Pro letošek byla dokončena plánovaná oprava a údržba obecních 
komunikací. Na tyto účely byl výhodně zakoupen  materiál z frézování 
komunikace Bílý Újezd -  Dobruška. Dorazily i dva nové kontejnery na 
železný šrot, které budou umístěny v Brocné a ve Svinné. Pro tyto kontejnery 
a  pro starší kontejner ve Skuhrově bude vybudována krytá panelová plocha, 
čímž zamezíme jejich korozi a prodloužíme jejich životnost. To bychom chtěli 
stihnout ještě do konce tohoto měsíce. Pokud nám počasí dovolí, budeme 
postupně pokračovat v dalších plánovaných venkovních pracích. 
     V této době se nám scházejí i objednané projektové dokumentace na 
chystané akce příštího roku a let následujících. Jedná se o akce  Zateplení a 
bytová nástavba zdravotního střediska,  Bezbariérovost obce, včetně výtahu  
v budově OÚ a propojení chodníkem  mezi naší obcí a sousedními 
Kvasinami. Dále se jedná o Veřejné osvětlení středu obce a novinkou bude 
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akce  s názvem Navýšení kapacity MŠ. Ta se uskuteční ve spolupráci se ZŠ 
a MŠ. Jejím záměrem je účelně zprovoznit dnes nevyužívané prostory 
v budově MŠ.  S rozšiřováním zóny Škoda přibývá dětí a současná kapacita 
již nestačí. Věříme, že se nám podaří všechny akce zdárně zrealizovat. 
       Závěrem tohoto článku chci Vám, skuhrovským občanům i ostatním 
čtenářům  Zpravodaje popřát  příjemný podzim, ještě mnoho slunečných dnů 
a zejména pevné zdraví.     
                                                                                                                                    Milan Bárta 
 

 

Otazníky kolem odpadních vod 
Jak jistě většina z Vás ví, obec Skuhrov nad Bělou provozuje pro 

odvádění odpadních vod z provozu rodinných domů veřejnou kanalizaci, 
která není ukončena centrální čistírnou odpadních vod - dále jen ČOV.  
 Současný způsob provozování veřejné kanalizace - dále jen kanalizace 
je tedy závislý především na provozní kázni jednotlivých producentů 
odpadních vod, kteří jsou na tuto kanalizaci napojeni. Vzhledem k tomu, že 
kanalizace podléhá kontrolní činnosti vodoprávního úřadu nebo inspekci 
životního prostředí a na vypouštění vod z kanalizace bylo vydáno povolení k 
vypouštění předčištěných odpadních vod, je nezbytně nutné, aby odpadní 
vody natékající do této kanalizace byly předčištěny na úroveň, která zajistí 
soulad s uvedeným povolením. V případě neplnění hodnot uvedených pro 
kvalitu vypouštěných vod, hrozí obci ze strany správních orgánů vysoké 
pokuty. Povinnosti provozovatele veřejné kanalizace jsou uvedeny v zák. č. 
274/2001 Sb.,  zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.  
 Protože bylo s ohledem na možnost porovnání provozních nákladů  
kanalizace bez ČOV a  kanalizace s ČOV navrženo, aby byl i nadále 
zachován stávající způsob čištění a odvádění odpadních vod, je nutné zlepšit 
provozní kázeň a zvýšit účinnost některých čistících zařízení. Průběžnou 
celoroční kontrolou  kanalizace a kvalitou vypouštěných vod z kanalizace 
obce, vás žádáme, abyste během  následujících cca dvou měsíců provedli 
snížení hladiny kalů ve vašich předčistících zařízeních, to znamená v 
biologických septicích, popř. biologických areačních čistírnách, dle rozsahu, 
jak vám bylo sděleno v jednoduchém manuálu pro provoz septiků a ČOV. 
Snížení hladiny kalů znamená pouze odebrání části nashromážděného kalu 
nikoliv vyčerpání celého obsahu biologického septiku nebo ČOV. Tím by 
došlo k přerušení biologického procesu a jeho obnova trvá cca 5-8 týdnů.  
 Odebraný kal je biologického původu a lze jej zneškodňovat 
následovně: 
- aplikací na zemědělsky využívané pozemky s respektováním ochrany 
jakosti podzemních a povrchových vod  

- přidáním kalů do kompostu opět s respektováním ochrany jakosti 
podzemních a povrchových vod a odstupové vzdálenosti umístění kompostu 
od hranice sousední nemovitosti 
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- odběrem kalu odbornou firmou (vodárenské společnosti a odvoz na 
městskou ČOV nebo zemědělským družstvem). 

V této souvislosti Vás dále žádáme a vyzýváme k důslednější provozní 
kázni předčistících zařízení u jednotlivých domácností za účelem zajištění 
bezproblémové provozu  kanalizace.  

Napojením na obecní kanalizaci se veškeré zákonné povinnosti přenáší 
na provozovatele  kanalizace, což pro jednotlivé producenty odpadních vod 
zcela jednoznačně přestavuje komfortní službu.  Tyto skutečnosti je třeba 
vždy vzít v úvahu při hodnocení srovnávání individuálního čištění odpadních 
vod a zamyšlením nad přístupem k provozování stávajících předčistících 
zařízení u jednotlivých nemovitostí.  

Dále  Vás v této souvislosti chceme informovat, že na základě výše 
uvedeného  Vám bude do konce letošního roku dodána k podpisu Smlouva o 
odvádění odpadních vod, která je nutná pro zajištění právního stavu mezi 
dodavatelem služby za odvádění odpadních vod a jednotlivými producenty 
odpadních vod. Na  stanovení výše úhrady stočného byla  provedena tzv. 
kalkulace, která je souhrnem investičních a provozních nákladů na zajištění 
bezproblémového  provozu a rozvoje  kanalizace v obci Skuhrov nad Bělou.  

 

 

Mutina Skuhrovský 
 

- upozorňuje občany, kteří dosud neuhradili poplatky za 
odpady na rok 2016, aby tak učinili obratem. Tyto poplatky 
měly být uhrazeny již do konce měsíce března 2016(!)  
Kdo nebude mít do 1.11.2016 uhrazeno, odpady mu 
nebudou vyvezeny… 
- varuje občany před množícími se krádežemi. Radí všem občanům, aby si 
dobře zabezpečovali svůj majetek a všímali si podezřelých osob pohybujících 
se po obci…   
- nechápe myšlení  mladíka, který sešlápne plynový pedál svého auta až na 
podlahu  a se řvoucím motorem se prohání po obci… 
 

*** 
Sociální komise opět děkuje vše dárcům, kteří přispěli i v letošním roce do 
sbírky pro Diakonii Úpice. Je potěšující, kolika lidem není lhostejná pomoc 
potřebným.  I v příštím roce ve stejném období tyto sbírky uskutečníme.  
          Za komisi Jana Kouřímová 

 
Svoz nebezpečného odpadu  provede firma Marius Pedersen v naší obci 
5.11.2016. Časový rozpis naleznete v závěru toho čísla SZ. 
Obecní úřad upozorňuje, že se vybírá stočné za 1. pololetí roku 2016. 
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Informace ze Společenského centra 
 Krásné slunné léto je již za námi a nyní nás čeká zamračený a 
uplakaný podzim, kdy postupně bude přebírat vládu „Paní Zima.“  Čekají nás 
Vánoce a před nimi tradiční Advent  ve Společenském centru. 

Nejprve bych ale ráda shrnula akce, které proběhly 
v letních měsících.  V srpnu se konalo na hradě 
ŘEZBÁŘSKÉ SYMPOZIUM V RÁMCI AKCE „LETNÍ 
MUTINOVY SLAVNOSTI.“  Své řezbářské umění 
s motorovou pilou zde předvedli čtyři řezbáři. Jejich díla 
nyní zdobí venkovní prostory u Společenského centra. 
Součástí sympozia byla „rychlořezba.“ Úkolem řezbářů bylo 
vyřezat za 1 hodinu sochu na volné téma. Výsledkem byly 
dvě krásné sovy, které zdobí prostory obecního úřadu  
a základní školy a lavička s liškou, která je umístěna 
v mateřské školce. Kdo si tyto díla ještě neprohlédl, určitě 
se zajděte podívat. Opravdu to stojí za to.  Za zmínku stojí i doprovodný 
program Mutinových slavností. Pozvání přijalo několik prodejců, např. 
keramiky, kovaných a drátkovaných výrobků. Nezapomnělo se ani na naše 
nejmenší. Pro děti byly připraveny dílničky, kde si mohly vytvořit různé 
náramky, náhrdelníky, zatlouci hřebík, nebo si nechat na obličej namalovat 
krásné motivy. Letošní slavnosti se 
velmi vydařily a už nyní se můžete těšit 
na další ročník. 
 Další úspěšnou akcí byla 
skuhrovská pouť, kde si určitě děti  
i dospělí, užili pouťové atrakce a večer 
zatančili se skupinou COMBI  
u Společenského centra.   

Dále bych se chtěla zmínit  
o výstavě „Mateřství minulých 
generací“, která byla k nahlédnutí na 
obecním úřadě od 17.do 21.10.2016. 
Kdo ji navštívil, nelitoval. Nádherná soukromá sbírka různých oblečení, 
zavinovaček, kočárků i hraček z let 1920–1980 vyvolala v návštěvnících řadu 
vzpomínek. 

Ale teď už k tomu, co nás čeká. Jak jsem již uvedla, blíží se advent. 
Adventní odpoledne  ve Společenském centru je připraveno na neděli 27. 11. 
2016 od 13.00 hodin. Jeho součástí je v letošním roce i prodejní výstava 
panenek v ručně háčkovaných šatech. Výstava není jenom   o panenkách, 
ale hlavně o práci, které dělají lidské ruce, žádný stroj. Budeme se těšit na 
Vaši návštěvu. 

Jelikož se nám také blíží „čerti“, Obec Skuhrov nad Bělou pořádá dne 
12.11.2016 pekelnou výpravu do peklíčka „PEKLO ČERTOVINA“ v Hlinsku. 
Bližší informace a přihlášky na OÚ.      Kateřina Pohlová 
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                SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

 

Významného životního jubilea se ve čtvrtém  čtvrtletí  roku  2016  
dožívají tito naši spoluobčané: 

     EHLOVÁ  Zdeňka   z  Hraštice                   94 let 

     KOBLÁSA  Josef     z Nové Vsi                85 let 

     HARTMAN  Miroslav  ze Skuhrova           80 let 

     JECHOVÁ  Marie    z  Hraštice                   90 let 

     MACHÁŇOVÁ  Květa   z  Brocné              70 let 

     PAVLOVÁ  Růžena    z Hraštice                85 let 

     PIŠL  Bohuslav   z  Rybníčků                    70 let 

     FRANKE  Zdeněk   ze  Skuhrova               70 let 

     PONKA  Stanislav    ze  Svinné                 90 let 

             Vaše životní jubileum je pro nás příležitostí, abychom Vám do dalších let 
upřímně popřáli dobré zdraví, spokojenost a osobní pohodu. 

 

Vítáme nové občánky naší obce: 

         KLINSKÁ   Valentina   ze  Svinné 

         BIEN   Jonáš   ze  Skuhrova 

         Vážení rodiče, vítáme narození Vašeho děťátka a přejeme 
Vám i jemu, aby vyrůstalo ve zdraví, lásce, klidu a pohodě. 

 

Ve třetím čtvrtletí roku 2016 uzavřeli sňatek tito naši spoluobčané : 

BUKOVSKÁ  Klára  ze  Skuhrova  a  KRÁSNÝ  Tomáš 

Novomanželům přejeme, aby jejich společný život byl založen na vzájemném 
porozumění, lásce a toleranci. 

 

V měsíci září oslavili významné výročí 50 let společného života: 

 manželé  Otto a Marie Králíčkovi ze Svinné      

 manželé  Václav a Marie Peterkovi z Brocné. 

Do dalších společně prožitých let přejeme hodně zdraví, spokojenosti a 
stálou životní pohodu. 

                                              Ludmila Popová 
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Výsledky krajských voleb 2016 Skuhrov nad Bělou 
 

Okrsek Voličů  Volilo  

Č.1  Skuhrov nad Bělou 724 268 

Č.2  Brocná 150 65 

 

Volební 

číslo 

strany 

Název volební 

strany 

Volilo 

voličů 

Skuhrov 

Volilo 

voličů 

Brocná 

Celkem 

volilo 

 

1 Volte pravý blok….. 0 0 0  

2 ODS 21 4 25  

7 Koalice … Okamura 17 5 22  

12 ČSSD 41 9 50  

30 ANO 2011 73 17 90  

32 TOP 09 19 2 21  

36 Koalice-…KDU…. 25 8 33  

37 KSČM 36 9 45  

41  Národní dem. 1 0 1  

43 Úsvit ….. 2 0 2  

50 Starostové a vých. 11 4 15  

52 Svobodní a soukr. 4 0 4  

56 Piráti, SZ + …… 11 2 13  

67 NE ilegální …… 1 1 2  

68 Nezávislí 0 0 0  

70 Koalice republikánů 0 0 0  

75 Dělnická strana …. 4 0 4  

      

  266 + 2 

neplatné 

61 + 4 

neplatné 

327 + 6 

neplatných 

 

 
 

Kulturní komise  ve spolupráci se Společenským centrem pořádá pro děti 
v pátek  4.11.2016  BLUDIČKOVÝ  POCHOD  S LAMPIÓNY. Sraz  od  16.30 
do 17.00 hodin u Společenského centra. Děti si budou moci  něco vyrobit 
v připravené dílničce a pro všechny bude možnost občerstvení. 
                                                                                                 Srdečně Vás všechny zveme  
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Motoroví řezbáři nadchli Skuhrov 
 

Letošní Mutinovy slavnosti se pod patronací náměstka 
hejtmana Královéhradeckého kraje pana Karla Janečka konaly ve 
dnech 4. – 6. srpna. Svým obsahem byly poněkud odlišné od 
předchozích let. 
 Na prostranství před hradem se od čtvrtka 4.8. do soboty 6.8. ozývaly 
motorové pily. Toto místo se totiž dočasně změnilo na řemeslnickou dílnu pod 
širým nebem. Konalo se zde první řezbářské sympozium, jehož se na 
pozvání představitelů skuhrovské obce zúčastnily čtyři osobnosti, zabývající 
se již několik let vyřezáváním dřevěných plastik pomocí motorové pily.  
 Každý z nich dostal k opracování blok dřeva, které věnovala pro tento 
účel hraběnka Kristina Colloredo-Mansfeldová z Opočna. Úkolem bylo 
vytvořit za 3 dny originální plastiku, která bude po ukončení akce umístěna 
před budovou Společenského centra. Vzhledem k tomu, že na tomto místě 
stával dříve mlýn, byla součástí zadání podmínka, aby dřevěné výtvory 
tematicky připomínaly  vodu, mlynáře, vodníky či vodní živočichy.    
 V sobotu akce vyvrcholila prezentací děl jednotlivých autorů při 
sousedském posezení u hradu. Pro zpestření dostali řezbáři ještě jeden úkol: 
během 60 minut měli vytvořit libovolné plastiky. Návštěvníci tak mohli 
sledovat umělce bezprostředně při práci. A bylo opravdu na co se dívat – 
v kusech dřeva se pod rukama řezbářů postupně začaly objevovat náznaky 
obrysů, které pomalu nabývaly reálných podob. Konečný výsledek byl 
naprosto úžasný, za hodinu práce se jim podařilo vykouzlit dvě nádherné 
moudré sovy  a lavičku s liškou. Přítomní diváci odměnili umělce 
zaslouženým potleskem.  Vyskytlo se dokonce několik zájemců, kteří byli 
odhodláni okamžitě na místě 
vzniklá díla odkoupit. Proto 
pořadatelé uvažují o tom, že 
by v příštích letech uspořádali 
na závěr sympozia dražbu 
vytvořených děl. Letošní 
sochy jsou majetkem obce a 
jednotlivá dílka vzniklá 
z rychlořezání jsou umístěna 
na obecním úřadě (sova), 
v místní mateřské škole 
(lavička) a v základní škole 
(sova), za což vedení ZŠ a 
MŠ velice děkuje.             
A kdo vlastně byli oni 
čarodějové s pilami a jak se k nám do Skuhrova dostali? Skuhrovský občan 
pan ing. Richard Poláček udržuje již několik let kontakty se 
čtyřicetiletým řezbářem Janem Paďourem z Jaroměře. Ten oslovil své tři 
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kolegy a všichni dohromady pak přijali nabídku na účast v prvním ročníku 
skuhrovského sympozia.   
          Jan Paďour se svému koníčku věnuje 7 let, jeho díla se již objevila na 
20 výstavách. Pracuje převážně s dubovým dřevem a oblíbenými náměty 
jsou zvířata. Je rovněž autorem prvních plastik, které jsou od loňského roku 
umístěny u mlýnského kola před Společenským centrem.    
 Petr Krejcar bydlí v Hořicích v Podkrkonoší, je mu 42 let a řezbařině se 
věnuje 3 roky. K tomuto koníčku ho přivedl jeho děda. Oblíbeným námětem 
jsou ptáci – dravci. Jeho povolání nemá s koníčkem nic společného – pracuje 
v automobilovém průmyslu.        
 Stejně starý Radek Smejkal z Pardubic pracuje se dřevem již 9 let. Jeho 
díla byla předmětem obdivu na 20 výstavách. Rád zpodobňuje zvířata. Jeho 
dalším koníčkem je sokolnictví. V civilním povolání je taneční mistr. Pro 
zájemce pořádá řezbářské kurzy, jeho heslo zní: „Z každého dřeva něco 
udělám.“           
 Čtvrtým do party byl Robert Musil, 43 let, další občan z Hořic. 
Řezbářství pomocí motorové pily se věnuje již 12 let. Od ostatních parťáků se 
odlišuje tím, že dává přednost vytváření funkčních věcí – laviček, stojanů na 
kola apod. K řezbářství jej přivedl jeho otec – sochař. Z materiálů preferuje 
dub nebo olši, původním povoláním je tesař.     
 Všichni čtyři aktéři sympozia jsou opravdovými špičkami ve svém 
oboru, a reprezentují ČR na sympoziích v zahraničí, jako je například 
prestižní akce v německém Dorf Chemnitz, kde se schází až 10 000 (!) 
diváků. Jan Paďour a Radek Smejkal jsou členy Echocarving Czech teamu. 
Nově vzniklá rychlořezbářská disciplína má mezinárodní název speed 
carving.  Zdá se, že by u nás  mohla vzniknout nová tradice, protože obec 
již má od řezbářů příslib  
na účast v dalším ročníku 
sympozia, které by se mělo 
konat začátkem července 
roku 2017.  Tentokrát budou 
při sympoziu vznikat díla, 
která by měla zapadat do 
prostředí hradu a jeho okolí. 
Tím ovšem není řečeno, že 
se galerie dřevěných plastik 
u Společenského centra 
výhledově nebude v příštích 
letech dál rozšiřovat. Máme 
se tak na co těšit a spolu 
s námi i návštěvníci obce, 
turisté, cyklisté, zkrátka všichni, kteří se již nyní u Centra zastavují  a oživlou 
krásu dřeva nadšeně obdivují. Skuhrov tak získal atrakci, kterou široko 
daleko jen tak nenajdete.                                                                                 

Jiří Nedomlel 
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NOVÝ ŠKOLNÍ ROK ZAHÁJEN 
  Za krásného, téměř letního počasí zahájili žáci a učitelé na slavnostním 
shromáždění  1.  září nový školní rok. Za Obec Skuhrov nad Bělou pozdravil 
žáky pan místostarosta Bc. Vladimír Bukovský, který všem popřál úspěšný 
rok a samé pěkné známky. S organizačními záležitostmi potom seznámil 
přítomné ředitel školy pan Mgr. Oldřich Málek. Deváťáci pak tradičně přivítali 
prvňáčky a předali jim malé dárky, které pro ně připravil Královéhradecký kraj 
a zdravotní pojišťovny. Do školy nastoupilo celkem 161 žáků, což je 
dosavadní historické minimum. Pohled do místní MŠ je ale  optimističtější, 
tam je kapacita naplněna. Výhledově tedy počítáme s tím, že se počet žáků i 
v naší ZŠ začne opět zvedat.        
 Po  prvním dnu, který byl plný slavnostní nálady, přišly dny všední  a 
s nimi plnění  úkolů, se kterými se musejí potýkat nejen žáci, ale všichni 
pracovníci školy. Po mateřské dovolené se vrátily paní učitelky Mgr. Iveta 
Vašátková a Mgr. Zuzana Šabatová, za Mgr. Petru Holáskovou nastoupila od 
října paní učitelka Mgr. Lenka Hepnarová z Deštného. Počty žáků ve třídách 
jsou letos následující:     

I. třída:  17 žáků, třídní učitelka Mgr. Jana Popová     
 II. třída:  15 žáků, třídní učitel Mgr. Vladimír Kalous    
 III. třída:  12 žáků, třídní učitelka Mgr. Věra Rygrová    
 IV. třída  18 žáků, třídní učitel Mgr. Daniel Vacek     
 V. třída:  14 žáků, třídní učitelka Mgr. Jana Dusilová    
 VI. třída:  17 žáků, třídní učitelka Mgr. Zuzana Šabatová   
 VII. třída:  26 žáků, třídní učitelka Mgr. Anna Bartíková    
 VIII.třída:  18 žáků, třídní učitelka Mgr. Lenka Hepnarová   
 IX. třída:  24 žáků, třídní učitelka Mgr. Hana Wenzelová 

Mgr. Iveta Vašátková dokončuje dálkové studium výchovného 
poradenství na Univerzitě Hradec Králové. Výchovnou poradkyní je 
v současné době Mgr. Libuše Nedomlelová, funkci zástupce ředitele ZŠ 
vykonává  Mgr. Jiří Nedomlel, ředitelem školy je Mgr. Oldřich Málek.      
Do naší školy docházejí nejen děti z katastru Skuhrova nad Bělou, ale 
dojíždějí sem i žáci z Kvasin, Bílého Újezda, Lukavice, Osečnice, Proloha, 
Lomů, Solnice, Skalky, Rychnova nad Kněžnou a Hlinného.    

Během prvních dvou měsíců školního roku se kromě výuky též 
uskutečnila celá řada školních akcí. Za krásného slunečného počasí se 
konala  sportovní soutěž Odznak všestrannosti olympijských vítězů - 
Olympijský víceboj, které se zúčastnili všichni žáci školy. Vybraní žáci odjeli 
do Hradce Králové, kam byli pozvání na slavnostní vyhlášení výsledků 
loňského Hejtmanova poháru, ve kterém naše škola vybojovala krásné 2. 
místo.   V této soutěži závodí žáci přihlášených škol na trase vyžadující 
mnoho sportovních dovedností:  hody na koš, střelba na branku, kotouly, běh, 
přeskoky... Kdo dřív, kdo víc a kdo rychleji. Jde o čest a slávu, o pohár i 
finanční odměnu.          
 Žáci 7. třídy se jedno zářijové dopoledne ocitli v hluboké minulosti, 
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neboť si v rámci projektu „Škola v pravěku a pravěk ve škole“ mohli 
vyzkoušet, jak se kdysi  rozdělával oheň, vyráběli keramiku, mleli na dvou 
kamenech mouku, vyráběli pěstní klíny i sekeromlaty, oštěpy, luky a šípy, 
malovali pravěká zvířata a to vše v odpovídajících oděvech. Své poznatky 
potom podrobně zdokumentovali v pracovních listech, které byly v mnoha 
případech velmi vydařené.         
 Páťáci se vydali na exkurzi do Rychnova nad Kněžnou po stopách 
hrdinů oblíbené Poláčkovy knížky „Bylo nás pět“.      
 Ve středu 12. 10. 2016 se žáci 8. a 9. ročníku zapojili do 
celorepublikové soutěže „Přírodovědný klokan“. Za úkol měli odpovědět na 
24 otázek z přírodopisu, zeměpisu, fyziky a matematiky. Zapojilo se celkem 
19 žáků. Nejlepšími řešiteli se stali: Adéla Křepelová, Martin Mičkech a 
Miloslav Pop (všichni z 9. roč.) Všem úspěšným řešitelům gratulujeme! 

Ve sběru léčivých bylin byli nejúspěšnější tito žáci: 

1.místo  Roštlapilová Viktorie, 5.třída:     7,771kg  

2.místo  Michlová Adéla, 4.třída:              6,09kg 

3.místo  Čtvrtečka Matěj,4.třída:              4,77kg 

 
1.místo  Pohlová Lucie, 7.třída:                16,69kg 

2.místo  Škorpíková Nela, 8.třída:            10,50kg 

3.místo  Bárta Jan, 6.třída:                         7,54kg  

 
Pro žáky je ve škole  připravena řada možností, jak využít volný čas. 

Mohou se přihlásit do těchto zájmových útvarů: anglický jazyk pro 2. ročník, 
etická výchova pro 1., 2. a 3. ročník, pohybové hry pro žáky I.stupně,  hra na 
flétnu,  kroužek florbalu pro žáky I. stupně  a další florbal pro žáky II. stupně,  
angličtina pro zájemce z  9. ročníku.       
 Naše škola již několik let pořádá oblíbené  posvícenské hody. Nejde, jak 
by se podle názvu mohlo zdát, o žádná plná břicha  z přejídání, ale naopak je 
to záležitost plná pohybu, fandění a radosti z výsledků. Zkrátka a dobře, jsou 
to naše tradiční POSVÍCENSKÉ HODY NA KOŠ. Ve čtvrtek 20. října se 
uskutečnilo ve školní tělocvičně velké finále,  kterému předcházela  třídní 
kola, z nichž postoupily z každé třídy 3 děti. Samostatnou skupinu tvořily děti 
z 1. třídy, které ještě neházely na koš, ale na cíl (obruč na podlaze).            
Po napínavém souboji to dopadlo ve finále takto:                       
I.tř.: 1. Kristýna Novotná, 2. Karolína Jandíková, 3. Natálie Košíková 
II. a III.: 1. Sofie Hodermarszká, 2. Tereza Šotolová, 3. Vojtěch Effenberk 
IV. a V.: 1. Kristýna Hynková, 2. Vendula Mičkechová, 3. David Lukavský     
Na II. stupni se na stupních vítězů objevili tito žáci a žákyně:              
VI.aVII.tř.dívky: 1. Míša Seidlová, 2.Dominika Vernerová, 3.Daniela 
Milichovská                                                                                      
VI.a VII.tř.chlapci: 1.Jakub Čermák, 2.Jan Janeček, 3. Marek Škop         
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VIII.a IX.tř.dívky: 1.Nela Škorpíková, 2. Mája Popová, 3. Áňa Křížová        
VIII.a IX.tř. chlapci: 1:Václav Šrom, 2.Ríša Rigó, 3.Václav Petr. 

Každý účastník dostal 
drobnou odměnu, žáci na 
prvních třech místech si 
odnesli diplomy a posvícenské 
koláče, které byly podle 
umístění odstupňované. Všem 
gratulujeme a děkujeme za 
účast. Také velice děkujeme 
panu Ladislavu Jirčíkovi, 
výrobnímu řediteli pekárny 
BEAS  Lično a.s., za to, že 
nám firma koláče věnovala 
jako sponzorský dar.  
 Žáci 4. a 5. ročníku se v pátek 21. října  vydali na návštěvu do 
kvasinského zámku, kde se konala výstava a přednáška o cestovateli Dr. 
Emilu Holubovi. Pracovníci Afrického muzea z Holic žáky dokázali velice 
zaujmout, takže si odnesli mnoho nových poznatků o Africe i o našem 
legendárním cestovateli. Aby byl celý den tematicky jednotný, vydala se celá 
výprava  na zpáteční cestu do školy pěšky…       
 Ve čtvrtek a v pátek 20. a 21.října uspořádala škola podzimní sběr 
starého papíru. Opět se podařilo naplnit dva kontejnery, takže do pokladny 
SRPŠ jistě přiteče tučná suma, která bude průběžně využívána ve prospěch 
žáků.         

Celá řada aktivit naše žáky do konce roku ještě čeká.  V pondělí  11.11. 
vyjedou žáci 1. – 5. ročníku  na první letošní  lekci plavání, která se 
uskuteční  v krytém plaveckém bazénu v Rychnově nad Kněžnou, kam 
pojedou celkem desetkrát. 

Tradiční Advent v ZŠ Skuhrov nad Bělou se uskuteční v neděli  
27.11. 2016  od 13.00 hodin. Mezi vystavenými předměty budou mimo jiné 
keramické ozdoby, šperky, brože,  výrobky z pedigu, ozdoby z korálků, 
zdobení perníčků, keramika, patchwork,  vánoční svíčky,  sušené ovoce, 
cukrovinky,  skleněné ozdoby na stromeček a mnoho dalších. Pro děti budou 
připraveny i činnostní dílny s vánoční tématikou, uskuteční se i vyhledávaný 
prodej knih,  své práce budou nabízet  klienti ÚSP Kvasiny. V průběhu 
odpoledne se také uskuteční několik hudebních vystoupení žáků školy. Ve 
školní jídelně bude jako obvykle pro návštěvníky připraveno občerstvení. 
 Přijďte o první adventní neděli do naší školy načerpat inspiraci a nechat 
se  zdravě nakazit vánoční atmosférou. Srdečně zvou pořadatelé ze ZŠ  a 
výboru  Spolku rodičů a přátel  školy.  Přejeme všem čtenářům Skuhrovského 
zpravodaje klidné a pohodové podzimní dny a těšíme se na setkání 
s mnohými z Vás při Adventu ve škole. 
(Na textu se podíleli Mgr. O.Málek, Mgr. J.Nedomlel, Mgr. J.Dusilová, Mgr. L.Hepnarová, 
Mgr.Daniel Vacek, J.Pohlová) 
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PODZIM  
v básních žáků 6. ročníku, kteří při hodinách slohu s paní učitelkou                      

Mgr. Annou Bartíkovou vytvořili tato dílka: 
 

 

Co se děje na podzim 

Honza Hlavsa 

 

Je tu zase podzim, 

sousedi sejí ozim. 

Doma máme velkou zimu, 

táta za to sklízí vinu. 

 

Chystáme se dlabat dýně, 

jako děti v této vile. 

I jablka sklízíme  

a v kamnech si topíme. 

 

Každá báseň jednou končí, 

proto se teď s Vámi loučím! 

 

 

Neposlušný drak 

Danďa Milichovská 

 

Podzimní nebe je krásné, 

to je snad všem jasné. 

Když pak hodně zafouká, 

draků je plná louka. 

 

Já mám taky jednoho, 

ale nevydrží mnoho. 

Radši s ním ven nechodím, 

ať někoho neuhodím. 

 

Sice mi hezky plápolá, 

někdy se však stane nehoda. 
 

 

. 

 

 
 
 
 

Podzimní nálada 

Katka Smažíková 

Denča Voglová 

Na podzim padá listí, 

už ho jsou plné kupičky. 

Meluzína létá, piští, 

dětem z ní rudnou tvářičky. 

 

Děti křičí: „Škola volá!“ 

Holky si zpívají: „Hurá, hurá!“ 

Ořechy padají,  

střechy nám bělají. 

 

V krbu si topíme, 

bazén už sklízíme 

 

Na dušičky vzpomínáme, 

naše blízké rádi máme! 

 

Topná sezóna 

Tadeáš Drbula 

Honza Bárta 

 

Podzim už volá, 

začíná škola. 

Všude vítr fouká, 

 já se na to z okna koukám. 

 

Máme doma teplíčko, 

občas ještě svítí sluníčko. 

A když venku leje, 

hry si zahrajeme. 

 

Listí už se venku chvěje, 

mě z toho u srdce hřeje. 

Venku je zima, 

u kamen je ale prima. 

 

Doma oheň plápolá, 

zimu snad nepřivolá. 

Ve škole už zase zvoní, 

podzim z venku krásně voní! 
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Chalupářský volejbalový turnaj 
 
      V sobotu dne 13. srpna se v rekreační osadě Malý Uhřínov 
uskutečnil ve spolupráci s Obcí Liberk 5.ročník Chalupářského 
volejbalového turnaje v kategorii mixy /2 ženy a 4 muži/. 
O turnaj, jež se tradičně hraje na trávě, je stále větší zájem,  
o čemž svědčí fakt, že toho letošního se zúčastnilo rekordních 
12 družstev. 
      Turnaj zahájili Mgr.Jan Langr, předseda okresní ČUS /Česká 
unie sportu/ a Jiří Šimerda, starosta našeho regionu. Již v samém začátku turnaj 
pro déšť nabral zpoždění, ale i přes nepřízeň počasí družstva, která byla rozdělena 
do tří skupin po čtyřech, ukázněně nastupovala na jednotlivé zápasy. Déšť ustal 
krátce po 11. hodině, až do skončení turnaje pak panovalo krásné volejbalové 
počasí. 
Hrálo se na dva hrané sety do dvaceti bez rozdílu dvou bodů, set tedy mohl skončit 
20:19! Vítězové skupin pak hráli o 1.-3. místo, druzí o 4.- 6., atd. Ukončení turnaje 
bylo v 19,30 hodin za účasti starosty Jirky Šimerdy, kdy všechna družstva obdržela 
hodnotné ceny dle vlastního výběru od 1. místa po 12. 
Pořadí družstev:                          
1.    Směska  /kapitánka Evina Špringrová/ 
2. Rosničky z Opočna /Šárka Škrabalová/ 
3. A je to / Vašek Hrnčíř/ 
4. Bumbálka /Radek Šabata/ 
5. WBAC „A“ /Lída Brandejsová/ 
6. Brutus /Radka Přibylová/ 
7. Zmáchaniny /Rena Martincová/ 
8. WBAC „B“ /Hanka Marvanová/ 
9. Promile /Ondra Sienczak/ 
10. Hradečáci /Pavel Novotný/ 
11. Chalupáři /Martin Diviš/ 
12. Středa /Jana Pantůčková/ 
 
  Dále byli odměněni nejmladší a nejzkušenější účastníci turnaje: 
nejmladší – Eliška Růžičková /A je to/ a Tomáš Brzek /Hradečáci/ 
nejzkušenější – Hanka Marvanová /WBAC „B“/ a Jirka Brandejs /WBAC „A“/. 
 
    Ceny byly pořízeny za přispění řady sponzorů, a to /řazeno abecedně/: 
Cisco Praha, ČVS, Drůbežárna Semechnice, Elmopa RK, Exekuce HK, fa Orlické 
Hory,s.r.o., ing.Hela Holcová, Konzum Ústí n.Orl., Koželužna Strnad Solnice, Maso 
– uzeniny Kališ, Obec Liberk, Obchod Benešovi, Odbory Škoda Auto Kvasiny, 
Podorlická kartonážní Dka, Pojišťovna Uniqa, Rodinný pivovar Rampušák Dka, 
Schrack elektro, Sklo-porcelán Janeček, Sonepar elektro, Škoda Auto Kvasiny – 
závod, Venda Velíšek, Variant elektro, Voborníkovi Štefi a Jarda, Würth elektro  - 
všem patří veliký dík! 
  Po turnaji se konalo posezení za výborného hudebního doprovodu rychnovskě 
skupiny Po svejch /bratři Brandejsové a spol./, sedělo se do tří do rána! 
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Několik čísel a postřehů: 
– turnaje se zúčastnilo 76 hráčů, z toho dokonce 2 starostky – Alice Nováková z 
OÚ Kvasiny /Promile z Prahy/ a Šárka Škrabalová z MěÚ Opočno /Rosničky z 
Opočna/ 
– přihlíželo 120 spokojených diváků 
– odehráno bylo celkem 30 zápasů, a to bez protestů a zranění! 
– když pominu počasí, tak asi jediným negativním jevem bylo pendlování hráčů 
mezi jednotlivými družstvy – bude odstraněno úpravou propozic v příštím ročníku! 
 
 V závěru děkuji všem sousedům–chalupářům za pomoc při budování zázemí a 
jeho následném úklidu, ženám (Dáše Zahradníkové, Maru Hejhalové, Hele Holcové 
a Jarče Paštové) za napečení skvělých dobrůtek a v neposlední řadě rodině 
Bukovských za opětovné a nezištné vedení kiosku s občerstvením. A velký dík 
samozřejmě i za pořízení fotodokumentace, fotili Jindra Sienczak, Hanka 
Marvanová a Vlasta Dohnálek. 
Srdečně zvu všechny příznivce nejkrásnější kolektivní hry na 6. ročník v roce 2017. 
                                                                      
                                                                        Josef Franc, organizátor a ředitel turnaje 
 

 

 

Letní příprava lyžařů v roce 2016 
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 Berounka. Skupina 18 účastníku zdolala 
řeku na sedmi kanoích a třech kajacích. Počasí nebylo zrovna ideální, zvláště 
ze začátku. Odvážlivci v kanoích měli vodu i v těle. Jak příjemné bylo 
osprchování se teplou vodou v kempech! O plná bříška vodáků se staral 
šéfkuchař pan Verner a Jindra Kubíček. Vrátili se všichni, sice ne opálení, ale 
plni dojmů a zážitků. 
  Letošního tradičního týdenního soustředění na Bedřichovce se 
zúčastnila tréninková skupina žáků, dorostenců a juniorů. Společně s námi 
zde byli mladší a starší žáci ze Slovanu Karlovy Vary. Ubytováni jsme byli na 
chatě Perla, kde máme k letní přípravě vhodné podmínky včetně hřiště a 
tělocvičny. Pro starší kategorie jsou také v okolí Bedřichovky a na polské 
straně vhodné silnice pro trénink na kolečkových lyžích. Samo prostředí v 
okolí chaty Bedřichovka také přispělo k dobrému pocitu z trénování. 
V takových podmínkách se trénovalo skoro samo. Počasí nám po celou dobu 
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soustředění sice  moc nepřálo, ale přesto trenéry připravený tréninkový plán, 
který obsahoval pestrou sportovní i zábavnou činnost s řadou netradičních 
lyžařských tréninkových prostředků, nebylo třeba upravovat. 
  Soustředění bylo zakončeno společným pátečním večerním posezením 
u ohně, kde jsme si zazpívali při kytaře. Závěrem lze říci, že soustředění se 
vydařilo. Povedlo se posunout všestrannou připravenost mladých sportovců. 
Spokojeni jsou snad i samotní účastníci soustředění, protože mají opět 
mnoho nových zážitků, na které budou jistě rádi vzpomínat.  
  Tradiční soustředění na Pastvinách se konalo předposlední  týden o 
letních prázdninách. Již  se nejezdí na chaty Porkert, letos jsme poprvé 
navštívili chatky na pláži – kousek od mostu. Počasí bylo po celou dobu 
soustředění velmi pěkné. Program soustředění byl velmi pestrý - běh, kolo, 
kolečkové lyže, plavání, pádlování, hry i ranní běhání bosky v rose. 
Soustředění se všem líbilo a všichni se těšíme na příští soustředění. 
 
Pravidelně každý rok pořádá oddíl Wikov 
SKI Skuhrov nad Bělou ve spolupráci s Obcí  
Skuhrov nad Bělou tradiční silniční  běh 
Údolím řeky Bělé, letos se v sobotu 
13.8.2016 běžel již 21.ročník. Další závod, 
který jsme pořádali v období léta, byl 
víkendový závod na kolečkových lyžích – 
Orlický Rollerski Cup. V sobotu 20.8.2016 se 
jelo z Orlického Záhoří s cílem na Šerlichu, 
trať byla dlouhá 10km a vítězi v hlavních 
kategoriích byli Kateřina Smutná a Stanislav 
Řezáč. V neděli 21.8. 2016 se za velmi 
silného deště jelo ze Skuhrova nad Bělou 
s cílem opět na Šerlichu, trať dlouhá 18 km. 
Opět zvítězili Kateřina Smutná a Standa 
Řezáč, kteří patří k nejlepším závodníkům 
na světě               v dálkových bězích. Při těchto závodech se konalo i setkání 
bývalých reprezentantů a olympioniků v běhu na lyžích.  Účast - bronzový 
medailista z MS Milan Šperl, Tomáš Tempír, Radek Šretr a samozřejmě 
domácí odchovanec Petr Michl.  
  Pravidelně každý rok pořádá oddíl WikovSKI Skuhrov nad Bělou ve 
spolupráci se ZŠ a MŠ Skuhrov nad Bělou náborový běh, letos s názvem 
„Koláčkový běh WikovSKI Skuhrov nad Bělou“. Závod proběhl na místním 
hřišti, za účasti starosty obce pana Milana Bárty a zástupce ředitele ZŠ a MŠ 
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 od věku závodníků. 
Zvítězil každý, kdo proběhl cílem. Odměnou pro všechny účastníky byla  
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perníková medaile a sladký koláč. Rodiče dětí se také mohli seznámit s 
činností a náplní oddílu lyžování na připravené prezentaci  a pohovořit s 
trenéry oddílu. Sportovní akci přálo teplé a slunečné počasí. 
  Jak je vidět, skuhrovští lyžaři se o prázdninách opravdu nenudili. Kromě 
toho, že natrénovali fyzičku a utužili svaly, užili také spoustu zábavy a 
legrace. 
  Přejme jim všem, aby své dovednosti řádně využili v nadcházející 
lyžařské sezóně. První závody je čekají hned po Vánocích. V pátek 30.12. 
2016 se totiž pojede v Deštném Orlický pohár. Tak ať skuhrovské barvy zdobí 
stupně vítězů co nejčastěji. 
  Všem příznivcům lyžování přejeme příjemný podzim a nashledanou  
v bílé stopě. 

Wikov SKI Skuhrov nad Bělou 
 

 

             

             

             

             

             

              

 

 

CVIČENÍ  S PRVKY JÓGY NEJEN PRO SENIORY   
začíná v pondělí 31. 10. 2016 od 18.00 hod. v tělocvičně ZŠ. 

 Srdečně  Vás zve L. Nedomlelová 
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SEDMÁ HUBERTOVA JÍZDA NA NOVÉ VSI 
   

  Spolek Na Venkově pořádal v sobotu 24. září na Nové Vsi 
ve Skuhrově nad Bělou již VII. Hubertovu jízdu, spojenou 
tradičně s odpolední zábavou pro děti. Letošní ročník probíhal 
pod záštitou náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje pana 
ing. Karla Janečka. 
  Letošní akci nadmíru přálo počasí a to zřejmě také přilákalo velký počet 
účastníků, vyjížďky se zúčastnilo 28 koní včetně několika dětí s poníky. Letošní 
ročník probíhal v červených barvách. Vyjížďka byla poměrně dlouhá, vedla z Nové 
Vsi do Lukavice, poté do Benátek- malebným údolím kudy protéká řeka Kněžná, a 
konečně  přes Debřece zpět do Skuhrova. Ačkoliv  situaci letos zkomplikovaly 
automobilové závody Rally Sudety a jezdci na koních se místy potkávali s auty, 
povedl se   pro všechny účastníky zajistit  bezpečný průchod a vyjížďka probíhala  
v poklidném tempu. V půli cesty čekal na jezdce i koně 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 Kateřina Binková se svou kobylkou 
Extreme Girl. Ve druhém závodu velkých 
koní zvítězila Irena Řekáčková s koněm 
Bne Cool Ladybird. 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 v rekordně krátkém čase 
stal pan Josef  Daněk, který se svým 
koněm Slik Water přijel až z Kralic u Brna. 
Na vítěze závodů i Krále honu čekaly  
za jejich výkony hodnotné ceny. 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 Daniele Milichovské. Dále si děti se 
svými rodiči  vyzkoušely střelbu ze vzduchovky, střelbu z luku, „lov ryb“ a „chůzi po 
laně“. Za splnění všech disciplín čekaly na děti  drobné odměny.           
     Letošní novinkou byl nafukovací skákací hrad, který se u dětí těšil velké oblibě. 
Na nové písčité jízdárně současně  probíhalo několik samostatných disciplín. Děti 
například probíhaly dráhu v holínkách na čas, přetahovaly se lanem, házely 
podkovou do dálky apod. Děti se účastnily všech her s chutí a ve velkém počtu. 
Pozadu nezůstávali ani rodiče. Proběhlo také hlasování o nejhezčího koně, jehož 
vyhlášení bylo součástí vyhlášení vítězů a stala se jím, stejně jako v loňském roce, 
domácí kobylka shetlandského poníka Lucka. Její jezdkyně pak vylosovala ze 
všech hlasujících dětí vítězku, která si odnesla za svůj hlas tašku plnou cen.  
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      Letošního předávání cen vítězům se zúčastnil i náměstek hejtmana 
Královéhradeckého kraje pan Ing. Karel Janeček, který převzal nad celou akcí 
záštitu.  Po celou dobu vyhlášení vítězů byl pan náměstek přítomen a každému 
z vítězů osobně poblahopřál a předal cenu za umístění. Jeho účast na této akci a 
přítomnost při předávání cen byla velmi milým zpříjemněním zejména pro účastníky 
z řad jezdců a dětí. 
      Pro všechny návštěvníky akce bylo zajištěno výborné občerstvení. Letošní  
akce se velmi vydařila, nemalou měrou k tomu přispělo nadšení všech pořadatelů a 
velký zájem jezdců i rodičů s dětmi.  
  Jezdci se pak večer sešli u „Posledního soudu“, kde jim byly vyměřeny tresty 
za všechny hříchy, kterých se dopustili při Hubertově jízdě.  
      Závěrem patří poděkování hlavním sponzorům: Obci Skuhrov nad Bělou, 
Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, firmě BEAS a.s. - Pekárna Lično  a 
ostatním sponzorům. Dík patří rovněž všem, kteří přiložili ruku k dílu při 
organizování této akce, bez jejich úsilí by Hubert nebyl Hubertem. 
      Příští rok se budeme těšit na již 8. ročník Hubertovy jízdy, tentokrát v barvě 
tyrkysové.                                                                                                                                             
                                                                                  Tým spolku Na Venkově, z.s. 
 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOLEČENSKÉ CENTRUM SKUHROV NAD BĚLOU VÁS ZVE NA 

ZVĚŘINOVÉ HODY 
26. – 27. listopadu 2016 vždy od 11.00 hodin 

Rezervace na tel. 724502012 
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Život na zámku o.s. Kvasiny pořádá výstavu 

AFRICKÉ  MUZEUM 

Dr.Emila Holuba Holice 
v Kvasinách 

Zámecká galerie 22.10. – 20.11.2016 
Otevřeno pondělí – pátek od 9 do 16 hod.,  

neděle a ve svátek od 13 do 17 hod. 
 

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.     

 e-mail: j.nedomlel@zsskuhrov.cz        
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