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Pohledem starosty         
 Než jsme se nadáli, je tu opět konec roku a s ním i  čas 
ročního bilancování, jak se nám dařilo naplňovat předsevzetí a 
plánované úkoly letošního roku.  Myslím si, že jsme i v tomto  
roce  pracovali naplno a že je za námi opět vidět kus poctivé 
práce, o které jsem  Vás  průběžně informoval během roku. 
Proto připomenu jen poslední období a chystané největší akce. 
     Nejprve oblast kultury. Advent jsme zahájili jako každoročně prodejními 
předvánočními trhy v areálu ZŠ a ve Společenském centru, kde nám před 
slavnostním rozsvícením vánočního stromu jako již tradičně, zazpívali žáci 
ZŠ několik vánočních koled. Hojná účast svědčí o oblíbenosti této akce. 
    Toto období je charakteristické přípravami a vytvářením finančního 
rozpočtu obce na příští rok. Finanční výbor nezahálel a zodpovědně nám 
připravil finanční rozpočet na rok 2017, do kterého promítl  většinu 
plánovaných akcí a požadavků. Finální návrh rozpočtu je k nahlédnutí na 
oficiálních vývěskách obce a bude projednáván na závěrečném zasedání 
zastupitelstva koncem letošního roku. 
     Naší strategii je neváhat a co nejdříve rozjet  větší plánované  projekty, 
na které je ještě stále možné využít dotace z  Evropské unie. Vždyť v roce 
2020 se toky evropských peněz nenávratně zastaví a pak budeme odkázáni 
budovat jen za finance z vlastních zdrojů.  Proto už v současné době probíhá 
několik výběrových řízení na akce, které vypuknou hned začátkem příští roku. 
Z nich jsou určitě nejvýznamnější tyto dvě:  „Zateplení a nástavba budovy 
zdravotního střediska“  a „Skuhrov bez bariér“.  Obě jsou díky své náročnosti 
a velikosti  rozděleny do víceletých etap.  O těchto záměrech jsem na 
stránkách zpravodaje průběžně informoval během roku. 
     O práci tento rok bylo napsáno již dost, proto jenom připomenu největší 
letošní úkol, kterým bezesporu byla dostavba  domu č.p. 23 v Brocné. 
Rekonstrukci celé budovy jsme zdárně dotáhli do finále a teď zbývá jen 
popřát  této krásné stavbě  četné využívání a mnoho hojně navštěvovaných 
společenských a kulturních akcí jak místních spolků tak jednotlivých občanů.   
      Závěrem mi prosím dovolte, vážení a milí spoluobčané, abych Vám i 
všem Vašim blízkým popřál příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 
2017 pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.  Nový rok pak přivítáme 
společně, jako již tradičně, skuhrovským ohňostrojem  na obvyklém místě 
v podvečer prvního dne roku. Všechny Vás tímto  srdečně zvu. 
                                                                                                               Milan Bárta  
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 
 
Provozní doba Obecního úřadu ve Skuhrově nad Bělou během 
nadcházejících svátků: 
Pátek 23.12.2016    8.00 -  12.00   13.00 – 14.00 
Úterý   27.12.2016    8.00 – 12.00 13.00 – 16.00 
Středa 28.12.2016    8.00 – 12.00  13.00 – 17.00 
Čtvrtek  29.12.2016    8.00 – 12.00  13.00 – 16.00 
Pátek  30.12.2016    8.00 – 12.00 
 
Turistické informační centrum bude v době vánočních svátků otevřeno 
shodně s provozní dobou OÚ. 
 
Místní knihovna bude v době od 23. 12.2016 do 3. 1.2017 uzavřena.  
První výpůjční termín v roce 2017  je  4.1.2017 v době od 10.00 - 16.00 
hodin a zkráceně  6. ledna 2017 v době od 11.00 – 14.00 hodin. 
 
Upozorňujeme občany, kteří mají zájem o půjčku z FRB, aby si podali žádost 
na OÚ do konce února 2017. 
 
Oznamujeme občanům, že: 
MUDr. K. Juránková bude ve dnech  28.12.-.30.12.2016 čerpat dovolenou.  
Dne 27. 12.2016  bude probíhat pouze dopolední ordinace.  Zástup MUDr. 
Juza, Solnice. 
 
MUDr. Z. Seidlová  23.12.2016 neordinuje,  ve dnech 27.12.- 30.12.2016  
pouze  7.00 - 8.00 zubní pohotovost,  poté bude ordinace uzavřena. 
 
MUDr. E. Dragounová  bude ve dnech  23.12.- 27.12.2016  a    
29.12. - 30. 12.2016 čerpat dovolenou. 
 
Oznamujeme občanům, že s ohledem na rozšiřující se provoz závodu Škoda 
Auto Kvasiny, dochází ke změnám jízdního řádu linky 660240. Na této 
lince dochází s platností od 1. 1.2017 k rozšíření provozu na soboty, kdy 
nově linka Rychnov nad Kněžnou – Lukavice – Kvasiny, zámek pojede 
přes Skuhrov nad Bělou.  
Jedná se o nové sobotní spoje v časech: 
5:25, 13:25, 21:25 ze Skuhrova nad Bělou od nákupního střediska do 
zastávky Kvasiny, zámek  
6:29, 14:29 a 22:29 ze Skuhrova nad Bělou od nákupního střediska (ve 
směru na Růženinu huť) přes Lukavici a Sídl. Nad Habrovou do Rychnova 
nad Kněžnou na autobusové nádraží. 
Tyto sobotní spoje vyjedou poprvé 7. 1.2017. 
Jedná se o zkušební provoz, který bude vyhodnocován. 
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zároveň oznamujeme, že s platností od 1.1.2017 dochází také k rozšíření o 
sobotní spoje mezi Náchodem – Kvasinami a Rychnovem nad Kněžnou a 
jsou zavedeny dvě nové linky: Dvůr Králové nad Labem – Jaroměř – Opočno 
– Trnov – Kvasiny – Rychnov nad Kněžnou a Červený Kostelec – Česká 
Skalice – Nové Město nad Metují – Solnice – Kvasiny.  
 
S platností od 11.12.2016 dochází také k posílení železniční dopravy a 
vedení spojů do Solnice i v sobotu a neděli. V pracovní dny a v sobotu 
pojedou přímé vlakové spoje ve 14:20 a 22:20 ze Solnice do Hradce Králové 
bez nutnosti přestupu. Z Hradce Králové do Solnice budou vedeny přímé 
vlakové spoje ve 4:31  a 12:41 z Hradce Králové. Odkaz na železniční jízdní 
řád tratí 022 a 020  zde:  
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/doprava/obsluznost/jizdnirady/vlakove-
jizdni-rady-v-khk-94608/ .  
 
Legionela a pitná voda 
V poslední době se v tisku objevily informace o tom, že v některých 
obcích se v pitné vodě vyskytuje Legionela. O co se vlastně jedná?  

Mikroorganismy rodu Legionela jsou běžné vodní organismy. Mohou se 
v malých množstvích vyskytovat i v pitné vodě, ale zde nepředstavují 
nebezpečí pro lidské zdraví vzhledem k tomu, že nízká teplota pitné vody (do 
15oC) neumožňuje jejich růst. O tom, že v pitné vodě není Legionela 
nebezpečná svědčí i to, že zákon dodavatelům pitné vody neukládá 
povinnost tyto bakterie sledovat. 

Problém nastává při teplotách 25 - 50oC a delším zadržení vody např. 
v bojleru. Při těchto podmínkách se bakterie dobře množí a již mohou 
představovat nebezpečí pro lidské zdraví. Proto je nutné teplou vodu při 
výrobě zahřívat  nejméně na 60oC, nebo periodicky zvyšovat teplotu teplé 
vody nad 70oC. 

Další možností, jak bránit rozvoji Legionel ve vnitřním rozvodu, je 
použití vhodných trubních materiálů. Vhodná jsou plastová potrubí německé 
výroby (přísné výrobní podmínky, velice hladký povrch) a měděná potrubí 
(voda nesmí být agresivní vůči mědi). 
Další informace lze získat na stránkách Státního zdravotního ústavu. 
http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/legioneloza-a-jeji-prevence 
http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/vnitrni-vodovod 
 
Upozorňujeme občany, kteří dosud neuhradili stočné za 1. pololetí roku 
2016, nechť tak učiní do 29.12.2016. 
 
 
 
 
 
 

Novoroční ohňostroj se bude v naší obci již tradičně konat 1.1.2017 
na parkovišti u zdravotního střediska. Začátek v 18.00 hodin, 
občerstvení v podobě horkých nápojů bude k dispozici již od 
17.00 hodin. Všichni občané jsou srdečně vítáni. 
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Z kulturních a společenských akcí připravovaných v naší obci 
na rok 2017: 
 
28.1.2017   Babský ples 
 
11.3.2017  Hasičský ples 
24.3.2017  Školní ples 
 
2.4.2017  Velikonoční jarmark 
9.4.2017  Zájezd na muzikál Kapka medu pro Verunku do Praha 
30.4.2017  Tradiční pálení čarodějnic 
 
28.5.2017  Divadelní léto na hradě – zahájení  
 
4.6.2017  Divadelní léto na hradě 
11.6.2017  Divadelní léto na hradě 
18.6.2017  Divadelní léto na hradě  
 
6.7.-8.7.2017 Řezbářské sympozium  
   Pouťová zábava COMBI 
   Pouťové atrakce firmy Dubský¨ 
   Výstava drobného zvířectva 
 
12.8.2017  Mutinovy slavnosti 
 
26.11.2017  Adventní výstava 
 
5.12.2017  Obecní mikulášská družina 
   Vánoční koncert 
 
 

Mutina Skuhrovský 
se těší -  na dobu, kdy budou řidiči v obci respektovat 
dopravní značky, nebudou překračovat rychlost, vjíždět do zákazu vjezdu ani 
parkovat na žlutě vyznačených místech… 
 
přeje -  všem občanům a jejich rodinám klidné a pohodové Vánoce, 
veselého Silvestra a takový rok 2017,  jaký si každý přeje ve svých tajných 
představách…   
 
zve -   všechny občany na slavnostní novoroční ohňostroj, který vypukne 
u zdravotního střediska na Nový rok v 18.00 hodin… 
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Společenské centrum v době adventní 
 

A máme tu advent, Vánoce se rychle 
blíží!  Nejkrásnější svátky v roce jsou již za 
dveřmi.  Tyto nádherné svátky jsme přivítali 
tradičně „Adventním odpolednem“ v našem 
společenském centru a ve škole. Vánoční 
atmosféru přijeli podpořit prodejci, kteří 
nabízeli nádherné výrobky a samozřejmě 
nechyběly ani valašské speciality a 
medovina.  Všichni, kteří toto odpoledne 
navštívili určitě potvrdí, že zde panovala 
krásná předvánoční nálada…    

 
Toto adventní odpoledne zpestřila 
i výstava „Háčkovaný svět“. 
Výstava byla  určena nejen pro 
děti, ale i pro všechny milovníky 
ručních prací, panenek  a historie. 
Návštěvníci se mohli podívat, jak 
se vyvíjela móda od antiky až po 
současnost a jak se v daném 
období žilo. Klobouk dolů před 
vystavujícími. Bylo to nádherné!     

 
 

Za zmínku určitě stojí také výlet do „Pekla Čertovina“ v Hlinsku. Vskutku 
krásný zážitek. Nádherné prostředí, milí čerti a čertice. Pohostil nás samotný 
Lucifer!  
    
    
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Kateřina Pohlová 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Významného životního jubilea se v prvním  čtvrtletí  roku  2017  dožívají tito naši 
spoluobčané: 
     HERMAN  Karel   ze Skuhrova                              91 let 
     LEMFELDOVÁ  Růžena    ze Svinné                       90 let 
     KULŠTEJN  Josef  z Hraštice                                    85 let 
     CVEJN  Josef    z  Brocné                                           90 let 
     ŠABATOVÁ  Drahomíra   z  Hraštice                    75 let 
     JIROUDOVÁ  Marija    ze Skuhrova                     70 let 
     KRÁLÍČKOVÁ  Marie   ze Svinné                           94 let 
     PIŠL  Josef   ze  Skuhrova                                           85 let 
     ROZÍNEK  Josef    ze Skuhrova                              75 let 
     PETERKOVÁ  Marie  z Brocné                             70 let 
     HAFNEROVÁ  Vlastimila  ze  Svinné                   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 : 
         MOTYČKA  Matěj    ze  Skuhrova 
         SAMKOVÁ   Viktorie   z  Brocné 
Vážení rodiče, vítáme narození Vašeho děťátka a přejeme Vám i jemu, 
aby vyrůstalo ve zdraví, lásce, klidu a pohodě. 
 
Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016 uzavřeli sňatek tito naši spoluobčané : 
HŮLKA   Ondřej  z  Brocné  a  KALOVÁ  Jana 
KRAJČOVIČ  Daniel  ze Skuhrova  a    TOMÁŠOVÁ  Eliška 
Novomanželům přejeme, aby jejich společný život byl založen na 
vzájemném porozumění, lásce a toleranci. 
 

 
Loučíme se s naší zemřelou spoluobčankou : 
KUSÁ  Dája  ze Skuhrova          (nar. 1938)  
Čest její památce ! 
                                                                                                                       
 

Ludmila Popová 
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Za panem učitelem Miroslavem Paličkou 
 Dne 10.11.2016 zemřel pan učitel Miroslav Palička ze Solnice. Tato 
stručná zpráva  určitě vyvolala v myslích jeho bývalých skuhrovských žáků 
mnoho vzpomínek na skvělého pedagoga.  Část své bohaté učitelské kariéry 
totiž prožil Miroslav Palička ve skuhrovské - tehdy základní devítileté škole. 
Měl jsem tu čest být jeho žákem a později i kolegou, a tak bych rád věnoval  
panu učiteli několik slov.         
 Patřil bezesporu k těm pedagogům, na které nelze ani po dlouhých letech 
od školy zapomenout. Byl vynikajícím matematikem a fyzikářem s osobitými 
vyučovacími metodami. Každý den před tabulí dokazoval, že je velký rozdíl učit 
a naučit. Perfektně znal své žáky, věnoval se jim individuálně, a proto dokázal  
z každého „vydolovat“ maximum. Býval přísný, možná někdy i pedantický, ale 
s odstupem času i tuto vlastnost jeho žáci hodnotí kladně, neboť tím nás učil 
přesnosti a odpovědnosti. Nikdy nedopustil, aby žáci něco odšvindlovali či 
opsali, a ti se o to raději ani nepokoušeli. Věděli, že by to pan učitel stejně 
odhalil. Měl totiž i detektivní schopnosti, o čemž se přesvědčili ti jedinci, kteří 
ve škole občas provedli nějakou nepravost. Především však byl spravedlivý. To 
na něm jeho žáci vždy oceňovali nejvíce.      
 Svou důsledností a odpovědností byl vzorem ostatním členům 
pedagogického sboru. Celým svým vystupováním, poctivým přístupem ke svému 
povolání, k žákům, k rodičům i ke kolegům si zkrátka vybudoval to, čemu se 
říká přirozená autorita. Přesto anebo snad právě proto s ním často bývala při 
hodinách i velká legrace. Všechny tyto jeho vlastnosti jej navždy zařazují mezi 
učitelské legendy skuhrovské školy.       
 Za jeho život zasvěcený učitelské práci mu patří upřímný dík bývalých 
žáků i kolegů, kteří mu touto cestou do učitelského nebe posílají symbolický 
pozdrav a ujištění, že na něho nezapomenou.                                                                                                       
                                                                                                                           Jiří Nedomlel 
             

 

Rodina Preislerova ze Skuhrova nad Bělou by ráda poděkovala touto 
cestou spolužákům, s nimiž před několika lety chodila do jedné třídy ve 
skuhrovské škole jejich předčasně zesnulá dcera Šárka, za vzpomínku, 
kterou jí věnovali při svém abiturientském srazu. Dík jim patří také za  
to, že uctili její památku  květinovým darem. 
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Základní škola informuje 
 Všední život ve škole probíhá podle stanovených rozvrhových pravidel. 
Čas od času však bývá zpestřen nejrůznějšími aktivitami,  které doplňují  či 
rozšiřují výuku, případně vedou žáky k prokázání znalostí v naukových 
soutěžích.  Za období od posledního vydání Skuhrovského zpravodaje se 
uskutečnilo několik takových akcí, se kterými nyní rádi čtenáře seznámíme.         
  Projekt Hasík. V listopadu navštívili v rámci stále aktuálnějšího tématu  
„Ochrana člověka za mimořádných situací“ žáky 2. a 6. třídy naší školy 
členové rychnovského hasičského záchranného sboru Daniel Skála a Roman 
Šrittr.  Ve dvou besedách probrali se žáky nejrůznější rizika, která mohou vést 
jak doma tak ve škole ke vzniku požárů. Šlo jim hlavně o prevenci a vytvoření 
správných návyků. Nebylo to pouhé teoretizování, žáci si v modelových 
situacích mohli konkrétní chování prakticky vyzkoušet. A tak si například 
procvičili, jak telefonem správně oznámit na linku 150 požár či jinou 
mimořádnou událost, jak se chovat v případě, že se ocitnou v zadýmené  
místnosti, co dělat, když bude ve škole vyhlášen požární poplach a mnoho 
dalších činností. Oba členové HZS byli k dětem velice vstřícní, ochotní a 
dovedli si získat jejich pozornost. Ukázalo se, že většina žáků má celkem 
dobré znalosti základů protipožární prevence, na kontrolní otázky odpovídali 
správně a s jistotou. Projekt Hasík jejich vědomosti, dovednosti a návyky 
v této oblasti dále prohloubil.        
 Závěrem si žáci mohli zblízka prohlédnout hasičskou výstroj, někteří si 
vyzkoušeli speciální přílby a součásti protipožárního oděvu. Za odměnu byli 
žáci pozváni na prohlídku nedávno vybudované nové stanice HZS 
v Rychnově nad Kněžnou, kam se podívají na jaře.        

Šachový turnaj. Není pochyb o tom, že šachy jsou 
skvělá hra, která rozvíjí logické myšlení, trpělivost i paměť. 
Vzhledem k tomu, že v naší škole zatím tato hra nemá tradici, 
využili jsme nabídky pana Jiřího Daniela z klubu „Region 
Panda“ na uspořádání Šachového dne, ve kterém zájemcům z naší školy 
vysvětlí pravidla hry a připraví pro ně i malý turnaj.  Prvotní zájem byl docela 
překvapivý, přihlásilo se 15 žáků.  Avšak v den konání akce  (v pondělí 
7.11.2016) měl pan Jiří Daniel v učebně  6  dětí  (4 chlapce a 2 dívky).  
Krátce po začátku odešly i ony dvě dívky, protože si prý pod pojmem „šachy“ 
představovaly něco úplně jiného…  Zbylí 4 chlapci si však odpoledne velice 
užili, byli zasvěceni do šachových základů a zahráli si svůj první turnaj. 
V něm zvítězil  Michal Mejstřík ze 7.třídy, 2. místo vybojoval Viktor Marcel 
Dostál z 8.třídy, třetí skončil Erik Triandafilu  ze 7.třídy a na 4. místě byl Jan 
Janeček ze 7.třídy.  První tři obdrželi diplomy, Michal Mejstřík má navíc titul 
„Přeborník školy v šachu pro rok 2016.“ Uvidíme, zda se ze Šachových dnů 
stane v budoucnu tradice.          
 Šikovné ruce. Podzimní dny jsou jako stvořené pro nejrůznější 
koníčky. Zájemci o takové aktivity, kde je potřebná šikovnost, představivost a 
píle dostali příležitost zapojit se do činnosti zájmového útvaru Šikovné ruce, 
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který vede paní  Petra Nedvídková z Lukavice. Vzhledem k velkému počtu 
přihlášených jsou žáci rozděleni do dvou skupin. Ve středu se scházejí žáci 
I.stupně,  pátek je určen II. stupni. Je dobře, že tuto možnost děti mají, 
protože jejich manuální zručnost není v současné době moc rozvíjena. 
Těšíme se na jejich výrobky.       
 Plavecký výcvik žáků I. stupně probíhá pravidelně každé pondělí a 
bude pokračovat pěti lekcemi i po novém roce.    
 Advent ve škole se tradičně konal o první adventní neděli, tedy 
27.11.2017. Kromě prodejců, kteří zde nabízeli svoje vánoční i jiné zboží, byly 
v provozu dílničky, v nichž si malí návštěvníci mohli vyzkoušet svoji šikovnost 
například tvarováním keramiky, zdobením perníčků apod. I když byla letošní 
účast prodejců o něco nižší než v minulých letech, na celkovém finančním 
výtěžku se to neprojevilo a do pokladny SRPŠ připutovala pěkná částka, 
která bude použita ve prospěch žáků naší školy. Odhadovaná návštěvnost 
této akce se blíží číslu 600. V průběhu odpoledne si mohli diváci vyslechnout 
pásmo vánoční hudby, které se žáky nacvičila paní učitelka Mgr. Věra 
Rygrová. První adventní neděle vyvrcholila v 17 hodin u Společenského 
centra, kde školní sboreček zazpíval vánoční koledy a byl rozsvícen obecní 
vánoční strom.           
 Beseda na téma ENERGIE – BUDOUCNOST LIDSTVA proběhla ve 
středu 30.11.2016 pro žáky  9. třídy. Do naší školy přijeli dva pracovníci 
agentury JML Praha. Po dobu dvou vyučovacích hodin se žáci měli možnost 
seznámit s problematikou získávání energie ze všech možných zdrojů, tedy 
obnovitelných i neobnovitelných.   Velmi živou a celkem i zábavnou formou se 
mohli obeznámit s klady i zápory každého jednotlivého zdroje energie. Za 
správné odpovědi získalo několik žáků i malé věcné odměny. Obzvlášť 
přínosné bylo vidět nějaké předměty související s jadernou energií, například 
měřič radioaktivního záření nebo model vzorku paliva do jaderného reaktoru. 
 Tyto besedy máme u nás ve škole každým rokem a vždy je v nich něco 
navíc a nového. Srdečně děkujeme skvěle připraveným zástupcům agentury 
JML za realizaci této akce a budeme se těšit na další.  
 Beseda s příslušníky Policie ČR. Dovršením 15 let se 
výrazně mění právní odpovědnost jedince. Proto je každým 
rokem pro žáky 9. ročníku připravena beseda s příslušníky 
Policie ČR, kteří je seznámí s nejvýznamnějšími skutečnostmi, 
které si mnozí zatím neuvědomují. Letos k nám do školy přijela 
por. Mgr. Alena Kacálková, tisková mluvčí PČR Rychnov n.Kn., 
kterou doprovázel pan pprap. David Zounar. Beseda se týkala několika 
tematických okruhů. Prvním z nich byly tragické dopravní nehody způsobené 
mladými řidiči. Doprovodné video se záběry smrtelných  nehod  v našem 
okrese mělo na žáky viditelný efekt. Dalšími tématy byla kriminalita mládeže, 
kriminalita páchaná na mládeži, drogová problematika, prostor dostali i žáci, 
kteří kladli policistům řadu dotazů. Velice přínosné byly modelové příklady, 
které navozovaly určitou situaci a bylo na žácích, aby vysvětlili, jak se v dané 
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chvíli správně zachovat. Děkujeme oběma příslušníkům PČR za velmi pěkný 
přístup k žákům a dobře připravené vystoupení. Divadelní představení  „Jak 
se peklo zadlužilo“ si pro žáky I. stupně naší školy připravili kvasinští 
ochotníci na úterý 6. prosince 2016. Tato moderní pohádka letos nahradila 
tradiční návštěvu Mikuláše, anděla a čertovské  družiny ve třídách. V den, 
kdy chodí čerti tj. 5.12.,  byli totiž naši žáci na plaveckém výcviku. Podle 
žákovských ohlasů se jim pohádka líbila.     
 Bruslení. V pátek 8.12. se vydala skupinka 25 žáků ze 6. a 7. ročníku 
naší školy za doprovodu učitelů Daniela Vacka a Jiřího Nedomlela  do 
nedaleké Solnice. Cílem bylo mobilní kluziště, instalované za tamním 
kulturním domem z iniciativy odborářů kvasinské automobilky. A nutno uznat, 
že to byl opravdu výborný nápad. Ledová plocha sice nemá rozměry 
hokejového hřiště, ale pro bruslaře – začátečníky je naprosto dostačující. Na 
některých žácích byla vidět průprava z kolečkových bruslí, jiní trošku bojovali 
s rovnováhou a zemskou přitažlivostí, ale všichni se velice snažili. Hodinka 
intenzivního pohybu  utekla velmi rychle a na mnohých žácích byly na jejím 
konci vidět docela  znatelné pokroky. Kluziště bude v Solnici k dispozici do 
6.ledna 2017, takže je to výborná příležitost pro aktivní pohyb dětí i celých 
rodin o vánočních prázdninách. V současných mírných zimách je to vítaná 
příležitost k provozování alespoň jednoho ze zimních sportů. Milovníkům 
pohybu na ledě lze též doporučit veřejné bruslení na zimním stadionu 
v Rychnově n.Kn. či Opočně.        
 Dějepisné olympiáda má již mnoho let své trvalé místo v kalendáři 
školních akcí. Školní kolo se konalo na konci listopadu a žáci v něm museli 
během 90 minut prokázat své znalosti  období vlády habsburských panovníků 
Marie Terezie a Josefa II. Přihlásilo se celkem osm žáků z osmého a 
devátého ročníku. Na prvním  místě byla Jana Dohnálková, těsně druhý 
skončil Jan Škop a jako třetí se umístila Barbora Ježková, všichni z 8.třídy.  
Všechny jmenované žáky teď čeká další studium, protože postoupili do 
okresního kola, které se bude konat 17.1.2017 v  Rychnově n.Kn. 
 
  
Ze slohových prací našich žáků 
Vánoční perníčky            
 Ve škole při praktických činnostech se věnujeme vaření. Jednou jsme 
pekli perníčky. Potřebovali jsme k tomu těsto, které připravila paní učitelka 
Wenzelová, mouku, vajíčka, vál, váleček a plechy. Každá skupina si ukrojila 
kus těsta. Ten jsme pak rozváleli na vále. Ten jsme předtím pomoučili, aby se 
těsto nepřilepilo. Pomocí vykrajovátek jsme těsto vytvarovali a vykrojené 
perníčky naskládali na plech. Tam jsme je potřeli vejcem a dali do trouby. Tu 
jsme nastavili na 180° a pekli 10 – 15 minut. Takto jsme postupovali u všech 
připravených plechů. Perníčky jsme připravili pro akci „Advent ve škole“. Tam 
si návštěvníci potom mohli tyto perníčky vlastnoručně ozdobit.    
               Michal Mejstřík, 7.třída 
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Jak podle mě vypadá Ježíšek? 
Jak se s tímto tématem vypořádali žáci 6. ročníku, posuďte sami: 
 
Ježíšek je napůl člověk a napůl duch. Je mu strašně moc let a je hodný. 
Nemůžeme ho spatřit, protože lidské oko je tak nedokonalé, že ho nevidíme. 
Má dlouhé vousy a šaty ze světla Slunce. Má malé pomocníčky, kteří jsou 
také neviditelní. Letošní Vánoce bych si od Ježíška přála, aby měla moje 
rodina po celý rok úsměv na tváři. Děkuji!                                                                                      

           Danďa Milichovská 
 
Ježíšek je hodný starý děda, který hodným a milým dětem dává dárky. Má 
dlouhé bílé vlasy a bílý plnovous. Pro lidstvo si přeje jen to nejlepší. Ježíšek 
se po světě pohybuje velmi rychle, protože má saně se svými osmi věrnými 
soby. Kvůli tomu ho nikdy nikdo neviděl. Od Ježíška si přeju, aby nikdo nebyl 
chudý ani bohatý, zkrátka abychom na tom byli všichni stejně a abychom měli 
stejná práva.                                Matyáš Mužík 
 
Ježíšek je štědrý a stále se usmívající dědeček. Pochází z chudé rodiny. 
Obléká se do šatů po svém otci, protože je to jediná věc, co mu po něm 
zbyla. Když byl malý, nedostával dárky, a proto se rozhodl je rozdávat lidem. 
Nedává nám jen dárky hmotné, ale dostáváme od něj i radost, lásku, bezpečí 
a zdraví, což jsou ty nejdůležitější věci, co každý potřebuje k životu. Letos 
bych si k Vánocům přál, aby byla celá moje rodina zdravá.                                                                                   

Honza Hlavsa 
 
(Do textu přispěli O. Málek, J.Nedomlel,  H.Wenzelová,  žákovské práce vybraly 
Z.Šabatová a  A.Bartíková)  
 
 

Zprávičky z naší školičky 
 Malé ohlédnutí za rokem 2016 v MŠ Sluníčko 

 
V tomto roce se nám opravdu dařilo. Naplnili 

jsme kapacitu MŠ, sestavili jsme pestrý a zajímavý 
program nejen pro děti, ale i jejich rodiče. Za zmínku 
stojí například akce Odpoledne s předškoláky, 
Canisterapie u dětí, Bubnování pro radost, Velký 
zimní karneval v Centru, Velikonoční dovádění se 
super pokusy nejen pro děti či snad podzimní akce Od 
zrníčka ke koláči.  

Na jaře jsme velmi kladně obstáli u  české školní 
inspekce, kde nám byla pochválena nejen koncepce a systematická práce 
vedení mateřské školy, ale hlavně kvalitní program předškolního vzdělávání, 
týmová spolupráce pedagogů i pestrá nabídka aktivit umožňující uplatnění 
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individuálních schopností a potřeb dětí. Velmi dobře byly hodnoceny 
vzájemné vztahy mezi dětmi a učitelkami, které jsou založené na partnerství 
a vzájemném respektu.   

Za zmínku stojí i nové úpravy týkající se materiálních podmínek MŠ. Na 
jaře byla vybudována nová čistička odpadních vod a napojení na stávající 
kanalizaci. Pokračovalo se v rekonstrukci zahrady a nákupu i oprav herních 
prvků. Byl upraven terén v lesoparku a dokončeno nové oplocení zahrady. 
Třídy byly vybaveny novým nábytkem na ložní prádlo,  lehátky a také herními 
koutky, do umýváren jsme pořídili nové držáky na ručníky a zrcadla. Podařilo 
se nám vybudovat prostor pro logopedického asistenta a nově zařadit do 
výuky hravou angličtinu.        
 Nejlépe se poznává svět báječnou zábavou a společnou prima hrou. 
Právě proto jsme v tomto podzimním čase připravili pro rodiče a děti akci „Od 
zrníčka ke koláči“. A protože šlo opravdu o vydařenou akci, rádi bychom vám 
ji tímto maličko přiblížili.          
 Snažili jsme se o netradiční pojetí oslavy posvícení.  Hlavní myšlenkou 
bylo nejen se společně pobavit, ale také se něco nového dozvědět. Dostat se 
do časů našich prababiček, kdy „Bez práce nebyly koláče“.  Co všechno 
předchází tomu, než se zakousneme do sladkého koláčku, si děti v tento den 
mohly vyzkoušet na stanovištích umístěných nejen na místní zahradě, ale i 
v prostorách MŠ.           
 A jak to všechno probíhalo? Začínalo se od zrníčka.  Zasít, poznat 
druhy obilí, vědět čím sklidit, oddělit zrníčka od klasu, namlít mouku na 
ručním i elektrickém mlýnku, mouku přesít a donést k mlynáři. Poté putovat 
za pekařem, poznat co patří do těsta a upéct si posvícenský koláč. Těsto 
kynulo, koláče voněly a všem moc chutnaly.     
 Děkujeme těm, kteří nám 
s touto akcí vypomohli: DDM 
v Rychnově n. Kn.  a Pěveckému 
sboru Carmina v RK za zapůjčení 
kostýmů, ZŠ ve Skuhrově n. B. za 
bezva pomocníky, panu Petru 
Lukavskému a farmě Brocná za 
obilí a šikovným maminkám i 
babičkám za upečení 
posvícenských koláčků. 

Věříme, že rok 2017 bude 
stejně úspěšný jako ten, který 
právě končí.  Doufáme, že se i nadále budeme moci těšit z výborné 
spolupráci s rodiči i s celou širokou veřejností. 

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří nás podporují a drží 
nám palečky. Krásné prožití vánočních svátků, pohodu, klid, radost, štěstí a 
zdraví do roku budoucího přeje za Mateřskou školu Sluníčko.   
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 A na úplný konec malý dárek v podobě  úryvku z „Vánočního kázání“  
skvělého dětského psychologa prof. Zdeňka Matějčka:  

Je před námi příležitost dát dětem dárek nad dárky. Příležitost, která se 
naskýtá v takovém rozsahu také víceméně jen jednou do roka. Dát dětem 
jistotu, že máme rádi nejen je, tj. tyto své děti, ale /a to je výchovně to 
podstatné/, že se máme navzájem rádi my dospělí kolem dokola – maminka 
s tatínkem, babička a dědeček, přátelé a všichni ti, kdo jsou naší rodině 
blízcí. Takovýto dárek citové jistoty v rodinném společenství se nikdy neztratí, 
nezkazí, nezestárne a nezapomene …                              Zuzana Krassková 

*** 

Mylí  ježýšku… 
  Čtyři hrubky ve dvou slovech – dnes v písemných projevech dětí nic 
neobvyklého. Je stále patrnější, že úroveň znalostí českého pravopisu nejen 
u žáků základních škol ale i u středoškoláků a podstatné části mladé 
generace neustále klesá. Vždyť i v maturitních písemkách se objevují takové 
chyby, nad kterými zůstává profesorům rozum stát. Když vezmeme v úvahu 
celý komplex příčin, které k tomuto stavu vedou, tak se snad ani nemůžeme 
divit: 

1. Dnešní děti nečtou. Mají totiž jiné možnosti, jak se zabavit. Pravidelné 
čtení knížek však přispívá k podvědomému vstřebávání grafické 
podoby slov, což  se následně projeví právě při písemném projevu. To 
ale u dnešních nečtenářů nemůže nastat. Čtením si děti také rozšiřují 
slovní zásobu a všeobecný  kulturní přehled. Obojí je dnes také na 
velmi nízké úrovni. 

2. Hrubka není považována za něco nepatřičného. Běžná reakce dětí na 
upozornění, že je v textu něco špatně, bývá: „No a co?“  Bývaly doby, 
kdy se žáci za hrubé chyby dost styděli… 

3. Psaní sms zpráv rovněž nepodporuje vztah ke správnému pravopisu. 
Tady převažuje požadavek rychlosti nad správností. Nikdo se nezdržuje 
psaním velkých písmen, pro zrychlení se používají zkratky. Došlo to už 
tak daleko, že dokonce existuje seznam zkratek pro zasílání sms. 

4. Automatické opravy v textových editorech. Červenou vlnovkou 
podtrhnou chyby v textu. Pisateli pak stačí chybná místa opravit, aniž 
by pátral, proč to má být zrovna takto napsané. Červené podtržení po 
opravě zmizí a tím to pro autora textu skončí. 

5. Všeobecná neúcta k jakýmkoli pravidlům. Pravidla jsou vnímána, jako 
něco nezávazného a zbytečného. A je jedno, zda jde o pravidla 
slušného chování, silničního provozu nebo pravopisu.  
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  Tak bychom mohli pokračovat dál a našli bychom ještě mnoho jiných 
příčin tohoto stavu. Otázka však zní, jak tuto neblahou skutečnost 
napravit. Škola dělá, co může, ale není všemocná. Společnost dnes 
aktuálně řeší zcela jiné problémy, někdy  pseudoproblémy… Několik 
celkem dostupných cest tu však je. Podpořit zájem dětí o četbu třeba tím, 
že malým dětem budou z knížek předčítat dospělí. A školákům rodiče 
místo tabletů a mobilů darují k různým příležitostem nějakou zajímavou 

knihu. Teď zrovna je docela vhodný čas, blíží se Vánoce. 
Vraťme se proto na začátek tohoto zamyšlení a začněme 
třeba tím, že poradíme dětem, aby si v klidu sedly a 
vlastnoručně napsaly dopis, který bude začínat třeba 
takto: „Milý Ježíšku, prosím, přines mi letos pod 
stromeček nějakou pěknou knížku…“ 

                           Jiří Nedomlel 
                                                              *** 

 

Kulturní dům v Brocné je v provozu      
 Po více než čtyřiceti letech se opět otevřela  bývalá hospoda, kde je 
k užívání velký společenský sál pro 110 návštěvníků, místnost pro knihovnu, 
kuchyň  a sociální zařízení. Celá budova dostala nový kabát a konečně není 
nejhorší budovou v obci. V průběhu výstavby se velkou měrou podíleli místní 
spoluobčané na pracích na budově a okolí budovy. Opravoval se přístřešek 
na palivo, kde se odpracovalo přes 120 brigádnických hodin. Stěhovalo se 
zařízení ze školy do nových prostorů, kde se odpracovalo 30 brigádnických 
hodin. Nové místnosti  byly vybaveny židlemi a stoly, byl proveden generální 
úklid.             
 V říjnu se uskutečnila první větší akce - Den otevřených dveří, který byl 
spojen s občerstvením diváků Rallye Sudety. V listopadu proběhla 
zatěžkávací zkouška našeho Centra, když se zde uskutečnila Poslední leč 
Mysliveckého spolku Brocná. Celá akce se velice vydařila a kapacita sálu 
byla beze zbytku naplněna.          
 Po novém roce zde místní SDH plánuje hasičský ples a také maškarní 
rej pro děti. Termín bude upřesněn a určitě to nebudou poslední společenské 
akce příštího roku.  Myslím, že vynaložené nemalé finanční prostředky obce 
se vyplatily, a v krásné budově se budou pořádat mnohé společenské i 
soukromé akce pro potěšení místních i přespolních.    
 Všem spoluobčanům přeji příjemné prožití vánočních svátků, hodně 
zdraví a štěstí v novém roce 2017.                                                     Martin Šabata 
    
                                                                                                                              
Poznámka redakce: Je třeba dodat, že právě Martin Šabata byl tou osobou, 
která si vzala celou stavbu na starost, a má tedy na úspěšném provedení této 
akce značný podíl. Proto i jemu patří touto cestou velké poděkování. 
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Z činnosti  skautského oddílu ve Skuhrově nad Bělou 
 

V současnosti máme ve skautském oddílu dvě družiny. Starší děti – 
světlušky a vlčata se schází každý pátek a družina malých broučků každé 
úterý v naší klubovně. 

 

Od jara jsme se pilně připravovali na náš pravidelný letní tábor. Protože 
si naše republika celý letošní rok připomíná 700 let od narození našeho 
největšího panovníka Karla IV., i činnost družiny světlušek a vlčat byla na toto 
téma zaměřena. Děti se seznamovaly s jeho životem, významnými 
památkami, které byly na jeho pokyn postaveny i s jeho vlivem na evropské 
dění té doby. V létě pak tyto informace zúročily v celotáborové hře, kde za 
každý splněný úkol dostávaly vzácné barevné kameny, kterými nakonec 
ozdobily královskou korunovační korunu. Malé děti pak hrály hry s tématikou 
českých pohádek, které zakončily putováním za pohádkovým pokladem. 
Protože nám přálo počasí, celý pobyt na táboře  byl  plný slunce a skvělých 
zážitků z her, soutěží a výletů. Díky pozvání pana Josefa France jsme mohli 
strávit krásné odpoledne při míčových hrách na jeho kurtu v Benátkách, za 
což mu velice děkujeme. Prázdniny jsme tradičně ukončili společně  s rodiči 
pečenou krůtou na našem tábořišti. 
 

Na podzim jsme jeli do Prahy na zajímavou výstavu „Retro“. Děti byly 
velice překvapené vystavenými exponáty a nechápaly, že život v 70. – 80. 
letech minulého století byl úplně jiný, než jak žijí lidé dnes. 

Přichází advent  a za dveřmi  se objevují čerti, anděl a 
Mikuláš. I my jsme letos měli možnost tyto tajemné bytosti 
přivítat na naší skautské besídce ve Společenském centru ve 
Skuhrově nad Bělou. Děti dostaly něco na zub  a všichni jsme 
strávili příjemné odpoledne při výrobě malých andílků a 
zdobení perníčků. 

 
 
Tradičně i letos přivezeme Betlémské světlo, které 

budeme všem zájemcům zapalovat v pátek 23. 12. 2013 od 14 
do 15 hodin před obecním úřadem. 
 

 
Za všechny skuhrovské skauty bych ráda popřála všem našim 

spoluobčanům klidné  a šťastné Vánoce a do nového roku hodně zdraví a 
spokojenosti. 

Eva Preclíková, 
vedoucí oddílu 
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Galerie absolventů naší školy 
V záplavě internetových zpráv se letos objevila i 

stručná informace, podle které v tomto roce rozšířili 
členskou základnu Komise konzervátorů-restaurátorů 
kolegové z Národní galerie Praha. Mezi nimi se objevilo 
jméno Barbora Bartyzalová. Tady je třeba zbystřit 
pozornost, protože se jedná o bývalou žákyni naší 
základní školy Báru Kopsovou. Ta se totiž  profesně 
věnuje restaurování děl z oboru výtvarných umění, která 
jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií, nebo se jedná o předměty kulturní 
hodnoty. To je poněkud neobvyklý ale velice prestižní obor, který vyžaduje 
vedle výtvarného nadání i hluboké znalosti v mnoha humanitních a přírodních 
vědách. Barbora se vypracovala na špičku ve svém oboru u nás, o čemž 
svědčí fakt, že na Celostátním semináři knihovníků, muzeí a galerií, který  se 
konal ve dnech 13. - 15. 9. 2016  v Muzeu východních Čech v Hradci 
Králové, měla odbornou přednášku na téma „Restaurování japonského 
papíru“.  Protože takových odbornic není zrovna mnoho, byla zařazena i do 
naší rubriky, která skuhrovské veřejnosti představuje zajímavé bývalé žáky 
naší školy a jejich současné působení.  MgA. Barbora Bartyzalová  nám 
velmi ochotně odpověděla na několik otázek: 
1. Výtvarná výchova bývala Tvým koníčkem odmalička, nebo ses k ní 
dostala na něčí popud? 
Vždy mě bavilo něco vyrábět rukama, ať už to bylo spojené s prací se 
štětcem a barvami, papírem, dřevem nebo jinými materiály. Není to něco, co 
bych občasně vykonávala jako koníček, spíš neustále potřebuji aktivně 
utvářet věci okolo sebe. Samozřejmě první impulzy vycházely z rodiny. 
Přesně si pamatuji, jak to u tatínka v dílně vonělo dřevem, na kupy hoblin, ve 
kterých se perfektně skákalo, zvuk nabíhajícího soustruhu. Jak voněly tuby s 
olejovými barvami se psem a azbukou na etiketě. Desky s dědečkovými 
obrazy na půdě, které jsem si ráda prohlížela. Vlastně jsem vždycky tak 
trochu věděla, co bych chtěla dělat, i když realita pak byla mnohdy jiná. 
 

2. Jak probíhalo Tvoje studium po ZŠ? 
Už ze ZŠ jsem se hlásila na obor restaurátorství a konzervátorství na Střední 
průmyslové škole grafické v Praze, známe také jako Hellichovka. Poprvé se 
to nepodařilo, dala jsem si přestupný rok na „peďáků v Litomyšli a pak to 
zkusila znovu. Díky vedení pana Romana Ondráčka se to napodruhé 
povedlo, ale nikdy jsem toho roku v Litomyšli nelitovala. Musím říct, že 
některá přátelství z něj udržuji dosud, i zkušenosti a informace, které jsem 
tam získala v průběhu let průběžně využívám. Věřím tomu, že člověku věci 
chodí do cesty tak, jak to potřebuje a mnohokrát se mi potvrdilo.  
  Po střední škole jsem nastoupila na bakalářské studium na Fakultě 
restaurování UPCE v Litomyšli, na obor restaurování papíru, knižní vazby a 
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dokumentů. Pokud se člověk stane restaurátorem papíru, přichází 
každodenně do styku s japonskými papíry a štětci, které jsou celosvětově 
velmi rozšířené díky kvalitě a svým vlastnostem. Můj první kontakt s Asií asi 
pravděpodobně proběhl skrze tyto předměty. Je mi blízká estetika asijského 
umění, čisté formy, přírodní materiály a dokonalé řemeslné zpracování, teď 
nemluvím o běžných výrobcích „Made in China…“  V Čechách se nachází 
poměrně velké sbírky asijského umění, jehož sběratelství se stalo v 19. stol. 
a v první třetině 20.stol celosvětově populární. Tyto umělecké předměty byly 
zhotovovány v rozdílné kulturní tradici z exotických materiálů, které vyžadují 
specifický přístup, co se týká jejich ošetřování i uchovávání. V Čechách se 
této oblasti věnuje jen málo osob a já jsem se rozhodla zaměřit se tímto 
směrem - na asijské papíry a umělecká díla z nich vytvořená (závěsné i ruční 
svitky, dřevořezy, paravány, knihy, tušové malby apod.). Bylo nutné se 
vypravit za studiem do zahraničí, na doporučení jsem absolvovala jeden 
semestr v Pracovně restaurování uměleckých děl Orientu při Univerzitě 
Mikolaje Kopernika v polské Toruni. Jednalo se o jediné vysokoškolské 
studium v Evropě, kde se taková zvláštní oblast restaurování vyučovala. Do 
této pracovny jsem se vrátila v dalším roce pracovat na praktické diplomové 
práci, protože mi ji v Čechách neměl kdo vést. Pracovnu založila v roce 2002 
paní Miroslawa Wojtczak, restaurátorka která získala praktické zkušenosti 
v Japonsku a za léta svého působení vykonala obrovské množství práce, 
osvěty a výzkumu v oblasti restaurování papírových a textilních předmětů 
asijské provenience. Bohužel v minulém roce paní Wojtczak zemřela a výuka 
dosud nebyla obnovena.         
 Japonská vláda investuje poměrně velké peníze do výuky restaurátorů 
po celém světě, aby byli schopni pečovat o japonské kulturní dědictví. Pořádá 
workshopy a konference, kterých jsem se také několikrát zúčastnila. 
 

3.Čemu se v současné době věnuješ? 

  V současné době pracuji jako restaurátorka Sbírky umění Asie a Afriky 
v Národní galerii v Praze. Tato sbírka spravuje přes 13 tisíc předmětů 
pocházejících z Japonska, Číny, Koreje, Tibetu, jižní a jihovýchodní Asie, 
islámské kulturní oblasti a Afriky. Sbírka je ojedinělá svým rozsahem i 
obsahem nejen v českém prostředí, ale patří k předním kolekcím ve střední a 
východní Evropě. Pracovní náplní je restaurování poškozených děl, výzkum, 
preventivní ochrana a konzervace, dohlížení na výstavní režim, řešení 
zápůjček mezi galeriemi a muzei. Tady bych citovala jedno čínské moudro 
„Ten kdo si dobře vybere své povolání, nemusí pracovat celý život.“  Pro mě 
je tato práce spíše zábavou, ovšem nic z toho bych nemohla realizovat bez 
podpory své rodiny. Skloubit takto náročné povolání s rodičovstvím by nebylo 
možné bez vydatné pomoci mojí maminky, které jsem za to nesmírně vděčná. 
 

4. Kde bychom se mohli s Tvými pracemi setkat? 
  Sbírka umění Asie a Afriky má trvalou expozici v Paláci Kinských na 
Staroměstském náměstí v Praze. Exponáty, které se průběžně obměňují, 
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prochází mýma rukama. Vzhledem k mé rodině a práci momentálně nemám 
mnoho času na volnou tvorbu, i když doufám, že se v budoucnu nějaký 
prostor pro tyto aktivity také najde. Ráda bych se více věnovala grafice nebo 
umělecké knižní vazbě. 
 

5. Co bys chtěla čtenářům  ještě sdělit? 
  Kouzlo japonského umění můžeme spatřovat v tom, jak úzce je 
propojeno se všedním životem. Dodnes přetrvává důraz na přirozenou krásu 
materiálu. Předměty denní potřeby často nejsou zvnějšku okázale zdobeny, 
ale jsou řemeslně dokonale zpracovány a řemeslník, který je vyrábí, se snaží 
o navození hlubšího vztahu mezi oním předmětem a jeho budoucím 
majitelem. Například lakované krabičky na ukládání cenností nejsou zdobené 
po vnější straně, ale uvnitř, aby se z nich těšil především ten, kdo si cennosti 
do nich ukládá. Obklopujme se tedy krásnými věcmi, které nám budou dělat 
radost v každý všední den a ne tunami nepotřebných krámů, jež možná 
zanechají stopy v okolním světě, avšak nikoliv v nás. 
  Čtenářům  Skuhrovského zpravodaje a jejich blízkým přeji klidné a 
pohodové Vánoce. Dětem přeji, aby je rodiče v jejich snu podporovali stejně, 
jako podporovali ti moji mě. Všem do nového roku v dálněvýchodním stylu 
dlouhověkost, pevné zdraví, vytrvalost a harmonii v mezilidských vztazích.   
 Děkujeme za rozhovor a přejeme, aby se Báře v její práci i osobním 
životě vše dařilo. 
                         Jiří Nedomlel 
 

*** 
 

Příslušníci Petrova cechu se mají čím pochlubit 
 

V roce 2016 bylo hlavní náplní postarat se o 
dostatečné množství rybí násady do sportovních revírů. 
Našim cílem je uspokojit jak rybáře, kteří si chtějí odnést 
rybu domů, tak také ty, co se chtějí rybařením jen bavit a 
chodí k vodě do přírody za aktivním odpočinkem. Snad 
se nám podařilo ke spokojenosti všech. 

Jako každoročně byly uspořádány závody na spodním rybníku 
v Debřecích, zúčastnilo se pouze 22 závodníků, což je historicky nejnižší 
číslo. Tradičně byly uspořádány i závody dvojic na 24 hodin, uskutečnily se 
25. – 26.6. 2016 a zúčastnilo se celkem 27 dvojic, což je pro změnu nejvyšší 
účast od počátku konání závodů. Při obou závodech vyšlo počasí a nachytalo 
se i dost ryb, což nás jako pořadatele potěšilo. 

Jednou z nejdůležitějších činností je práce s mládeží. Rybářský kroužek 
navštěvuje pod vedením pana Forstera a pana Hradeckého 15 dětí a 
scházejí se pravidelně jedenou týdně.  Učí se, jak ulovit různé druhy ryb a 
rozmanité způsoby lovu.  Musí se chovat šetrně k přírodě a poznávat nejen 
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ryby, ale i živočichy a rostliny okolo vody. Pro děti byly dne 5.6.2016 
uspořádány závody, zúčastnilo se celkem 18 malých rybářů. Pro ně bylo 
připraveno  občerstvení zdarma a pro každého soutěžícího krásná cena. Pro 
14 děti byl od 14.8. – 19.8.2016 uspořádán rybářský tábor. Všechny děti 
spaly ve stanech na břehu rybníka a dle jejich ohlasu se jim to líbilo. Určitě to 
pro ně byl nevšední zážitek, zvlášť, když se  k tomu přidal noční rybolov, 
který má také své kouzlo. 

U chaty na Debřeckém rybníku se nám v letošním roce podařilo 
dostavět gril. Na podzim jsme k chatě v Debřecích postavili zakoupenou 
maringotku. Tu jsme pomalu začali rekonstruovat a do příštího roku by z ní 
mělo být místo, kde pohodlně přespí asi osm rybářů.  

Na tomto místě bych chtěl poděkovat obecním úřadům ve Skuhrově 
nad Bělou a Kvasinách za spolupráci a podporu našeho spolku, dále 
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.rybariskuhrov.cz/                                                            David Zounar 
 
 
 
 

Wikov SKI Skuhrov nad Bělou aneb na co se 
můžeme těšit v nadcházející sezóně? 
 

  Lyžaři Wikow SKI Skuhrov nad Bělou v současné 
době  vyhlížejí vydatnější sněhové vločky, aby mohli začít 
řádně trénovat na sněhu. Poctivá letní i podzimní příprava 
tedy může začít nést své ovoce. 
  V létě absolvovali lyžaři tradiční soustředění na 
vodě. Letos sjížděli Berounku a poté zavítali na 
Bedřichovku do Orlického Záhoří, kde si protáhli svaly       
v samém srdci nedotčené přírody. Závěr léta pak strávili 
na týdenním soustředění na Pastvinách. Mimo tyto 
intenzivní tréninky se pravidelně setkávali v úterý, středu a 
v pátek ve Skuhrově. 
  Podzim se nesl v duchu přespolních běhů, například ve Studenci, 
Trutnově, Horních Mísečkách, Polici nad Metují nebo Machově. Mezi ty 
nejšikovnější podzimní běžce můžeme zařadit Honzu Vašátka, Štěpána a 
Šimona Maidlovy, Katku Smažíkovou, Honzu Maryšku nebo Janu 
Dohnálkovou. Mezi nejmladšími běžci se blýskli Marek Beneš, Ivanka 
Smažíková a Honza Křepela. 
  Pochvalu a uznání si však zaslouží všichni běžci, kteří se závodů 
účastnili, ale také všichni ti, kteří je podporovali a fandili jim. 
  Na plánované týdenní soustředění na Černé hoře v termínu 10. až 
17.12. 2016 neodjelo žactvo ani dorost. Podmínky pro trénink byly lepší 



20 
 
v Orlických horách, proto odjeli na Masarykovu chatu. Přírodního sněhu bylo 
kolem 25cm. Družstvo dorostu a juniorů má již za sebou kvalitní trénink          
v malebném prostředí italského Livigna, kde si sněhu užili od 17. do 27. 
listopadu 2016. 
  Blížící se zimní sezóna bude náročná nejen pro závodníky a jejich 
rodiče, ale také pro ostatní členy oddílu. Wikov SKI Skuhrov nad Bělou 
pravidelně pořádá několik závodů: 
• Orlický pohár, který se bude konat hned po vánočních svátcích a to 30. 
prosince 2016, 
• Orlický maratón, který v termínu 4. - 5.února 2017 vstoupí již do 
33.ročníku, 
• Kritérium posledního sněhu vypukne 18. března 2017. 
  Závodníci ocení vaši přítomnost, proto 
prosíme, přijďte je podpořit ve skuhrovských 
barvách a ochutnat společně s nimi tu 
atmosféru a pravou závodnickou náladu. 
Rozhodně nebudete litovat! 
  Vrcholné závody si letos vyzkouší i mladší 
žactvo: velké finále  soutěže Hledáme nové 
talenty se uskuteční počátkem března 
v Jablonci nad Nisou. 
 Starší žactvo nebude zahálet a zabojuje 
na Mistrovství ČR, které se odehraje na konci 
února v Rýmařově. 
  Dorostence čeká v zimní sezóně dokonce 7 celorepublikových 
víkendových závodů, z nichž nejvýznamnější je Mistrovství ČR konající se v 
Novém Městě na Moravě v polovině ledna. Na konci ledna na Zadově a 
poslední víkend v březnu pak na Horních Mísečkách, kde jsou i štafety, což je 
pro skuhrovské barvy parádní disciplína. 
  Obrovským úspěchem je pro oddíl Wikov SKI Skuhrov 
nad Bělou zařazení naší domovské závodnice Zuzany 
Holíkové z Kvasin do reprezentačního družstva olympijských 
nadějí.  Vrcholnou akcí této skupiny bude Evropská 
olympiáda mládeže (EYOF) v tureckém Erzurumu v termínu 
od 13. do 18. února 2017.  Pevně věříme, že Zuzka mezi 
nominovanými sportovci nebude chybět. 
  Milí rodiče předškoláčků, přijďte společně se svými dětmi mezi nás. 
Pojďte si hravou formou rozhýbat tělo a zasportovat si. Uvidíme, třeba máte 
doma budoucího olympionika, jen v něm probudit nadšení a zájem. Vždyť        
přece z našeho oddílu již nějaký ten olympionik vzešel … 
  Přejeme všem šťastné a veselé Vánoce, našim závodníkům 
bohatou sněhovou nadílku a ať se skuhrovským barvám daří.  
     

                      Wikov SKI Skuhrov nad Bělou 
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Klub seniorů ve Skuhrově nad Bělou v roce 2016 
  Každou první středu v měsíci se scházela skupinka žen ve 
Společenském centru k malému popovídání. Na těchto setkáních se také 
slaví narozeniny našich členek. Letos jsme přivítaly s radostí do svých řad 
nové členky.           
 V březnu nám přišel zahrát spolu se svým synem pan Zdeněk Jakubec. 
Ženy k posezení připravily výborné pohoštění. V dubnu a říjnu se uskutečnily 
zájezdy do Polska. Proběhly nákupy na tržišti a pak naše cesty vedly do 
rybárny na čerstvou smaženou rybu. Moc nám to všem chutnalo. V květnu 
nás potěšily svým vystoupením k Svátku matek děti ze ZŠ Skuhrov n.B. pod 
vedením paní Mgr. Věry Rygrové a Mgr. Anna Bartíkové. Bylo to moc krásné 
a dojemné, všechny nás to dojalo a potěšilo. Moc děkujeme!    
 Dne 8. června se uskutečnil výlet pod vedením 
paní Mgr. Jarmily Kučerové. Cílem byl Kuks u Dvora 
Králové. Moc hezká byla prohlídka hospitalu a bylinkové 
zahrádky. Po obědě se jelo na Zvičinu, odkud byl krásný 
rozhled do kraje. Závěr výletu byl v Novém Městě nad 
Metují v cukrárně, kde si všichni účastníci pochutnali na 
výborných zákuscích. Zúčastnilo se jen 29 osob 
z důvodu velkého vedra. Další zájezd opět připravila 
paní Mgr.J.Kučerová. Naše cesta vedla do Broumova, kde byla prohlídka 
kláštera, klášterní zahrady a dřevěného kostelíka. Následovala cesta na 
Ostaš, kde se zdatnější účastníci vydali na prohlídku skal. Tohoto zájezdu se 
zúčastnilo 39 osob.           
 Dne 9.listopadu nás navštívil pan Jan Sláma z Kvasin a promítl nám 2 
filmy s názvy: „Od pramene řeky Bělé“ a „Kvasiny“. Nádherné snímky přírody 
Orlických hor nás všechny upoutaly.  Za to patří kvasinskému autorovi veliký 
dík. Potěšilo nás, že na promítání se dostavili i další skuhrovští občané.  

Závěr roku bývá ve znamení vánoční besídky, kterou pro náš klub 
připravují učitelky s dětmi ze základní školy. Letos jsme se sešli v místním 
společenském centru ve středu 14. prosince. Na úvod nás svým vystoupením 
potěšily malé mažoretky Annabellky z Bílého Újezda, které vedla paní Renata 
Špryňarová. Roztomilé vystoupení na píseň Tři čuníci se všem přítomným 
velice líbilo. Následovalo hudebně recitační pásmo žáků ZŠ, které připravily 
paní učitelky Věra Rygrová a  Anna Bartíková. Ve vystoupení se spojilo téma 
čertů a andělů s vánoční poetikou. Pásmo bylo velice vydařené a všem 
divákům zpříjemnilo předvánoční odpoledne. Chtěli bychom za Klub seniorů 
velice poděkovat jmenovaným učitelkám a dětem za krásné a  milé 
vystoupení, vedení školy za vstřícnost, Obecnímu úřadu za poskytnutí prostor 
a paní Kateřině Pohlové za spolupráci při přípravách nejen této akce.  Všem 
lidem dobré vůle přejeme krásné Vánoce a pevné zdraví v roce 2017.  

 
              Jaroslava Paštová a Blanka Hradecká 
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Vánoční anketa mezi žáky 8. třídy 
 

1) Co mám rád na Vánocích? 
Áďa Koblásová: „Maminčino nadšení!“ 
Nella Škorpíková: „Na Vánocích mám ráda, že jsme celá rodina  spolu!“ 
Niky Bohunková: „To, že je rodina spolu a vidím, že jsou ostatní šťastní.“ 
Janča Dohnálková: „Tu atmosféru. Všichni jsou šťastní a klidnější. Líbí se mi 
radost v očích lidí, které jsem obdarovala.“ 
Vašek Petr: „Stromeček, který se vždy prohýbá pod tunami ozdob a také 
náladu, která je v naší rodině vždy velmi veselá!“ 
Další odpovědi:  dárky, prázdniny, sníh, jídlo, barevná světýlka 
 
2) Co nemám rád na Vánocích? 
Janča Dohnálková: „Když nemůžu dát lidem všechno, co bych chtěla! A taky 
vždycky přiberu! 
Adriana Holečková: „Že se všichni příšerně přejíme cukroví!“ 
Další odpovědi:  lidi, kupování dárků, úklid, fronty v obchodech, hádky, 
čekání na dárky, zabíjení kapra, když není žádný sníh, krátké prázdniny 
 
3) Co si přeju pro sebe? 
Tobiáš Vlasák: „Mobil a vzduchovku!“ 
Honza Škop: „Nic nepotřebuju!“ 
Janča Dohnálková: „Abych byla šťastná a všichni mí blízcí také!“ 
Další odpovědi:  psa, aby byli rodiče spolu, být ministrem financí nebo 
prezidentem, mít 5 zámků 
 
4) Co bych chtěl pro ostatní? 
Honza Škop: „Přeju si, aby byli všichni zdraví a šťastní!“ 
Niky Bohunková: „Aby byli šťastní a dostali to, po čem dlouho touží.“ 
 
5) Co doma o Vánocích jíme? 
Odpovědi: řízek, kapra, čočkovou polévku, zelňačku, vinnou klobásu a 
bramborovou kaši, bramborový salát, hrachovou polévku, okurkový salát, 
lososa, hrachovou kaši, rybí filé, párky, mazanec, vánočku, cukroví, 
knedlíčkovou polévku, hovězí vývar, brambory na loupačku, rybí polévku 
 
6) Jaké máme tradice? 
1. lodičky ze skořápek (5), šupina pod talíř (5) 
2. půst (3) 
3. krájení jablka (2), sledování pohádek (2), házení bačkorou (2), procházka 
(2),     půst (2), návštěva hřbitova (2) 
Další odpovědi: dáváme na stůl chleba, navštěvujeme příbuzné, kupujeme 
jmelí, lijeme olovo, dáváme peníze pod talíř, chodíme do kostela, máme 
barborku, zdobíme dům 
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7) Co budu dělat na Silvestra? 
Tobiáš Vlasák: „Pálit petardy!“ 
Lukáš Malina: „To se neříká!“ 
Lukáš Slavík:„Budu s rodinou a přáteli. Nic víc nenapíšu!“ 
Vašek Petr: „Na Silvestra se budu snažit neusnout do půlnoci a naopak 
usnout po půlnoci, protože sousedi zas budou pouštět rachejtle.“ 
 

8) Jakou vánoční píseň mám nejraději? 
1. Vánoční (Teri Blitzen, Johny Machette) (7) 
2. Všechny jsou krásné (6) 
3. Jingle Bells (2) 
 

9) Jaká je moje oblíbená pohádka? 
1. Mrazík (10) 
2. Sám doma (4), Grinch (4) 
3. Tři oříšky pro Popelku (2) 
 

10) Co se podle mě dává do bramborového salátu? 
Odpovědi: brambor, mrkev, cibule, kyselé okurky, majonéza, pepř, sůl, 
hrášek, salám, vajíčko, paprika, kukuřice, tatarka, petržel, šunka, jogurt, 
koření, smetana, hořčice, celer, správná mísa 
 

11) Mám nějaký vtipný vánoční zážitek? 
Dominik Hudec: „Střílel jsem rachejtle do bazénu a pořádně to šplouchalo!“ 
Michal Preclík: „Vysypal jsem na sebe jídlo!“ 
Honza Škop: „Brácha mně dal do krabičky od bonboniéry pavouka.“  
„Plastovýho!“ 
Niky Bohunková: „Šli jsme s bráchou pekáčovat. Jeli jsme z kopce, 
vybourali jsme se a pekáč nám skončil v řece!“ 
Janča Dohnálková: „Loni dal bratr mně a sestře spodek od hrábí!“ 
 

*** 
 

 
 Škola je prostředí, ve kterém se dost často střídá určité napětí 
s následným uvolněním. K uvolnění dochází například v momentech, kdy se 
žákům podaří nějaká hláška. Protože se blíží Silvestr a s ním (někdy) 
legrace, pár „povedených“  žákovských výroků možná přijde vhod: 
 
František Křižík je zakladatel českého elektrického proudu a zakladatel 
veřejného  osvícení… 
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Rakousko bylo  posvícenskou  monarchií… 
Jaderná energie funguje tak, že si hledí svýho a my ji  můžeme využívat jako 
zdroj elektřiny… 
Schengen  je vojenská základna… 
Horní komora parlamentu se nazývá balkón… 
OSN řeší problémy něžně… 
Hlavní město USA je Moskva… 
Co znamená ruský pozdrav „spokójnoj  nóči“?    Spakuj si nočník… 
Fáze lidského života jsou tyto: 35 – 40 let je předdůchod,  40 let – smrt  je 
důchod… 
Hustota je počet vnitřností daného tělesa… 
Dotaz  žáka 7. třídy: „Paní učitelko, kdo je moje tchýně?“ 
Stupňování příslovcí:  1.stupeň mnoho, 2.stupeň  mnohéž,  3.stupeň 
nejmonněji… 

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

Krásné Vánoce, veselého Silvestra  
 a bezproblémový nový rok 2017!   
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Došlo do redakce těsně před uzávěrkou 
 
Z kroniky spolku Na Venkově 
Jarmark v Kvasinách 
  Dne 15.10.16 jsme se zúčastnili Jarmarku v sousedních Kvasinách. Koníky 
jsme tam dovedli „po kopytě“ ve složení Fík, Sky, Deryk a Lucinka. Přijali jsme 
pozvání, abychom povozili návštěvníky jarmarku, ale také ukázali něco z celoroční 
činnosti našich svěřenců a koní. Vození, o které  byl velký zájem hlavně u dětí, 
jsme prokládali ukázkami práce s koňmi. Ukázky nacvičila děvčata z naší stáje. 
Eliška Masaříková se Skyem předvedla drezurní úlohu, Lucinka s Eliškou 
Masaříkovou a Deryk s Martinkou Ježkovou krátké vystoupení na hudbu. S Fíkem 
pak naše děvčata předvedla ukázku voltiže, která je nejčastěji popisována jako 
gymnastika a tanec na koni. Vrcholem dne byla pak ukázka parkúru, ve kterém nás 
přijela podpořit další „koňačka“ Káťa Binková s kobylkou Extreme Girl. Ta nakonec 
toto klání i vyhrála. Na průběh a bezpečnost celé akce dohlížel náš „šerif“ Petr 
Binko, který také pomáhal méně zdatným zájemcům na hřbet koně. Naši chlapi 
nám připravili pěkné zázemí. S muzikou, s mikrofonem a se slovním doprovodem 
Denisy Kadeřábkové určitě přispělo k příjemné atmosféře celého dne. Potěšil nás 
velký zájem o naše ukázky i vození. Celý den nám rychle utekl, užili jsme si jej a 
rádi se jarmarku opět zúčastníme. 
Nový kůň ve stáji 
  V tento samý den 15.10.16 k nám do stáje přibyl nový kůň – hříbě tyrolského 
haflinga. Bude sice ještě nějakou chvíli trvat, než se na něj posadí první jezdec a 
než nám ukáže své kvality, avšak už nyní se učí základní práci.  . 
Zima je tady… 
  Po velmi nabité letošní sezóně dopřáváme koním a našim svěřencům 
zasloužený odpočinek. Pokud nám počasí dovolí, jezdíme na vyjížďky do přírody a 
nabíráme síly na novu sezónu. Těšíme se na tradiční Štěpánskou vyjížďku 26.12.,  
kterou každoročně pořádá rodina Jirčíkova z Kvasin. Jde o starodávný zvyk, který 
se mezi „koňáky“ udržuje dodnes. Svatý Štěpán byl patronem koní a ti se vždy 
v tento den prováděli a požehnali. 
  V pátek 16.12. děti z kroužku „Cesta do sedla „a „Jezdectví“ společně rozsvítí 
našim zvířecím kamarádům před stájí na Nové Vsi vánoční stromeček. Zazpíváme 
si vánoční koledy a podarujeme naše zvířátka nějakými dobrotami. A možná, že 
naleznou i něco pod vánočním stromkem… Každoročně se najdou z řad dospělých 
i dětí tací, kteří prostě jen tak přinesou koním něco k snědku (usušený chleba, 
mrkev, či jablka). Pokud budete i letos chtít donést našim zvířátkům něco dobrého, 
můžete dobrůtky nechat pod vánočním stromkem před stájí. Slibujeme, že všechny 
zvířátka spravedlivě podělíme. 
Poděkování a přání na závěr… 
  Závěrem děkujeme představitelům Obce Skuhrov nad Bělou za celoroční 
podporu a přízeň, všem lidičkám ze spolku za veškerou pomoc při našich akcích 
pro děti a širokou veřejnost, neboť vše dělají dobrovolně a ve svém volném čase. 

Poklidné svátky všem a dětem splněná přání pod stromečkem! 
 
                                                                                        za spolek Na Venkově 
                                                                               Petra Pišlová a Denisa Kadeřábková 


