Pohledem starosty
O hodnocení posledního období v naší obci jsme tradičně požádali
starostu naší obce pana Milana Bártu, který velice ochotně žádosti
vyhověl. Záměrem těchto pravidelných úvodníků je zprostředkovat
podrobnější informace o dění v obci všem našim občanům a vysvětlit
případné nejasnosti, které se občas mezi občany vyskytnou.
Letní čas i babí léto s teplými slunečnými dny jsou nenávratně pryč a do
naší obce přichází podzim. Do dalších komunálních voleb zbývá již jen rok,
proto se musíme činit, abychom stihli uskutečnit námi vytýčené cíle a úkoly.
S tím úzce souvisí i současná příprava rozpočtu pro příští rok. Krátce bych se
však poohlédl a shrnul akce a projekty právě uplynulého léta.
Letní období je sice časem odpočinku, ale v naší obci se opět pilně
pracovalo. Obecní úřad dostal bezbariérový přístup včetně nezbytných
bezbariérových úprav vnitřních prostorů. Nově a také bezbariérově byl
upraven vstup do zdravotního střediska. Účelně byl vyřešen i vchod do
místního společenského centra.
Nešlo si nevšimnout též příprav na velkou akci kolem zdravotního
střediska, jehož nejbližší okolí se připravovalo na budoucí stavební práce.
Akce nese název „Zateplení a nástavba zdravotního střediska“. Bohužel se
nám však nepodařilo zahájit podle harmonogramu 1.8. 2017, neboť začátek
musel být díky letnímu příbytku netopýra nejmenšího a spolupráci s ochranáři
přírody o jeden měsíc posunut. Přesto by tato akce měla být dokončena do
léta příštího roku. V kompletně nově zateplené budově vybavené tepelným
čerpadlem pro vytápění přízemí vznikne v prvním patře šest nových, různě
velkých bytových jednotek – nájemních bytů. Na tuto akci bylo možné získat
dotaci pouze na zateplení ne však na byty. Proto se zastupitelé rozhodli
využít nabídky výhodných úvěrových podmínek, jako již při jiných akcích
v minulosti. Budova ve středu obce získá nový, podle mého názoru i krásný
podhorský vzhled.
Během letních prázdnin a díky pomoci studentů při prázdninových
brigádách se nám podařilo rozšířit park v mateřské škole o další přírodní
prvky, ptačí krmítka a budky. Studenti nám vydatně pomohli při údržbě
venkovních prostorů obce.
Letos jsme značné pracovní úsilí soustředili na administrativní část
připravovaných plánovaných akcí v rámci co nejširšího využití posledních
dotačních možností. Jedná se o akce s pracovními názvy Rozšíření kapacity
MŠ, Bezbariérové chodníky v obci s novou částí za ZŠ a propojením mezi
obcemi Skuhrov n.B. a Kvasiny. S tím úzce souvisí i Rekonstrukce veřejného
osvětlení středu obce a osvětlení nově vzniklých částí chodníků. Dále pak
připravujeme akce s názvy Rozšíření a dovybavení sběrného dvora,
Vybudování parkoviště u MŠ a Rekonstrukce komunikace Nová Ves.
Díky vstřícnému jednání majitelů pozemků na Březině je na dobré cestě
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odkoupení těchto pozemků určených pro individuální bytovou výstavbu.
Zároveň již vzniká projektová dokumentace na zainvestování těchto pozemků
inženýrskými sítěmi. Předpokládáme vznik šesti nových stavebních parcel.
Podobná jednání a doufáme, že také úspěšná, probíhají s církví o koupi
dalších pozemků pro individuální výstavbu, tentokrát v lokalitě nad kostelem.
Tak uvidíme.
Rok se sice pomalu chýlí ke konci, ale ještě nás čekají práce na
připravené rekonstrukci bytu na OÚ a stavební úpravy ve Společenském
domě ve Svinném. V současné době probíhá i renovace Hasičské zbrojnice
v Hraštici. Ve výrobě jsou i informační tabule pro chystanou turistickou stezku
„Vápenka“.
V létě proběhla i řada pěkných kulturních a sportovních akcí jak ve
Skuhrově tak v Brocné a Svinné. Byly to většinou tradiční události spojené
s poutí a létem. Opět velký dík patří všem obětavým organizátorům a
pořadatelům.
V polovině října se uskutečnilo hojně navštívené tradiční
posvícení ve Společenském centru
a s ním spojené
posvícenské radovánky, dobroty a sousedské posezení.
V rámci plánovaného programu připravila kulturní komise ve
spolupráci s místními maminkami pro páteční podvečer
program pro děti s bludičkovým pochodem. I zde byla opět
hojná účast. Děkujeme.
Ještě bych chtěl připomenout, že na podzim mimo jiné také začíná
sezóna pěstitelského pálení, které se pomalu rozjíždí i v naši pálenici.
Momentálně probíhá moštování jablek. Současně přijímáme i ovoce na
následné zpracovávání a nakládání do nádob a sudů ke kvašení. Zároveň
probíhá pálení z dovezeného hotového kvasu. Letošní úroda byla velmi
slabá, takže sezóna v pálenici bude oproti jiným létům poměrně krátká.
Závěrem tohoto článku chci všem popřát pevné zdraví, příjemný
pohodový podzim a ještě hodně podzimního sluníčka.
(Kontakt na pracovníky pálenice tel. 777 243483, 602 489353)

***
Společenské centrum hlásí…
Léto se nám již přehouplo do krásného barevného podzimu.
Společenské centrum se přes léto využívalo především k soukromým akcím,
oslavám a svatbám a samozřejmé také k setkávání našich seniorů. Nesmíme
ale také zapomenout na akce jako PIVNÍ
SLAVNOSTI A POUŤOVOU ZÁBAVU, které
se moc vydařily a také účast na nich byla
hojná.
Dne 2.9.2017 jsme vyrazili do
Vojenského muzea v Lešanech na „Tankový
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den“. Troufám si říci, že to byl opravdu velký zážitek pro všechny zúčastněné,
ale hlavně pro vojenské nadšence.
Na své si přišli i příznivci divadelních představení, neboť jsme navštívili
Divadlo Radka Brzobohatého v Praze, kde se hrála situační komedie Tři
letušky v Paříži. Myslím, že všem, kteří do Prahy jeli, se přestavení líbilo.
V sobotu 21.10. 2017 jste mohli navštívit zajímavou přednášku Jiřího Preclíka
o Pákistánu.
V nejbližší době nás čeká slavnostní vítání našich nejmenších občánků.
Vánoční čas v naší obci bude odstartován 26.11.2017 od 13.00 hodin
„Vánočním jarmarkem“ ve Společenském centru a v prostorách Základní
školy Skuhrov nad Bělou. Účast již přislíbilo několik prodejců, tak se určitě
přijďte podívat a nasát krásnou předvánoční atmosféru, ke které určitě
přispěje i tradiční hudební vystoupení žáků při rozsvícení obecního
vánočního stromu v 17.00 hodin před Společenským centrem Skuhrov n.B.
Všem přeji krásný prosluněný podzim.
Kateřina Pohlová

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU SKUHROV
Mobilní svoz nebezpečného odpadu provede firma Marius Pedersen
v naší obci v sobotu 4.11.2017. Podrobný rozpis naleznete na konci tohoto
vydání Skuhrovského zpravodaje.
Zájemci o revizi komína mají možnost nahlásit se do 30.11.2017v kanceláři
OÚ Skuhrov n.B. Revize proběhnou 8.12. 2017.
Obec Skuhrov nabízí k odprodeji polstrované lavice z bývalého místního
kina. Zájemci dostanou bližší informace v kanceláři OÚ.
Od 10.12.2017 dojde ve všední dny k posunu odjezdu autobusu ze
Skuhrova nad Bělou na Osečnici a Lomy z dosavadního času 13:25 hod. na
13:34 hod.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významného životního jubilea se ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017
dožívají tito naši spoluobčané:
EHLOVÁ Zdeňka z Hraštie

95 let

JECHOVÁ Marie

91 let

z Hraštice

KOUŘÍMOVÁ Eugenie
HLAVÁČEK Josef

ze Skuhrova

80 let

z Brocné

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 :
ŠEFL Jakub z Hraštice
KŘÍŽ Pavel ze Skuhrova
Vážení rodiče, vítáme narození Vašeho děťátka a přejeme
Vám i jemu, aby vyrůstalo ve zdraví, lásce, klidu a pohodě.
V uplynulém období uzavřeli sňatek tito naši spoluobčané :
NOVÁK Filip z Brocné a FRYDRYCHOVÁ Šárka
LEMFELD Marek ze Svinné a VALÁŠKOVÁ Jana
Novomanželům přejeme na společné cestě životem
hodně lásky, vzájemného porozumění a důvěry.
Loučíme se s našimi zemřelými spoluobčany :
HARTMAN Jan ze Skuhrova

(nar. 1925)

ROLEČEK Jan z Debřec

(nar. 1939)

Čest jejich památce !
Ludmila Popová
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Mutina Skuhrovský
- si pochvaluje nové výhledy, které se otevřely po vykácení
stromů na strmých svazích hradu. Mnozí místní i cizí
návštěvníci tuto skutečnost velice oceňují. Pro zvýšení
bezpečnosti bude okraj svahu v krátké době ještě opatřen
zábradlím…
- se nestačí divit, že opět dochází ke krádežím květin z osázených hrobů,
někteří jedinci jsou zkrátka nenapravitelní…
- pláče nad skutečností, že v současné době po uzavření restaurace Pod
Hradem není v obci žádná možnost navštívit pohostinské zařízení. Bývaly
doby, kdy ve Skuhrově existovalo 6 hospod, dnes musí štamgasti za dobrým
truňkem někam jinam…

***
Co proběhlo v uplynulém období v Brocné?
Sbor dobrovolných hasičů v Brocné organizoval přes léto několik akcí
pro děti a také společenských událostí, které se pořádaly jak na hřišti tak
v nové hospodě.
Léto jsme přivítali v sobotu 24.června, kdy jsme organizovali Dětský den
a kácení májky. Pro děti jsme připravili šest stanovišť s různými úkoly. Za
splnění všech disciplín dostaly děti sladké odměny a občerstvení. Odpoledne
jsme za velké účasti spoluobčanů slavnostně pokáceli májku. Celý den nám
přálo pěkné počasí a povedlo se i občerstvení ve formě grilovaných kuřat.
V půlce prázdnin, dne 5.8., jsme slavnostně otevírali hospodu. Při té
příležitosti jsme uspořádali třetí sraz rodáků a po více než 40 letech také
pouťové posezení s hudbou. Slavnost zahájily malé mažoretky z Bílého
Újezda, poté přivítal rodáky a spoluobčany starosta obce pan Milan Bárta a
přijel i vzácný host herec Martin Zounar. Ten povyprávěl o svém hereckém
účinkování, zavzpomínal na dětství a pozdravil se s kamarády z mládí.
V podvečerních hodinách začala pouťová zábava s tancem. Po celou dobu
nám přálo počasí a občerstvení bylo zase vynikající. Připravili jsme srnčí
guláš, grilované prase, grilované klobásy a samozřejmě bylo i něco sladkého
ke kávě. Tímto bych chtěl poděkovat všem sponzorům.
Další akcí byl „Strašidelný les“, pořádaný za soumraku 15.září. Start byl
na hřišti, kde si děti mohly půjčit baterku, poté se šlo polní cestou do Borovin
a kolem lesa se vracely zpátky na hřiště. Celá trasa byla nasvícena svíčkami,
po cestě potkaly celkem osm strašidel, na konci je čekali Křemílek
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s Vochomůrkou a za odvahu děti dostaly zaslouženou odměnu. Zakončení
celého strašidelného výletu bylo v hospodě při opékání špekáčků. Jedinou
vadou na celém večeru byla nepřízeň počasí, ale i přesto se zúčastnilo přes
25 dětí.
Dne 23. září se přes naši obec jela automobilová soutěž Rallye Sudety. Po
celý den byl omezen provoz na komunikacích, a tak jsme divákům, kteří
zamířili do Brocné na náves, připravili příjemné zázemí. Celý den nepřálo
počasí, byla zima a deštivo, a tak diváci rádi zašli do vyhřáté hospody, kde
bylo připraveno občerstvení.
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem aktivním členům SDH Brocná,
kteří se podíleli na přípravách a zdárném průběhu všech pořádaných akcí.
Nesmím také zapomenout poděkovat za podporu ze strany obce, díky níž
můžeme pořádat akce pro děti, které jsou bez vstupného a s občerstvením
zdarma. Ještě jednou všem děkuji.
Martin Šabata, velitel SDH Brocná

***
Několik údajů o obci Skuhrov nad Bělou, aneb víte, že…
naše obec má

GPS souřadnice: 50.229459N, 16.292305E

nadmořská výška: 379 m n. m.
katastrální výměra: 1 663 ha
počet obyvatel:
1 085
Jednotlivé části obce Skuhrov nad Bělou: Brocná, Debřece, Hraštice, Nová
Ves, Rybníčky, Svinná
Vývoj počtu obyvatel obce Skuhrov nad Bělou:
Rok
2017
2016
2015
2014
2013

Muži
do 15 let
81
80
86
88
87

Muži
nad 15 let
459
466
457
453
450

Ženy
do 15 let
85
80
76
74
80
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Ženy
nad 15 let
460
464
469
467
471

Celkem
1 085
1 090
1 088
1 082
1 088

VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 20.-21.10.2017
Volilo se ve dvou okrscích – Skuhrov n.B. a Brocná. Voličů v seznamu: 882,
vydaných obálek: 592, volební účast: 67,12%, odevzdaných obálek 592, platných
hlasů: 586 (= 98,9%). Celkové výsledky za obec Skuhrov nad Bělou (oba okrsky
dohromady):

Platné hlasy

Strana
číslo
1
2
3
4
6
7
8
9
10
12
13
14
15
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30

název
Občanská demokratická strana
Řád národa - Vlastenecká unie
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
Česká strana sociálně demokratická
Radostné Česko
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Komunistická strana Čech a Moravy
Strana zelených
ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU
Strana svobodných občanů
Blok proti islam.-Obran.domova
Občanská demokratická aliance
Česká pirátská strana
Referendum o Evropské unii
TOP 09
ANO 2011
Dobrá volba 2016
SPR-Republ.strana Čsl. M.Sládka
Křesť.demokrat. unie-Čs.strana lidová
REALISTÉ
SPORTOVCI
Dělnic.strana sociální spravedlnosti
Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)
Strana Práv Občanů
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celkem
34
0
0
33
0
22
45
11
7
11
1
0
46
0
28
224
0
4
51
3
1
1
61
3

v%
5,80
0,00
0,00
5,63
0,00
3,75
7,67
1,87
1,19
1,87
0,17
0,00
7,84
0,00
4,77
38,22
0,00
0,68
8,70
0,51
0,17
0,17
10,40
0,51

UČITELÉ A ŽÁCI ZAHÁJILI NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
Na slavnostním zahájení školního roku se v pondělí 4. září
2017 shromáždilo na školním dvoře 160 žáků, v hojném počtu
přišli rodiče, někteří prarodiče a další občané. Všechny přítomné
uvítal ředitel školy pan Oldřich Málek, který popřál všem žákům
úspěšný rok, rodičům hodně trpělivosti a pedagogům, aby se jim
jejich práce dařila. Následovalo tradiční představení prvňáčků,
kteří si zároveň od žáků 9. ročníku převzali upomínkové dárky.
Představili se také noví žáci, kteří do naší školy přestupují z jiných škol.
Personální složení školy je v letošním roce následující:
ředitel školy:
Oldřich Málek
zástupce ředitele:
Jiří Nedomlel
výchovná poradkyně:
Iveta Vašátková
účetní (externí):
Pavlína Kalousková
Třídní učitelé a počty žáků v jednotlivých ročnících:
I.třída
Kateřina Hvězdová Dohnálková 14 žáků
II.tř.
Jana Popová
18 ž.
III.tř.
Vladimír Kalous
16 ž.
IV. tř.
Věra Rygrová
13 ž.
V.tř.
Daniel Vacek
17 ž.
I.stupeň celkem:
78 ž.
VI.tř.
Lenka Hepnarová
22 ž.
VII.tř.
Zuzana Šabatová
18 ž.
VIII.tř.
Iveta Vašátková
26 ž.
IX.tř.
Hana Wenzelová
16 ž.
II.stupeň celkem
82 ž.
Ve škole dále vyučují: Libuše Nedomlelová, Michal Dusílek a Petra
Wenzelová. Vychovatelkou školní družiny je Jana Pohlová. V tomto školním
roce byla zřízena i dvě místa asistentek pedagoga (AP), která zastávají Jana
Vernerová a Petra Palečková. Další novou funkcí je školní asistentka (ŠA),
kterou vykonává paní Zuzana Šabatová. Vedoucí školní jídelny je Stanislava
Popová, hlavní kuchařkou Hana Poláčková a kuchařkami Jana Rohrová a
Šárka Frydrychová. Běžnou údržbu a drobné opravy zajišťuje školník Dušan
Košík a o úklid se starají Jitka Šlitrová a Monika Blažková.
Velkou novinkou letošního školního roku je v médiích tolik diskutovaná
inkluze. V naší škole se uskutečňuje ve dvou ročnících, kde inkludovaným
žákům s učivem pomáhají asistentky pedagoga. Všichni zúčastnění, tedy
žáci, učitelé i asistentky pedagoga v současnosti sbírají s touto novinkou
zkušenosti.
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Další změna nastala v organizaci vyučování na II. stupni ZŠ. Doposud
zde bylo odpolední vyučování třikrát týdně – úterý, středa a čtvrtek. Tím však
měli žáci značně omezené možnosti volnočasových aktivit, nehledě na to, že
v odpoledních vyučovacích hodinách bývají již unavení. Proto byly od
letošního roku zavedeny místo pětihodinových dopoledních bloků bloky
šestihodinové a tím se podařilo uvolnit středeční odpoledne, které mají nyní
žáci k dispozici pro své další aktivity.

Šablony pro MŠ a ZŠ I. Poté, co jsme získali v předloňském školním
roce pozitivní zkušenosti se zapojením do projektů v rámci výzev Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy (projekty Jazyky nás baví a Skuhrovské
šikovné ruce), jsme i letos akceptovali další výzvu MŠMT na zapojení do tzv.
„šablon“ a realizujeme další užitečný projekt, který jsme nazvali Plujeme na
jedné lodi. Součástí tohoto projektu jsou vybrané okruhy témat, činností a
podpory žáků označovaných jako šablony. Dvě šablony se týkají personální
podpory MŠ i ZŠ. V mateřské škole působí od března letošního roku chůva
Helena Beková, která pomáhá učitelkám zejména při práci s nejmladšími
dětmi, tzv. „dvouleťáčky“. Do ZŠ pak v září nastoupila školní asistentka
Zuzana Šabatová (jmenovkyně naší p. učitelky ze II. stupně), která se věnuje
především žákům potenciálně ohroženým školním neúspěchem.
Velkým přínosem pro naše školská zařízení jsou i další šablony.
V mateřské škole se jedná o odborně zaměřená tematická setkávání rodičů
dětí s odborníky pro dané oblasti. V nejbližší době to bude setkání s klinickou
logopedkou Mgr. Miroslavou Sahulovou a v průběhu školního roku připravíme
ještě pět podobných akcí s různým tematickým zaměřením. V základní škole
je již v plném proudu činnost dvou zájmových klubů. Pro žáky I. stupně je to
Čtenářský klub, který má za úkol podporu rozvoje čtenářské gramotnosti. Pro
žáky obou stupňů je v nabídce Klub zábavné logiky a deskových her. Kluby
probíhají každý týden v odpoledních hodinách a dohromady připravíme pro
naše žáky ve školním roce 32 setkání v rámci každého klubu. Čtenářský klub
vede pan učitel Mgr. Vladimír Kalous, záštitu nad Klubem zábavné logiky
převzaly paní učitelky Mgr. Libuše Nedomlelová a Mgr. Hana Wenzelová.
Ještě je třeba zmínit i zbývající šablony, a to vzájemné setkávání učitelů
literární výchovy a učitelů matematiky a také šablonu sdílení zkušeností
pedagogů MŠ. V rámci této šablony, která se rozběhne ve druhém pololetí,
budeme spolupracovat se sousední mateřskou školou v Kvasinách. Celý
projekt Plujeme na jedné lodi by měl být ukončen v únoru 2019.
S projektem je k naší velké potěše spojena výrazná finanční podpora ze
strany MŠMT v řádu statisíců korun. Ta slouží k úhradě veškerých nákladů
včetně materiálního vybavení a pomůcek, které dětem a žákům zůstanou i
po ukončení projektu. S realizací nám opět pomáhá externí manažer pan ing.
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Jiří Zeman, který nám byl oporou již při předchozích projektech. Poděkování
patří tedy nejenom Ministerstvu školství, ale i jemu (a jeho manželce, která na
projektu také spolupracuje).
Naše škola plní kromě své základní výchovně vzdělávací funkce i řadu
dalších úkolů, ať už je to péče o žáky s vývojovými poruchami učení, již
zmíněná inkluze, péče o žáky ohrožené školním neúspěchem i o žáky
talentované, příprava na přijímací zkoušky i poskytování volnočasových
aktivit (zájmových útvarů, kterých letos nabízíme našim žákům zcela jistě
nejvíc za poslední období). Většina učitelů je kromě svého základního
úvazku zapojena do těchto činností, kterým obětují svůj volný čas. Za to jim
všem patří touto cestou velký dík.
Od začátku školního roku se již uskutečnila celá řada zajímavých akcí.
Žáci 7. třídy se na celé jedno dopoledne ocitli v dávné minulosti, neboť
si v rámci projektu „Škola v pravěku a pravěk ve škole“ mohli vyzkoušet,
jak bylo těžké rozdělat oheň, vyráběli keramiku, mleli na dvou kamenech
mouku, zhotovovali pěstní klíny i sekeromlaty, oštěpy, luky a šípy, malovali
pravěká zvířata a to vše v pravěkých oděvech. Na závěr si jako lovci po
úspěšném lovu zatančili rituální tanec. Možná, že si někteří při práci trošku
potloukli
prsty,
či
zamazali oděv, ale
určitě si díky této
praktické
zkušenosti
budou pamatovat, že
život v pravěku nebyl
lehký. O tom svědčí
třeba povzdech jistého
žáka při asi desátém
marném pokusu o
rozdělání ohně: „To
jsem blázen, jak to tenkrát dělali...“ Při pestré činnosti uteklo pravěké
dopoledne jako voda. Získané poznatky žáci zdokumentovali v pracovních
listech, které byly také velmi vydařené.
Dne 11.10. 2017 se 20 žáků 8. a 9. ročníku zapojilo do celostátní
přírodovědné soutěže „Přírodovědný klokan“. V této soutěži žáci řešili 24
úloh z přírodovědných předmětů – matematiky, fyziky, zeměpisu a
přírodopisu. Otázky byly rozděleny do 3 kategorií od nejlehčích (za 3 body)
až po nejtěžší (za 5 bodů). Nejlepšími řešiteli byli: Jana Dohnálková, Nela
Škorpíková a Adéla Koblásová z 9. třídy a Eliška Pohlová, Jan Holman,
Dominika Vernerová a Hana Rozínková z 8. třídy. Všem úspěšným
řešitelům gratulujeme.
Dne 25.9.2017 se konalo v Solnici okresní kolo přespolního běhu. Ráno
to vypadalo, že se závody zruší, ale nakonec se počasí umoudřilo. Soutěžilo
se ve třech věkových kategoriích. V každé kategorii startovala vždy
šestičlenná družstva, tedy 6 chlapců a 6 dívek. Po nastudování trasy vyběhli
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první soutěžící. Všichni bojovali statečně a musíme
je proto velice pochválit. Našim žákům se velice
dařilo, děvčata vyhrála II. kategorii a v jednotlivcích se
umístila Iva Smažíková na 2. místě a Viktorka
Fejová na 3. místě. Odvezli jsme si tedy krásný
pohár, dvě medaile a dobrý pocit z účasti na
závodech.
Všem, kdo mají chuť soutěžit, a především
malým sportovním talentům
pomáhá
v
rozvoji
také Odznak
všestrannosti
olympijských
vítězů, jehož vznik iniciovali dva zlatí desetibojaři,
Robert Změlík a Roman Šebrle. Žáci plní v rámci
této části projektu devět disciplín a k tomu jednu ze tří volitelných. Na
základě zlepšování výkonů mohou získat bronzové, stříbrné, zlaté a
diamantové odznaky. Ti nejnadanější mladí sportovci se přes okresní a
krajská kola mohou probojovat až do republikového finále, kde se setkají s
desítkami olympioniků a sportovních osobností a zažijí neopakovatelnou
atmosféru velké sportovní akce. Cílem Sazka Olympijského víceboje je zapojit
do disciplín Odznaku všestrannosti co nejvíce žáků. Úkoly se plní během
hodin tělesné výchovy, kdy garant (učitel) zaznamenává výsledky žáků a
následně je společně s údaji žáka vloží do online systému na webových
stránkách projektu.
V letošním
roce se opět naše škola zapojila do plnění odznaku všestrannosti, a to v rámci
projektu Sportovního dne, jež se konal 29.září. Od žáčků první třídy až po
deváťáky všichni plnili náročné sportovní dovednosti. Zdárně si vedli v těchto
disciplínách:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sprint 60 m
Skok daleký z rozběhu
Hod 2kg medicinbalem obouruč přes hlavu vzad
Shyby na šikmé lavičce po dobu 2 minut
Skákání přes švihadlo po dobu 2 minut
Trojskok snožmo z místa pro II.stupeň, skok z místa pro I.stupeň
Kliky po dobu 2 minut
Leh-sed
Hod míčkem 150 g
a) Běh na 1 000 m (II.st.), běh na 500 m (I.st.)
b) Dribling s basketbalovým míčem po dobu 2 minut

Je třeba ocenit kladný přístup všech učitelů i asistentů. Bez jejich
pomoci a spolupráce by tento projekt nemohl zdárně proběhnout. Dále
oceňujeme hodnotné sportovní výkony žáků a zároveň je chválíme za velkou
snahu a soutěžení v duchu fair play.
V polovině října se již po několik let konají celoškolní závody s názvem
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Posvícenské hody (na koš). S posvícením má závod společný nejen termín
ale také odměny pro vítěze, kterými jsou výborné posvícenské koláče
poskytované panem Ladislavem Jirčíkem, výrobním ředitelem firmy BEAS
Lično. Za všechny vítěze posíláme do Lična velké poděkování. Žáci nejprve
absolvovali třídní kola, ze kterých postoupili tři nejlepší do finále. A kdo
v jednotlivých kategoriích zvítězil? V první třídě byl nejlepší Petr Novák, mezi
druháky a třeťáky zvítězili Jakub Dubánek a Anička Lockerová, kategorii
žáků 4. a 5. třídy ovládli David Lukavský a Adélka Šabatová. Na II. stupni
byli v 6. a 7. ročníku nejlepší Jenny Nela Morrisová a Tadeáš Drbula,
nejstarší kategorii 8. a 9. třídy vyhráli Tomáš Preclík a Tereza Kroupová.
Ve dnech 19. a 20. října uspořádala naše škola ve spolupráci se SRPŠ
podzimní sběr starého papíru. Podařilo se naplnit dva velké kontejnery, a
tak můžeme konstatovat, že byl opět úspěšný. Všem rodičům našich žáků i
ostatním občanům, kteří škole starý papír poskytli, touto cestou velice
děkujeme, protože tím podpořili Spolek rodičů a přátel školy, a tím
samozřejmě nejrůznější školní aktivity.
Sběr léčivých bylin probíhá ve škole již od nepaměti. Sbírali je již
prarodiče dnešních žáků. Také v minulém školním roce byl v květnu vyhlášen
a děti mohly v létě sbírat například řebříček obecný, břízu bělokorou /list/, lípu
malokvětou i velkokvětou a další. Děti přinášely usušené léčivky v týdnu od
18.9. – 22.9.2017 do školní družiny Kytička, kde se sběr evidoval. Nejlepšími
sběrači byli vyhodnoceni: z I. stupně Tereza Michlová /7,4 kg/, Jan Švorc
/4,37 kg/ a Karel Zounar /4,2 kg/. Z II. stupně již tradičně byla nejpilnější
Lucie Pohlová, která odevzdala neuvěřitelných 18,2 kg sušených bylin a
pomerančové kůry. Na druhém místě skončila Nela Škorpíková /6,5 kg/ a
na třetím místě Eliška Pohlová /6,45 kg/. V celkovém pořadí si nejlépe
vedla 2. třída s průměrem na žáka 1,21 kg, na druhém místě byla 8. třída
s průměrem 1,05 kg a třetí místo obsadila 5. třída s 0,67 kg na žáka. Dík
patří všem žákům, kteří se na sběru podíleli, a také Lucce a Elišce Pohlovým
za pomoc při organizaci letošního sběru.
Z připravovaných akcí zveme především na Předvánoční výstavu
(rovněž ve spolupráci se SRPŠ), která se tentokrát uskuteční v neděli
26.11.2017 od 13.00 hodin v prostorách školy. Kromě prodejní výstavy a
hudebního vystoupení dětí bude pro návštěvníky připraveno ve školní jídelně
občerstvení, proto se přijďte do školy podívat. V 17.00 hod. zazpívají žáci u
Spol. centra několik koled a bude rozsvícen vánoční strom.
Žáci I. stupně naší školy budou od 20.11.2017 každé pondělí odjíždět
na plavecký výcvik, který se uskuteční celkem desetkrát v rychnovském
krytém bazénu pod vedením zkušených instruktorů plavecké školy Dorka.
Pro zpestření uvádíme několik perliček dokazujících, že u nás ve
škole je někdy docela veselo:
Otázka v literární výchově: „Co je námětem básně Jaroslava Seiferta Hora
Říp?“ Žák: „Autor píše o tom, že je mu doma nejlíp.“
Zeměpis: „Co je to polární záře?“ Žák: „Zvíře uzpůsobené k životu v polárních
12

krajích.“
Zeměpis: „Kdo objevil Ameriku?“ Žák: „Jan Ámos Kolumbus.“
Dějepis: „Která listina byla vydána roku 1212?“ Žákyně: „Zlatá bula Cecilka.“
Literární výchova: „Čím se nejvíc proslavila Božena Němcová?“ Žák: „Založila
povinnou školní docházku.“
Hudební výchova: „Kdo byl Leoš Janáček?“ Žák: „Moderátor.“
Přírodopis: „Který živočich má neúplný chrup?“ Žák: „Jaromír Jágr.“
Další informace a obrazovou dokumentaci ze života naší základní školy
naleznou zájemci na internetových stránkách www.zsskuhrov.cz
A na závěr ještě jedna malá poznámka:
U vjezdu do školního areálu jste si jistě všimli dopravní značky „Zákaz
vjezdu“. Tato značka má bezpochyby svůj smysl, a tím je jednoznačně
zajištění bezpečnosti žáků i ostatních osob, které se zde pohybují. Proto vás
všechny žádáme, abyste tento zákaz plně respektovali. Z parkovacích ploch
v okolí to do školního areálu opravdu není tak daleko…
(Na textu se podíleli: O.Málek, J.Nedomlel, D.Vacek, L.Hepnarová, H.Wenzelová,
J.Pohlová, Vl.Kalous a Z.Šabatová ŠA)

***

PODZIMNÍ PODĚKOVÁNÍ ZE SLUNÍČKA
Padá listí, zlaté, rudé,
je ho plná zahrada.
A co potom padat bude,
až to listí opadá?
…je podzim. Začátek školního roku je za námi, prázdninové zážitky jsou
sdíleny a naše mateřská škola je plná Broučků a Berušek. Jsme rádi, že je o
naši školku velký zájem a že záměr vybudovat další třídu je na dobré cestě.
Nebudeme ale předbíhat.
V současné době se radujeme
z vylepšování naší zahrady a lesoparku.
Děti zde mají možnost širokého výběru.
Na zahradě jsou k dispozici houpadla,
trampolína, kolotoč, průlezky, pískoviště,
domečky, tabule, skluzavka, dopravní
hřiště s koloběžkami, keříková zákoutí a
spousty hraček a her. Také náš zahradní
koutek se rozšiřuje. O prázdninách nám přibyla další bylinková spirála,
třešinka Adélka roste rychleji než děti  a z vyvýšených záhonků sklízíme
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zaslouženou úrodu. Naší velkou chloubou a radostí je i školkový lesopark, ve
kterém je ukryto mnoho zajímavých koutků. Mezi ty nejpříjemnější patří
bosonohá stezka, kterou si po prázdninách děti
užívaly a s nimi i jejich rodiče. Také si v lese občas
„zabloudíme“ na obnovené lesní spirále, pohrajeme si
na vyhlídce s lodí, pozorujeme a občas i
zachraňujeme lesní zvířátka, vnímáme změny
v přírodě přímo a ne z obrázků…cítíme vůni,
vnímáme barvy a energii stromů…
Máme nejen v budově MŠ, ale i jejím blízkém
okolí krásné zázemí, které je velmi podnětné,
zajímavé a bohaté. Věřte, že děti se tu cítí jistě,
bezpečně, radostně a že se v takovémto prostředí
projevují, baví a zaměstnávají zcela přirozeným dětským způsobem. Chtěli
bychom proto tímto poděkovat všem, kteří nám pomáhají a podporují nás.
MŠ Sluníčko

***
Spolek Na Venkově a JK Nová Ves oznamuje, že
děvčatům se opět dařilo…
Léto uteklo jako voda jakož i prázdniny, na které jsme
se všichni připravovali a těšili. Letos jsme v rámci dvou
táborů obohatili dalších 32 dětí o nové zkušenosti v oblasti
chovu zvířat a jezdectví a ve třídenním soustředění 6 děvčat v oblasti pravidel
jezdeckého sportu. Dále jsme se účastnili regionálních závodů, kde jsme opět
byli úspěšní. Dětské hry (2.6.) v nedaleké Deštné pro nás byly skvělým
pokračováním naší jezdecké sezóny. V disciplíně jízda zručnosti s vodičem i
bez vodiče obsadila s koněm Luckou 1. místo Kateřina Dandová a 2. místo
Terezka Škopová, 6.místo Eliška Pišlová se Skyem,
v jízdě zručnosti
v kombinaci se skákáním 6. místo Eliška Pišlová opět se Skyem, v disciplíně
parkúr 40cm na styl 1. místo Eliška Pišlová s Luckou, 2.místo Barbora
Ježková s Derykem. Na parkurových závodech v Dolním Jelení (19.8),
obsadila Eliška Pišlová s Derykem 7. místo. Lipovka (13.8.) - parkur 50 cm Eliška Masaříková s Fíkem 5. místo, Martina Ježková se Skyem 6. místo,
parkur 60 cm – Martina Ježková s Fíkem 5. místo, Eliška Pišlová s Derykem
4.místo a Eliška Masaříková se Skyem vynikající 2. místo.
Gratulujeme!
Petra Pišlová
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8. ROČNÍK HUBERTOVY JÍZDY NA NOVÉ VSI
Spolek Na Venkově pořádal v
sobotu 23. září na Nové Vsi ve
Skuhrově nad Bělou již osmou
Hubertovu jízdu, spojenou tradičně s
odpolední zábavou pro děti. Přestože
letošní akci nadmíru nepřálo počasí,
vyjížďky se zúčastnilo 22 koní včetně
několika dětí s poníky. Letošní ročník
byl v barvě tyrkysové, kterou oblékla
většina jezdců s koňmi. Tříhodinová
vyjížďka vedla z Nové Vsi přes Debřece
směr Uhřínov a poté Benátkami, malebným údolím, kudy protéká řeka
Kněžná a konečně zpět do Skuhrova. Situaci letos poměrně silně
komplikovaly automobilové závody, především někteří závodníci, kteří
nerespektovali projíždějící jezdce s koňmi. I přes žádost naší pořadatelské
služby o posečkání hlavně kvůli bezpečnosti koní a jedoucích dětí, vjížděli
mezi účastníky. Až na tyto nepříjemnosti probíhala vyjížďka
v poklidném
duchu. 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 závodě velkých koní
zvítězil Josef Daněk, který se svým koněm Slik Water přijel až z Kralic u
Brna. Vyvrcholením celé akce byl Hon na lišku, tzv. „Halali“, kdy se pole
jezdců pokoušelo ulovit liščí ohon připnutý na rameni vedoucího jezdce –
mastera. Králem honu se stal opět Josef Daněk, který tentokrát v pozici
mastera svůj liščí ohon ubránil. 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. Vzhledem k počasí byli pořadatelé
nuceni vyhlášení Hubertovy jízdy a dětského odpoledne ukončit o něco dříve.
Děti si ale mohly vyzkoušet „Halali“ a to v pěší podobě. Liščí ocas se
podařilo ulovit Terezce Škopové a Justýnce Noskové, které obdržely ceny od
našich sponzorů. I letos byl pro děti připraven skákací hrad, avšak vzhledem
k počasí jej bohužel nemohly využít.
Pro všechny návštěvníky akce bylo zajištěno výborné občerstvení, přišel
vhod teplý domácí guláš, sekaná či grilované maso. Přes nepřízeň počasí
zůstali návštěvníci po celou dobu s námi a podpořili nás v našem úsilí
vybudovat i tak příjemnou atmosféru.
Jezdci se pak večer sešli u „Posledního soudu“, kde jim byly vyměřeny tresty
za všechny hříchy, kterých se dopustili při vyjížďce.
Závěrem patří velké poděkování naší pořadatelské službě, která nám
15

zajišťovala bezpečnost na veřejných komunikacích, jezdcům, které
neodradilo počasí a všem ostatním, kteří neztráceli optimismus při
organizování této akce. Bez jejich podpory by „Hubert“ nebyl „Hubertem“.
Příští rok se budeme těšit na již 9. ročník Hubertovy jízdy, tentokrát
v bílém a bez zvuku motorů.
Tým spolku Na Venkově, z.s.

***

LETNÍ PŘÍPRAVA LYŽAŘŮ
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 začínají první
závody. Ke kvalitní přípravě lyžařů patří kromě pravidelných tréninků i letní
soustředění.
Prvním letním soustředěním byla, jak již je zvykem, voda, která patří
k nejoblíbenějším. Letos byla vybrána Vltava. Skupina 20 účastníků zdolala
řeku na 8 kanoích a 3 kajacích. Počasí bylo ideální, teplo a slunečno po celou
dobu. 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
Jelen a pan Pekárek. Vrátili se všichni, sice ne opálení ale plni dojmů a
zážitků.
Letošního týdenního soustředění na Černé hoře se zúčastnila
tréninková skupina žáků, dorostenců a juniorů. Ubytováni jsme byli na
Rachotově boudě, kde máme k letní přípravě vhodné podmínky včetně hřiště
a tělocvičny. Pro starší kategorie jsou také v okolí Černé hory vhodné silnice
pro trénink na kolečkových lyžích. Samo prostředí v okolí Krkonoš také
přispělo k dobrému pocitu z trénování. V takovém prostředí se trénovalo
skoro samo. Počasí nám po celou dobu soustředění moc nepřálo, ale přesto
trenéry připravený tréninkový plán, který obsahoval pestrou sportovní i
zábavnou činnost s řadou netradičních lyžařských tréninkových prostředků,
nebylo třeba upravovat. Jedním z kvalitních tréninků byl výstup na Sněžku.
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. Závěrečné letní
soustředění se konalo v posledním týdnu letních prázdnin v Hlavňově. Počasí
bylo po celou dobu velmi pěkné. Program soustředění byl pestrý - běh, kolo,
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kolečkové lyže, plavání, pádlování, hry i ranní
běhání bosky v rose. Soustředění se všem
líbilo a všichni se již těšíme na příští setkání.
Pravidelně každý rok pořádá oddíl
Wikov SKI Skuhrov nad Bělou ve spolupráci
s obecním úřadem ve Skuhrově nad Bělou
tradiční silniční běh Údolím řeky Bělé, letos
se v sobotu 12.8.2017 běžel již 22. ročník.
Další závod, který jsme pořádali v létě, byl
víkendový závod na kolečkových lyžích Orlický Rollerski Cup. V sobotu
19.8.2017 se startovalo z Orlického Záhoří s cílem na Šerlichu, trať byla
dlouhá 10km a vítězi v hlavních kategoriích byli reprezentanti v běhu na
lyžích Kateřina Smutná a Stanislav Řezáč. V neděli 20.8.2017 se za pěkného
počasí jelo ze Skuhrova nad Bělou s cílem opět na Šerlichu, trať dlouhá
18km. Opět zvítězili Kateřina Smutná a Standa Řezáč, kteří již dlouho patří ve
světě
mezi
nejlepší
závodní-ky v dálkových
bězích. Pravidelně každý
rok pořádá oddíl Wikov
SKI Skuhrov nad Bělou ve
spolupráci se Základní a
Mateřskou školou Skuhrov
nad Bělou Koláčkový běh
Wikov SKI Skuhrov nad
Bělou. Závod proběhl ve
středu
20.9.2017
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 liší dle věku
závodníků. Zvítězil každý, kdo proběhl cílem. Odměnou pro všechny
účastníky byl sladký koláč. Rodiče dětí se také mohli na připravené
prezentaci seznámit s činností a náplní oddílu lyžování a pohovořit s trenéry.
Jak je vidět, skuhrovští lyžaři se v letním období opravdu nenudili.
Kromě toho, že natrénovali fyzičku a utužili svaly, si také užili spoustu zábavy
a legrace. Popřejme jim všem, aby své dovednosti řádně využili
v nadcházející lyžařské sezóně. První závody je čekají hned po Vánocích.
V sobotu 30.12.2017 se totiž jede v Deštném v Orlických horách další ročník
Orlického poháru. 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
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FLORBALOVÝ TURNAJ
Dne 25. června 2017 se ve školní tělocvičně ve Skuhrově nad Bělou
konal 2. ročník Letního florbalového turnaje, uspořádaný týmem FBC
Kanárci. Mezi hlavní organizátory patří Daniel Hejzlar, Tomáš Kopecký,
Miloslav Pop a Jiří Verner. Turnaje se zúčastnilo celkem čtrnáct týmů, které
dorazily z Dobrušky, Dobrého, Kostelce nad Orlicí, Vamberka, Slatiňan,
Rychnova nad Kněžnou, Jablonného nad Orlicí a samozřejmě Skuhrova.
První zápasy odstartovaly již v 7:20 hodin. Týmy byly rozděleny do dvou
základních skupin po sedmi týmech, kde hrál každý s každým a hrací čas byl
2x7 minut hrubého času. Z každé skupiny postoupily čtyři týmy do čtvrtfinále,
z něhož po vyrovnaném průběhu nakonec vzešly čtyři semifinálové týmy.
O třetí místo svedly boj týmy ze Skuhrova (s názvem Krásní a
nezkrotní) a Dobrušky (Panda Team). Výsledek přinesly až samostatné
nájezdy. Teprve jejich šesté kolo přineslo vítězství Panda Teamu. V souboji o
první místo se proti sobě postavil tým místních (Jsme gumy) a tým
z Jablonného (Náhodní kolemjdoucí). Po napjatém a vyrovnaném průběhu
první poloviny nakonec vyhrál domácí tým Jsme gumy a obhájil tak své
vítězství z minulého ročníku, zápas nakonec skončil 7:3. Finálové zápasy se
odehrály teprve kolem půl deváté večer a až po nich došlo na rozdávání cen.
Každý tým byl odměněn diplomem. Pro první tři místa byly navíc připravené
poháry, medaile a drobné ceny. Ocenění získal i nejlepší gólman. Tento titul
získal Jiří Kováč z týmu Jsme gumy. Nejlepším střelcem se s patnácti
vstřelenými brankami stal Jakub Doleček z týmu Náhodní kolemjdoucí.
Celý turnaj doprovázela hudba, skvělá atmosféra a samozřejmě i
občerstvení, v kterém nechybělo pivo, malinovka ani vepřová kýta. Děkujeme
vedení ZŠ Skuhrov, že nám dovolila uspořádat tuto akci v prostorách školy, a
samozřejmě celému týmu FBC Kanárci za zorganizování turnaje.
Za pořadatele i hráče Tomáš Kopecký

***

CHALUPÁŘSKÝ VOLEJBAL
Dne 12.8.2017 se v rekreační oblasti Malý Uhřínov
uskutečnil 6. ročník Chalupářského volejbalového turnaje v
mixech za účasti jedenácti družstev. Turnaj zahájil starosta
Liberka pan Šimerda. Hrálo se na dvou travnatých kurtech
za ideálního volejbalového počasí. Družstva byla rozdělena do dvou skupin, o
rozpis zápasů se bezchybně postaraly Evča Špringrová a Bára Šklíbová.
Hrálo se na dva sety do 16ti bodů beze ztrát. Byl k vidění krásný volejbal, což
potvrdilo asi 100 spokojených diváků.
18

V závěru turnaje se pak hrálo o konečné umístění, když vítězové skupin se
utkali o první dvě místa, druzí o další dvě, atd. Ukončení bylo v 17,30
předáním hodnotných cen, které si jednotlivá družstva vybírala postupně dle
umístění od prvního po poslední družstvo. Ceny do turnaje poskytlo více jak
dvě desítky sponzorů, firem i jednotlivců, za což všem patří velký dík!
Jmenovitě: Obec Liberk, Sklo porcelán Janeček, Obchod Benešovi, Škoda
Auto, Odbory Škoda Auto, Pivovar Rampušák Dobruška, Koželužna Solnice,
SAS Solnice, Drůbežárna Semechnice, Maso uzeniny Kališ, Cisco Praha, fa.
Orlické Hory s.r.o., Exekutorský úřad RK - B. Brychta, Elmopa Marian Pavel,
Pojišťovna Uniqa, Podorlická kartonážní Dobruška, Esoprodukt Příšovice,
Nářadí Švarc. Pomohli také jednotlivci: Jiří Šimerda Liberk, Klabenešovi
Skuhrov n. B., Hela Holcova Praha, Irča a Vašek Velíškovi HK, Petr Hofman
Nové Město n. M., Štefka a Jarda Voborníkovi Bratislava. Poděkování patří i
dámám Dáše Zahradníkové, Maru Hejhalové, Hele Holcové, Jarče Paštové
a Květě Krásové za napečení výborných dobrůtek. A nemalý dík patří rodině
Vlasty Bukovského za opětovně vzorné a obětavé vedení občerstvení,
(podotýkám NEZIŠTNÉ!), dále Lukáši Vašátkovi a Petrovi Šabatovi za
technické zajištění, Honzovi Kulhánkovi za natahování lan a sítí oplocení. Dík
všem sousedům a kamarádům také za pomoc při budování a následném
úklidu zázemí turnaje. Závě dne zpříjemnila country skupina SVM band, která
k poslechu i tanci hrála známé písničky až do půlnoci. A jak to všechno
dopadlo na hřištích?
1. WBAC "A" - Hanka Marvanová RK
2. Sebranka - Evča Špringrová Skuh.
3. A je to
- Gabča Dolejší
4. Hradečáci - Pavel Novotný HK
5. Japani
- Míra Petrů RK
6. Brutus
- Jarda Přibyl Kostelec
7. Promile - Ondra Sienczak Praha
8. Bumbálka - Radek Šabata Kvasiny
9. Chalupáři - Martin Diviš
10. WBAC "B" - Jirka Marvan
11. Zmáchaniny - Janča Pantůčková
Celkem zde sportovalo 25 žen a 47 mužů! Při vyhlašování výsledků byli dále
odměněni: nejmladší účastníci - Eliška Růžičková a Tomáš Moravec
nejzkušenější sportovci Hanka Marvanová a Láďa Kovařík.
Josef Franc, organizátor a ředitel turnaje
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provede v obci mobilní svoz nebezpečných odpadů
Dne:
4. listopadu 2017
Stanoviště: RYBNÍČKY
BŘEZINA
POŘÍČÍ
SKUHROV
DEBŘECE
SKUHROV
HRAŠTICE
SVINNÁ
BROCNÁ

SKUHROV NAD BĚLOU
u rybníka
křižovatka
garáže u mostu
u prodejny
pod rybníkem
před ZŠ
u rybníka
náves
náves před prodejnou

8,40 – 9,05 hodin
9,15 – 9,40 hodin
9,50 – 10,10 hodin
10,15 – 10,35 hodin
10,40 – 11,00 hodin
11,05 – 11,25 hodin
11,30 – 11,50 hodin
11,55 – 12,25 hodin
12,30 – 12,55 hodin

Vybírané nebezpečné odpady:









oleje a nebo tuky
barvy, lepidla, pryskyřice
rozpouštědla
kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie
detergenty, odmašťovací prostředky
staré léky
pesticidy
akumulátory (i plné)

Další odpady, které od Vás odebereme:







pneumatiky (osobní)
monočlánky
elektropřístroje - radia, vysavače, pračky, sporáky, atd.
ledničky, mrazničky
televizory
zářivky, výbojky

Ledničky, mrazničky, televizory, monitory, ostatní elektropřístroje, monočlánky a
zářivky budou odebírány ne jako odpad, ale na zpětný odběr. Proto je nepoškozujte
a neodebírejte žádné součásti.
JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEODEBÍRÁME!
ODPADY NENECHÁVEJTE NA STANOVIŠTI BEZ DOZORU!
VYČKEJTE NAŠEHO PŘÍJEZDU!
ODLOŽENÉ ODPADY NEBUDOU ODVEZENY, ALE BUDOU PONECHÁNY NA MÍSTĚ!

Přineste nám svůj odpad! Chraňte naše životní prostředí !
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