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Váţení spoluobčané, 

blíţí se konec roku a s ním i čas zimních svátků, 
svátků vánočních, Silvestr a Nový rok. Naši noví 
zastupitelé mají za sebou  první krůčky ve své 
činnosti.  Necelé dva měsíce je velmi krátká doba na 
jakákoli  hodnocení, nicméně se nám jiţ podařilo 
úspěšně realizovat sestavení a obsazení postů výborů a komisí a 
navázat na předchozí činnost. Finanční výbor ve spolupráci s radou obce 
začal okamţitě fungovat a představil se nám sestavením  rozpočtu na 
rok 2019 a výhledovými rozpočty na další  dva roky . 

   Co se týká pracovní činnosti a o tom co nás čeká a nemine 
v nejbliţší době, jsem Vás jiţ podrobně informoval v minulém čísle 
Skuhrovského zpravodaje. Proto jen velmi krátce.  Příprava infrastruktury 
parcel na Březině je jiţ v plném proudu a pokud nám počasí dovolí, 
budeme pokračovat aţ do zámrazu. Na akci chodníky máme navezen 
materiál a připraven terén u bývalé „Lerchovny“. Také ve sběrném dvoře 
probíhá  úklid a přesuny materiálu. Postupně se dokončují výběrová 
řízení na dodavatele.  

   Z oblasti kultury bych Vás chtěl pozvat na milou a krásnou výstavu 
panenek ve výstavní síni v budově Obecního úřadu. Expozice zejména 
v tomto období Vánoc pohladí po duši. Další pozvánka je na  
„Štěpánskou zábavu“, která se koná 26.12. 2018 ve Společenském 
centru. Na ní se naše obec pořadatelsky podílí ve spolupráci se spolkem 
Rybářství Hraštice z.s. 

        Tolik malé ohlédnutí za posledním obdobím a  končícím rokem 
2018.  Závěrem mi prosím dovolte, váţení a milí spoluobčané i další 
čtenáři zpravodaje, abych Vám i všem Vašim blízkým popřál příjemné 
proţití vánočních svátků a v novém roce 2019 pevné zdraví, mnoho 
štěstí a spokojenosti. Srdečně Vás pak všechny zvu, jako jiţ tradičně, 
na společné přivítání  nového roku  2019  skuhrovským 
ohňostrojem v podvečer prvního dne roku. Odpal bude  v 18.00 
hodin.  

                                                                                       Milan Bárta, starosta 

      

Krásné a pohodové Vánoce a úspěšný nový rok 2019 přejí všem 

občanům Ti, kteří pro Vás připravují Skuhrovský zpravodaj                                                                                  
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Společenské centrum hlásí… 

 Adventní období máme v plném 
proudu a nejkrásnější svátky se nám 
kvapem blíţí. Všichni máte určitě plné 
ruce práce s úklidem a pečením cukroví.  
Ráda bych Vám tedy jen pár slovy 
přiblíţila dění ve Společenském centru.  
Jako kaţdý rok, proběhl i v letošním roce 
Vánoční jarmark. Po dobrých 
zkušenostech z loňského roku, byl 
naplánován týden před začátkem 
adventu a vyplatilo se. Účast prodejců a 
návštěvníků byla velká.  

 Jak jsem jiţ informovala 
v minulém čísle, 24.11.2018 
jsme navštívili muzikál 
„Popelka na ledě“                    
v Pardubicích. Představení 
bylo nádherné.  

          Ráda bych také ještě 
připomněla, ţe stále probíhá 
výstava panenek a kočárků  
ze soukromé sbírky paní 

Marie Balharové z Otovic. Paní majitelka 
nám tuto krásnou sbírku zapůjčila do 
konce prosince. Takţe ti z Vás, kteří ještě 
výstavu nenavštívili, určitě se přijďte 
podívat…                    

 Naše pozvání přijal i Rychnovský dětský sbor CARMINA a jeho 
přípravky ZVONEČEK a ROLNIČKA. Mladí zpěváci k nám přijeli 
12.12.2018 přiblíţit vánoční atmosféru komponovaným pořadem na 
motivy soukenického koledování ve starém Rychnově n.Kn. Krásný 
záţitek. 

Všem přeji krásný adventní čas, spokojené Vánoce a úspěšný rok 

2019.                           Kateřina Pohlová 



3 

 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE                      

Úřední hodiny  OÚ Skuhrov n.B. na konci roku 2018: 

27.12.2018:   8.00 – 14.00                       
28.12.2018:  8.00 – 12.00                                       
31.12.2018:  8.00 – 12.00 

Oznamujeme občanům, ţe ve dnech 4.1. - 5.1.2019 se uskuteční 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA. Děkujeme všem, kteří přispějí.  

POZOR: N E P Ř E H L É D N Ě T E  

Upozorňujeme občany, ţe termín svozu komunálního odpadu  dne 
24.12. 2018 bude přesunut na  SOBOTU 22.12.2018. Těm, kteří 
nebudou mít popelnice připraveny v tento termín na obvyklých 
místech, nebude odpad odvezen.  
 

Z technických důvodů a optimalizace svozových tras dochází v roce 
2019 ke změně svozového dne a týdne a to na PÁTEK v  liché týdny. 
ALE: První odvoz odpadu v prvním týdnu roku 2019  bude posunut o 
jeden den a proběhne tedy v sobotu dne 5.1.2019. 
Další svozy budou jiţ dle pravidelného kalendáře. 
 
Pošta PARTNER Skuhrov nad Bělou oznamuje, ţe bude mezi svátky 
otevřena takto: 27.12. a 28.12.2018:   8.00 – 12.30 hod. 
     2.1.2019:         11.30 – 16.00 hod. 
V ostatní dny bude na poště zavřeno. 
 
MUDr. Karolína Juránková oznamuje, ţe bude čerpat dovolenou: 
27.12.2018 – zástup MUDr.Pop, Kvasiny 
31.12.2018 – zástup MUDr.Juza, Solnice 
 
Místní knihovna bude v době od 22.12.2018 do 1.1.2019 uzavřena. 

První výpůjční termín v r. 2019:  středa 2.1.2019 od 10.00 – 16.00. 

  

Vánoční pozdrav z místní knihovny 

Sněžení si s námi zatím jen pohrává, ale časné stmívání a 
pozdní rozednívání je neklamným znamením blížících se 
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svátků. Děti se těší na prázdniny obohacené vánočními dárky a 
dospěláci na pár klidných dnů v kruhu svých nejbližších.  

Chtěla bych popřát všem čtenářům i nečtenářům příjemné prožití 
vánočních svátků, hodně splněných přání, radosti a spokojenosti a to 
nejen v tyto dny, ale po celý nový rok.                                M. Zounarová 

                                                                                                                                                                                                             

Mutina Skuhrovský 

- žádá občany, aby nepřispívali  k  nárůstu obezity   potulných koček 
krmením těchto zvířátek u zdravotního střediska! 

- nechápe, kdo mohl odcizit 11 dětských lopat z areálu  
místní mateřské školy, že by trpaslíci? 

- má radost z vysokého počtu společenských, kulturních a 
sportovních akcí, které jsou v obci naplánovány na příští rok… 

-přeje všem občanům pohodové Vánoce a úspěšný rok 2019… 

-zve na tradiční novoroční ohňostroj u zdravotního střediska dne 
1.1.2019   v 18.00 hodin… 

Skuhrovští hasiči obdrželi super dárek  

  U skuhrovských hasičů letos Jeţíšek 
naděloval s malým předstihem. Dne 
10.12.2018 přibyl do jejich výzbroje dárek ve 

formě  víceúčelového 
vozidla červené barvy 
značky Ford Transit  
Kombi. Toto devítimístné 
vozidlo je vybaveno 
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zvláštními výstraţnými světly modré barvy,  dosahuje max. rychlosti 
150km/hod a bude hasičům slouţit jako velitelský automobil. Veřejnosti 
bude vozidlo předvedeno při vhodné  příleţitosti, termín bude upřesněn.  
Nezbývá, neţ našim hasičům popřát, aby s tímto krasavcem jezdili 
pouze  k cvičným zásahům či sportovním účelům a těch ostrých výjezdů 
bylo co nejméně. 

*** 

Přání od pana faráře 

Milí,  

přeji Vám všem hodně zdraví, splnění snů a radosti 
každý den. Ať se Ježíš narodí v srdcích každého          
z nás a bydlí tam napořád, ať nás vede cestou dobra 
a míru a světlo betlémského zázraku září nám na 
cestách našeho každodenního života.  Ať svátky Božího narození 
všechny spojují bez ohledu na názory a ať nás mobilizují ke konání 
dobra. Přeji Vám všem krásné.  Veselé Vánoce a šťastný novy rok! 
Zároveň Vás zvu na vánoční a novoroční bohoslužby do skuhrovského 
kostela.                                             ThMgr. P. Artur Kamil Różański, farář      

 Solnice Skuhrov 

23.12.2018 
4. neděle adventní 

8.15 
Mše svatá 

10.30 
Mše svatá 

24.12. 
Štědrý den 

21.00 
Mše sv.půlnoční 

16.00 
Mše sv.dětská 

25.12. 
Narození Páně 

9.00 
Mše svatá 

11.00 
Mše svatá 

26.12. 
Sv.Štěpán 

9.00 
Mše svatá 

 

30.12. 
Svátek Svaté rodiny 

9.00 11.00 

31.12. 
poslední den roku 

16.00 
Mše svatá 

 

1.1.2019 
Slavnost matky Boţí 

9.00 
Mše svatá 

11.00 
Mše svatá 

6.1. 
Slavnost zjevení Páně 

8.15 
Mše svatá 

10.30 
Mše svatá 
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       SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Významného ţivotního jubilea se v  roce  2019  doţívají tito 
naši spoluobčané: 

 

     JIRÁSKOVÁ  Ludmila  z Hraštice            80 let 

     PULTAROVÁ  Hana   ze  Skuhrova                75 let 

     DUSIL  Vladimír    z  Hraštice                          70 let 

     CHALUPNÍKOVÁ  Jitka    z  Debřec               70 let 

     CVEJN  Josef    z  Brocné                               92 let 

     KRÁLÍČKOVÁ  Marie   ze Svinné                    96 let 

     STEJSKALOVÁ  Marie  ze  Skuhrova             80 let 

     KRÁLÍČKOVÁ  Květoslava  ze  Svinné          70 let 

      

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

 

V měsíci listopadu oslavili významné výročí 50 let společného ţivota 
manţelé  Marie a Jan  KULHÁNKOVI   z Debřec. 

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

 

Loučíme se s našimi zemřelými spoluobčany: 

KOBLÁSA  Jan   ze Skuhrova                   (nar. 1950) 

KULŠTEJN  Josef  z Hraštice                    (nar. 1932) 

Čest jejich památce ! 

     

 

 

                                                                                                                Ludmila Popová 
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Svátek, který se nesměl slavit… 
 Téměř každý národ má svůj velký svátek, kdy si připomíná určitou 
významnou událost ze své historie. Tak např. Francouzi mají 14. 
červenec (dobytí Bastily), Rusové 9. květen (Den vítězství), Američané 
4. červenec (Den nezávislosti), a tak bychom mohli objet celý svět a 
stále by bylo co slavit.         
 V českém kalendáři má zvláštní význam 28. říjen, Den vzniku 
samostatného československého státu. V letošním roce uplynulo 100 let 
od momentu, kdy se naplnil sen našich předků, kteří toužili po 
samostatném státě. Po ukončení I. světové války v roce 1918  se tento 
sen stal skutečností. Češi a Slováci si konečně mohli o svých 
záležitostech rozhodovat sami. Je ale docela poučné sledovat, jak se 
naše společnost v průběhu uplynulých 100 let  k tomuto svátku stavěla. 
Za I.republiky byly oslavy ve znamení velkého nadšení, 28.říjen byl 
připomínán velice důstojně. Lidé si vážili samostatnosti a oslavy byly 
přirozeným projevem vlastenectví.  Pak ale přišla okupace a nacisté 
tento svátek zakázali. Pokusy o připomínku vzniku Československa byly 
tvrdě trestány. Tichá protestní demonstrace v říjnu 1939 v Praze skončila 
ostrým zásahem, při němž byl zraněn student Jan Opletal, který na 
následky zranění později zemřel.        
 Po okupaci se na pár let sice oslavy 28. října vrátily, ale po roce 
1948 se stal opět svátkem nežádoucím, mimo jiné i proto, že byl spojen 
se jménem T.G. Masaryka. Místo toho se 28. říjen připomínal jen jako 
Den znárodnění. Význam vzniku našeho státu byl uměle potlačován. 
Nakonec 28. říjen nebyl ani dnem pracovního volna.  Po roce 1989 jsme 
se  k oslavám tohoto  svátku konečně vrátili  a to je jistě velice správné.  
Má to však opět  jeden háček:  slavíme vznik státu, který již neexistuje, 
protože od 1.1.1993 došlo k jeho rozdělení na Českou republiku a 
Slovenskou republiku.  Naše historie opravdu není jednoduchá...   
 Je nade vše jasné, že  jako národ větší svátek nemáme.  Ať 
chceme, nebo nechceme, vznik Československa byl zásadním 
přelomem ve vývoji novodobých národů Čechů i Slováků. Na ideály a 
principy, za kterých vznikla Československá republika, jako jsou 
vlastenectví, demokracie, humanita a úcta k právu je třeba stále 
navazovat, neboť se jedná o historicky prověřené hodnoty. Je důležité, 
aby si tyto hodnoty, zejména vlastenectví, osvojovala především mladá 
generace.  Z těchto důvodů také po celý letošní jubilejní rok vlála  nad 
hlavním vchodem naší  školní budovy státní vlajka. A proto se také 
konala Slavnostní akademie.       Jiří Nedomlel  
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Pohled do základní školy 
  Za poslední dva měsíce se v základní škole kromě výuky odehrála 
celá řada velice zajímavých akcí s vrcholem při Akademii ke 100. výročí 
vzniku Československa.         
 V rámci přípravy na volbu povolání navštívili ţáci 9.ročníku Den 
otevřených dveří na Obchodní akademii v Kostelci n.O. Stranou 
nezůstala ani kultura. Ţáci zhlédli  vystoupení  „Divadélka pro školy“, 
v němţ dvojice herců Michal Moravec a Vít Troníček zahráli pro ţáky 1. 
aţ 4. třídy „Pohádku z našeho statku“ a pro 5. aţ 9. ročník pásmo 
„České divadlo 20.století“. V neděli 2.12. 2018 se ve škole uskutečnila 
tradiční Adventní výstava, 
jejíţ součástí byly i tvořivé 
dílničky pro děti. Sbor téměř 
40 dětí v průběhu 
odpoledne zazpíval několik 
vánočních písní a koled. 
Toto pásmo bylo 
v podvečer zopakováno při 
slavnostním rozsvícení 
obecního vánočního stromu 
před Společenským 
centrem, kde mu přihlíţelo 
početné publikum.  
    
 Mezi ţáky 6. a 7. třídy zavítal při  výuce zeměpisu pan Tomáš 
Kučera, který jim velice poutavě vyprávěl o svém letošním zdařilém 
horolezeckém výstupu na himálajskou osmitisícovku Nanga Parbat 
Diamirskou stěnou. Přednáška doplněná prezentací snímků z expedice a 
ukázkami horolezeckého náčiní ţáky velice zaujala.    
 Ve středu 5.12. nemohli ve škole chybět čerti s Mikulášem a 
několika anděly. Navštívili všechny třídy, pokárali uličníky a pochválili 
vzorné ţáky. Všichni školáci pak od nich obdrţeli malé dárky. Skupina 
dětí s paní učitelkou Věrou  Rygrovou a Kateřinou Hvězdovou navštívila 
skuhrovské seniory, kterým zazpívala při jejich setkání několik koled a 
navodila tak příjemnou vánoční atmosféru.      
 Talentované děti mají moţnost účastnit se školních kol 
v naukových soutěţích. Zájemci o historii opět měli moţnost změřit své 
znalosti při školním kole Dějepisné olympiády, ve kterém zvítězila 
Daniela Milichovská z 8.třídy. K rozšíření učiva i lepšímu pochopení 
látky přispívají školní exkurze. K jedné z těch pravidelných patří návštěva 
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Hvězdárny a planetária v Hradci Králové, kam odjeli ţáci 4. a 5. třídy      
s paní učitelkou Lenkou Hepnarovou a panem uč. Vladimírem Kalousem. 
V rámci školního preventivního programu a boje proti negativním jevům 
se dne 13.12. uskutečnil ve škole projekt   „Kyberšikana“. Program 
„Kamarád online I.“ byl určen  pro ţáky 1.-3. ročníku a „Kamarád online 
II.“  byl připraven pro děti ze 4.a 5.třídy. V  programech se lektor,  RNDr. 
Bc. Ludvík Hanák, věnoval problematice bezpečného chování v online 
světě  (internet, PC, tablet, počítačové hry, mobilní telefon).  Jednalo se 
o  45 minutové besedy s prezentací obrázků a fotografií.  Následovaly  
další aktivity jako dotazy a diskuse se  ţáky.  Pro ţáky II. stupně byl 
připraven program „ Závislosti online a jejich rizika“. Ten trval  90 minut a  
naši  ţáci se podrobně seznámili s novodobým jevem, který suţuje 
nejenom naši mladou generaci, ale i všechny, kteří pracují v online 
prostředí. Celá tato akce byla zaměřena na informace, jak těmto rizikům 
předcházet. V závěru bychom chtěli poděkovat Vzdělávací společnosti  
e-Duha, která tento program prostřednictvím svého lektora na naší škole 
zrealizovala.          
 Dalšími akcemi byly zájezdy na florbalové turnaje, byla také 
zahájena výuka plavání v rychnovském krytém bazénu. Letos se jí 
účastní ţáci celého I.stupně ZŠ.  Ţáci 8. a 9. třídy si jiţ dvakrát 
vyzkoušeli své bruslařské umění na mobilním umělém kluzišti, které je 
zřízeno v Solnici.    

Slavnostní akademie ke 100. výročí vzniku Československa  

 Přípravy na tuto oslavu začaly jiţ před rokem, kdy byla 
v pedagogickém sboru stanovena koncepce oslav a rozděleny úkoly. 
Hlavní tíha příprav však připadla na září a říjen 2018, kdy se ve škole 
pilně trénovalo, nacvičovalo a s blíţícím se termínem také zdobilo. To 
vše pochopitelně vedle pravidelné výuky. Celé náročné období 
vyvrcholilo v sobotu 3.11.2018 ve 14.00 hodin, kdy se v tělocvičně sešlo 
přes 350 návštěvníků, kteří byli  zvědaví, co si pro ně ţáci připravili. 
 Oslava byla zahájena státní hymnou Československé republiky, a 
tak jsme po delší době zase slyšeli i její slovenskou část. Eliška 
Hlavsová z 5.třídy oděná v lidovém kroji poté přednesla báseň Jiřího 
Kupky  „T.G. Masaryk“.  Po ní se ujal slova ředitel školy, pan Oldřich 
Málek, který ve svém projevu připomněl hlavní okolnosti vzniku 
Československa.           
 Programem potom diváky provázela moderátorská dvojice  Denisa 
Koblásová a Jan Hlavsa z 8. ročníku. Ti nejprve uvedli  na podium 
hudební těleso ColorBand ze ZUŠ Rychnov n.Kn., pod vedením pana 
Radka Pilce.  Kapela svými swingovými melodiemi navodila v sále 
příjemnou atmosféru. Mezi muzikanty byli i dva bývalí ţáci naší školy – 
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Jan Wenzel (trumpeta) a Hanka Vašková (saxofon). Diváci odměnili 
výkony mladých hudebníků nadšeným potleskem.     

Dalšími účinkujícími byli 
naši prvňáčci, kteří se 
představili s roztomilou 
scénkou s názvem 
„Námořníčci“. Na klávesy je 
doprovodila jejich třídní 
učitelka paní Věra Rygrová. 
Po nich na podium 
nastoupili ţáci 3. ročníku, 
kteří pod vedením                  
paní učitelky Jany                    
Popové sehráli pohádku                 
„O Palečkovi“.   

  Nikola Hartmanová a její kamarádky ze 4.třídy pak předvedly 
publiku, co je to  „street dance“.  Skladbu děvčata nacvičila v podstatě 
úplně samostatně a zaslouţeně sklidila velký obdiv publika.    
Naši druháci se představili 
s dramatizací Masarykovy oblíbené 
písně „Ach synku, synku“, kterou 
připravila paní učitelka Kateřina 
Hvězdová. Ţe jsou mezi našimi 
ţáky i zdatní muzikanti, dokázal 
Kuba Pišl, který zahrál na klarinet 
skladby „Maestoso“ a „Menuet“. 
S nápaditou moderní úpravou 
pohádky „O Popelce“ vystoupili 
sedmáci,  jejichţ vtipná scénka 
opravdu pobavila, a tak třída udělala své paní učitelce a reţisérce Lence 
Hepnarové velikou radost. Skupinka šesťáků si pro Akademii připravila    
s paní učitelkou Hanou Wenzelovou nekonečný videoklip „Lojza a Líza“, 
který také rozesmál diváky. Po nich nastoupili deváťáci, kteří ve své 
scénce hráli sami sebe. Jejich třídní učitelka Iveta Vašátková sestavila 
scénku z  „povedených“ ţákovských hlášek. Je třeba ocenit, ţe i 
nejstarší ročník, kde mají ţáci přece jen jiné zájmy, se  dal dohromady a 
dokázal publikum pobavit. S dalším hudebním číslem přispěla do 
programu Adélka Ţidová ze 7. třídy, která zahrála na klarinet skladbu 
„Piráti z Egenu“. Starou francouzskou píseň potom na klávesy zahrála 
Anička Lemfeldová z 5.třídy. Po těchto klasických vystoupeních se na 
palubovce objevila skupinka dívek ze 7. a 6. třídy s moderní taneční 
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kreací v duchu „street dance“, kterou s nimi nacvičila Viktorka 
Roštlapilová ze 7.třídy.        
 Velkým překvapením bylo následující hudební číslo, ve kterém 
spolu se svými  kolegy zahrála na housle paní učitelka Anna Bartíková, 
která je momentálně na mateřské dovolené.  V podání tohoto 
smyčcového orchestru  jsme vyslechli Smetanovu skladbu „Vltava“,  
píseň „Voda, voděnka“  a árii „Proč bychom se netěšili“.  Houslisty pak 
vystřídali  ţáci 8.třídy s vtipnou scénkou „Úředníci“, kterou s nimi 
nacvičila paní učitelka Zuzana Šabatová.     
 Pestrý program ukončila mladá bigbeatová  skupina „Nona“ pod 
vedením pana učitele Miroslava Madţa z rychnovské ZUŠ.  Mezi pěti 
členy této sestavy byli i dva ţáci z naší školy.  Ivana Smaţíková ze 6.roč. 
hrála na bicí a Vojta Dohnálek ze 4.roč. na elektrickou kytaru. Rockové 
skladby v jejich podání se publiku také velice líbily.    
 Vtipní moderátoři  se rozloučili s publikem, které nakonec odměnilo 
všechny účinkující dlouhotrvajícím potleskem.     
 Všem, kdo se na programu Akademie jakýmkoli způsobem podíleli, 
patří obrovský dík. Na zajištění celé akce se spolupodílela vedle všech 
pracovníků základní školy také Obec Skuhrov nad Bělou. 

 Pro návštěvníky, kterým se po Akademii ještě nechtělo domů, byla 
v přízemí hlavní budovy připravena výstava  historických fotografií ze 
ţivota školy i obce. K vidění byly rovněţ ţákovské práce  na téma 100. 
výročí vzniku Československa.  Zde bylo moţné zhlédnout projekt o 
českých a československých prezidentech. Součástí byla anketa o „nej“ 
prezidenta. Bohuţel se jí zúčastnilo pouze 58 hlasujících. Za nejlepšího 
prezidenta je povaţován T.G.Masaryk s 12 hlasy.     
 Kromě projektu ţáci psali i přání naší republice ke 100 letům. 
Většinou se v nich opakovalo:  hodně štěstí, zdraví, všechno nejlepší, ať 
se neválčí, neznečišťuje příroda, život v míru, aby ještě dlouho vydržela, 
klidně 100 let a víc, aby všichni měli své domovy, dostatek hojnosti 
všeho... Zazněla i originální přání – Matěj Čtvrtečka: Další chytré a 
slušné prezidenty. Martin Šulák: Pravda vítězí - přál bych si, aby toto 
heslo opravdu vyhrálo, aby se nekradlo a nezabíjelo.    
 Které tři věci bys udělal jako první, kdyby ses stal prezidentem? 
Některé nápady jsou úsměvné, některé váţnější. Kaţdopádně je to 
pohled na svět očima jedenáctiletých a dvanáctiletých dětí: seznámil 
bych se s dalšími prezidenty, postavil bych nějaký klášter, setkal bych se 
s Angelou Merkelovou, zakázal bych cigarety, podpořil bych ekologii, 
zrušil bych školství, posílil bych armádu, zakázal bych uprchlíkům, aby 
chodili do naší země, zakázal bych prodej drog, upravila bych platy, 
bezdomovcům bych dala příbytky a zařídila jim brigády, zlevnil bych 
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zubaře, zrušila bych automaty a herny, postavila bych nové hrady,opravil 
bych silnice a uklidil Česko, rozdal bych peníze chudým lidem, 
podporoval bych recyklaci, nařídil bych, aby bylo všechno o 90% 
levnější, změnila bych hlavní město z Prahy na Brno, chtěla bych, aby 
byl jen letní čas, zavedla bych nepovinnou školní docházku, poděkovala 
bych, že mě zvolili, oslavil bych to, koupil bych velkou firmu, aby se mně 
peníze jen hrnuly, požádal bych o spojení Česka a Slovenska, podepsal 
bych mírovou dohodu na území, kde se bojuje, zařídila bych, aby lidé 
tolik nepili, postavil bych KFC v Solnici...                                                                                       

Malé zamyšlení nad zásadami slušného chování… 

  Tak se nám ty různé události seběhly tak, ţe jsme si 
museli popovídat o pravidlech slušného chování. Protoţe 
je nás ve třídě hodně, rozdělila nás paní učitelka J.Dusilová 
na tři skupiny. První se věnovala pravidlům slušného 
chování ve škole, druhá chování na veřejnosti a třetí 
chování na kulturních vystoupeních. Sepsali jsme to a zjistili, ţe toho 
víme spoustu, co se má i nemá dělat. Jen to někteří z nás občas 
zapomenou. Není tedy na škodu si trochu osvěţit paměť. 

Zásady slušného chování 

a) Ve škole - neběhat po chodbách, po schodech, po třídě  ani po 
lavicích; mít vypnutý mobil; zdravit ve škole všechny dospělé 
osoby; chovat se slušně a zbytečně nekřičet; nevyrušovat při 
hodině; nechodit tam, kam se nemá; nebrat si školní majetek 
domů; nesedět na kamnech a na parapetech; nenadávat 
spoluţákům; nedělat pitomosti při hodinách; nehádat se s učiteli; 
nedělat ostatním to, co by se nelíbilo ani nám 

b) Na veřejnosti – zdravit slušně starší lidi; pozdravit v autobuse pana 
řidiče, pustit sednout starší lidi a těhotné ţeny; netelefonovat 
hlasitě v dopravních prostředcích; nelézt po autech, nevyhazovat 
odpadky na ulici, nečmárat po zdech; uklízet po svých pejscích; 
nepouštět hlasitě hudbu; nebrat věci, které mi nepatří 

c) Na kulturních akcích – chodit včas; vypnout si telefony; neodcházet 
během představení; nebrat tam malé děti, raději je nechat doma, 
aby se tam nenudily a taky aby nerušily ostatní; slušně se oblékat; 
nejíst během představení; neodcházet uprostřed vystoupení; 
nebavit se; nekopat do sedadel před sebou.                     Ţáci 6. třídy 
 
(Na textu Pohled do základní školy se podíleli Oldřich Málek, Jiří Nedomlel, 
Daniel Vacek, Jana Dusilová a Kateřina Hvězdová) 
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Podzim v naší škole očima nové žákyně              
Od září letošního školního roku rozšířila počet ţáků 7. třídy Anička 

Škopová, která do naší školy přestoupila ze ZŠ Solnice. Podle jejího vyjádření 
se jí u nás ve škole velice líbí. Ihned se zapojila do příprav Slavnostní 
akademie, své postřehy z nové školy napsala  i pro náš časopis:   
 Ve dnech 24. a 25. října se ve škole konal sběr starého papíru. Naše 
7.třída v něm, bohužel,  skončila na posledním místě s 1019,0 kg papíru.  Na 
jaře musíme být lepší. Kromě  papíru se konal i  sběr sušených bylin, které 
žáci odevzdávali každé ráno do školní družiny.  Vedení školy s učiteli 
tělocviku naplánovali pro žáky II. stupně Sportovní den, který byl ve čtvrtek 25. 
října. Podle mého  názoru i podle  některých spolužáků se akce velice povedla  
a my jsme si  bezvadně  zasportovali.V sobotu 3. listopadu 2018 se                 
v tělocvičně naší školy uskutečnila Akademie ke stoletému výročí  naší  
republiky. Naše třída měla zastoupení dokonce ve dvou představeních:  
děvčata  nacvičila  “street dance”  a  spolu s chlapci  sehrála  komické 
představení s názvem Popelka. Po zásluze sklidili všichni naši účinkující od 
diváků velký potlesk. Dobrovolníci z  naší třídy se také zapojili do projektu 
"Vytvořte nejlepší reklamu na třídění baterek a 
elektroodpadu". Více o této soutěži najdete na internetové 
stránce: www. recyklohraní.cz.                      
O první adventní neděli se ve škole konala  výstava, při které 
vystoupili žáci naší školy s hudebním programem vánočních 
koled. Návštěvníci si mohli zakoupit drobné vánoční 
předměty, děti si v tvořivých dílničkách mohly vyzkoušet svoji 
šikovnost při zdobení perníčků. Ve škole bylo po celé odpoledne připraveno 
občerstvení:  káva, palačinky, čaj. Na závěr této akce opět zazpívali naši 
spolužáci při slavnostním rozsvícení obecního vánočního stromu.   
 Jsem ráda, že mě noví spolužáci docela přijali mezi sebe. Líbí se mi 
také, že je tady vidět slušnost  žáků k učitelům i mezi samotnými žáky. Musela 
jsem si ale zvyknout  na zákaz používání mobilů i  žvýkaček.  Učitelé jsou 
mírní, ale někdy musí přitvrdit. Zvlášť bych chtěla pochválit výtečné obědy ve 
školní jídelně, i když si tu nemůžeme vybírat z více jídel. Všechny školní akce 
byly zatím velice dobře zorganizované.                                       
 Jsem moc ráda,  že se mi ve škole docela daří. Naše třída není zrovna 
nejvzornější, ale i přes některé nedostatky jí přeji, abychom měli dobré 
výsledky  ve škole i v různých soutěžích a abychom si všechny výlety, exkurze 
a  soutěže  užili.                                                               Anna Škopová, 7.tř. 

 

 

                                     



14 

 

Proč nemáme vánoční besídku v naší školce, 

i když by si to někteří rodiče přáli?  

Ráda bych chtěla touto cestou odpovědět na 
některé dotazy rodičů ohledně vánoční či čertovské 
besídky. Začnu tím, že se sama sebe zeptám: „Proč 
bychom měli připravovat besídku pro rodiče 
 ve vánočním čase? Napadly mě tři důvody. Je to 
jedna z možností, jak rodičům za spolupráci 
s mateřskou školou poděkovat. Dále je to cesta, jak 
ukázat rodičům,  co se děti naučily a co už umí. A z pohledu rodiče, co 
už můj „brouček“ dovede a jak je šikovný. 

 Pokusím se na tyto tři důvody odpovědět nejen jako vedoucí 
učitelka naší mateřské školy, ale i jako matka dvou dětí.   

Domnívám se, že poděkovat rodičům můžeme i jiným a podle mě 
přijatelnějším způsobem, nikoliv však jednodušším a méně náročným na 
přípravu a náš osobní čas.  Například tento rok připravujeme společnou 
akci pro rodiče s dětmi „Andělskou cestu“.  Akci, kterou si mohou děti 
užít společně s rodiči. Chceme jim nabídnout společný zážitek, hýčkat si 
je a potěšit dárečkem. Přiblížit čas vánoční bez toho, aniž by museli 
rodiče něco připravovat či tvořit a děti od listopadu nacvičovat zpěv 
koled. Cílem je společně si prožít chvilku předvánoční atmosféry a 
popřát všem pohodu a klid v čase vánočním.  

K možnosti ukázat, co se děti naučily, co už umí:  Naším posláním 
je především to, aby se děti nejen dozvěděly a prožily něco nového, ale 
aby se cítily a chovaly přirozeně, spokojeně a šťastně. Nedomnívám se, 
že nejlepší cestou je prezentovat naši práci pásmem nacvičených 
básniček, písniček, tanečků či krátké pohádky.  Program činností naší 
MŠ vychází z potřeb dětí, které do naší mateřské školy docházejí. To, 
jak se dítě v mateřské škole cítí a co prožívá, má z hlediska úspěšnosti 
jeho vzdělávání klíčový význam. V první řadě se musí cítit spokojené a 
v bezpečí a teprve pak se může zdravě rozvíjet a efektivně učit. Děti 
přijímáme takové, jaké jsou, a dbáme na to, aby měly rovnocenné 
postavení. Znamená to zaujmout ke všem pozitivní a 
přátelský vztah a hledat v nich to dobré.  Adaptace u některých dětí trvá 
převážně dva až tři měsíce.  Děti se začínají projevovat a cítit bezpečně 
až po třetím měsíci docházky do mateřské školy, a to pominu dobu 
podzimní nemocnosti dětí, které nemají ještě vybudovanou imunitu. 
Místo, aby se učitelky věnovaly programu a činnostem dle potřeb a 
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zájmu dětí, nacvičují již začátkem listopadu čertovské písničky či vánoční 
koledy. My dospělí sami kritizujeme marketing vánočního shonu, kdy nás 
již v říjnu překvapí vánočním stromkem a radou, že je nejvyšší čas 
zajistit co nejbáječnější dárky. Čas vánoční přece začíná adventem, 
nikoliv prvním spadaným listím.  V době adventu máme dostatek času si 
ho s dětmi vychutnat dosytnosti. Vánoční pohádky, příběhy, výroba 
dárečků nejen pro rodiče ale i pro zvířátka či své kamarády. To, co dítě 
dělá s radostí, v něm zůstává a naopak, hra či učení ve stresu není 
trvalé a pomine-li stres, dítě zapomíná. Při hře se současně 
nejefektivněji a nejlépe učí.         
 Tak nám důvěřujte. V naší MŠ se snažíme poskytovat dětem 
podporu a vytvářet atmosféru, založenou na porozumění, 
bezpodmínečném přijetí dítěte, uznání a naslouchání. Respektujeme 
specifické zvláštnosti dítěte a pracujeme s nimi. Každý má svůj čas, 
každý je jiný a svým způsobem jedinečný. A hlavně je Váš, tak se 
nesnažme děti porovnávat, či je tlačit do něčeho, co jim není vlastní. 
 Na závěr tohoto příspěvku mi dovolte podělit se o mou osobní 
zkušenost, o „nezapomenutelný zážitek“, kdy můj chlapec probrečel ve 
svých necelých čtyřech  letech svou vánoční školkovou besídku.  Věřte, 
nevěřte, nebyla jsem ani nadšená ani šťastná, jak ten můj kluk už vyrostl 
a jak je šikovný. Chtěla jsem ho obejmout a utišit. Místo toho jsem 10 
minut z davu pozorovala jeho nejistotu a strach. Na obhajobu mého syna 
dodávám, že ve svých šesti letech s úsměvem a vesele tančil před 
zaplněným společenským domem…  Z toho vyplývá:  dejme dětem čas a 
respektujme jejich individualitu.  A opravdu nám důvěřujte. Rádi pro Vás 
připravíme besídku v letním čase, v době, kdy budeme mít zase kus 
společné cesty za sebou. Vážíme si Vaší spolupráce, vašeho zájmu a 
pomoci, kterou nám po 
celý rok poskytujete.  

Za celý kolektiv 
Mateřské školy Sluníčko 
ve Skuhrově n. B. 
děkujeme nejen všem 
rodičům, ale i občanům 
Skuhrova za přízeň, 
podporu a spolupráci. 
Přejeme všem krásné, 
poklidné Vánoce a do 
nového roku 2019 
hlavně pevné zdraví, 
optimismus, spokojenost a štěstí.                             Zuzana Krassková                        
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Co možná nevíte o SDH Svinná  

  Zaloţení SDH Svinná se uskutečnilo 1.1.1906, ještě tentýţ rok 
dostal sbor ke svému působení ruční stříkačku taţenou koňmi, tzv. 
„koňskou stříkačku“. Roku 1909 byla postavená hasičská zbrojnice se 
zvoničkou, kde byla stříkačka a pomocný materiál k zásahu uloţeny. Od 
roku 1935 patří do výbavy dvouválcová stříkačka Stratílek, ke které 
přibyla roku 1958 místo koňské stříkačky dvouválcová stříkačka PS8. 
 K lednu 2018 má sbor evidovaných 26 členů, z toho 4 dorostence a 
22 dospělých muţů. Výročí 100 let oslavil sbor uspořádáním oslav a 
v květnu roku 2008 vlastní hasičskou soutěţí.     
 Mezi hlavní činnosti patří: účast na okrskových soutěţích, pořádání 
kulturních akcí, preventivní údrţba hasicího zařízení a práce prospěšné 
lidem v obci i jejím okolí.                                              Marek Lemfeld 

 

Podzim v Brocné 

            V nedělní odpoledne 28.10. 2018 ve 14.00 jsme se sešli na návsi 
u lípy a slavnostně jsme připili ke 100. výročí republiky. Zazpívali jsme 

hymnu a zazvonili jsme na zvoničku a poté jsme šli sledovat přímý  
přenos ze slavnostní přehlídky v Praze.  
           

  Ve středu 7.11. hasiči pořádali 
v hospodě první sraz místních důchodců. 
Dostavilo se 28 spoluobčanů z Brocné, 
Vísky, Svinneckého dvora, Dělnic a 
Zákoutí. Všem zúčastněným jsme promítli 
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fotky z akcí, které jsme pořádali. V průběhu odpoledne bylo připravené 
občerstvení - zákusek ke kávě a  párek s chlebem. Následovala druţná 
zábava a vyprávění mezi spoluobčany, kteří se dlouho neviděli.  Všem 
se posezení  moc líbilo a tak doufáme, ţe se bude opakovat.  
     

V sobotu 17.11. 2018 pořádalo myslivecké sdruţení Brocná 
poslední leč. Celodenní hon byl navečer zakončen zábavou v hospodě. 
Vstup byl zdarma, výborná poctivá myslivecká kuchyně, bohaté losování 
o ceny a večer hudba k tanci. Celý večer se měli myslivci co ohánět, aby 
plnou hospodu obslouţili. Veškerá námaha byla odměněna krásným 
společenským záţitkem a spokojeností spoluobčanů.     
 O první adventní neděli 2.12. jsme v 18.00 hodin za zvuku 
vánočních koled rozsvěceli vánoční strom. Nazdobili jsme lípu uprostřed 
návsi a zahájili jsme vánoční období.           
 Ve středu 5.12 se za soumraku po Brocné rozjelo čertovské 
rejdění. Po domácnostech s malými dětmi  chodil Mikuláš, anděl a tři 
strašidelní čerti. Děti se strachem nedočkavě vyhlíţely čertovskou  
druţinu s dárky za celoroční chování. V Brocné máme asi samé hodné 
děti, protoţe čerti si ţádné dítě neodnesli a všude rozdali hodně dárků… 

  Všem přeji klidné proţití vánočních svátků hodně štěstí a zdraví do 
nového roku 2019.                                                         Martin Šabata   

                                                        ***                        

Galerie absolventů skuhrovské školy 

 V naší nepravidelné rubrice o 
zajímavých absolventech skuhrovské 
školy dnes představujeme pana 
Ladislava Mičeka, který byl jejím 
ţákem v 70. letech minulého století, 
kdy bydlel v Kvasinách. 

PaedDr. Ladislav Miček se narodil           
v Rychnově nad Kněţnou. Vystudoval 
Pedagogickou fakultu v Hradci Králové, aprobaci dějepis a ruský jazyk. 
Učil na ZŠ a od r. 1993 učí na SŠZe a SOU CHKT v Kostelci nad Orlicí. 
Je autorem historických románů s detektivní zápletkou.    
 Ve středu 17. října 2018 se uskutečnil na zámku v Doudlebách 
slavnostní křest jeho nové knihy nazvané Ještě nenadešel čas. Byl to 
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nevšední a příjemný podvečer, při němţ návštěvníci zcela zaplnili 
zrcadlový sál zámku. Knihu doplňují ilustrace jeho dcery Ivety 
Vašátkové. Autor doposud vydal tyto knihy: Smrt panského písaře, 
Hledání Čtyřokého, Poslední haltýř, Vyprávění starého sekerníka 
(pohádky z našeho kraje), Jan z Bubna, válečník a diplomat, Ještě 
nenadešel čas, monografie obcí:Voděrady v proměnách času, 
Vyprávění o dřízenské vodě, Obec Lično, Hřibiny-Ledská: Od 
minulosti k dnešku, Dějiny obce Borovnice, 790 let obce Krchleby.   

A co chystá pan Ladislav Miček dál? Kdo sleduje jeho činnost, uţ 
jistě tuší, ţe nás příští kniha zavede do světa českých rybníků… 

      ***                                        

Z činnosti skuhrovského  skautského oddílu  

  S malými i většími dětmi se pravidelně scházíme dvakrát týdně      
v naší klubovně.  Hrajeme hry a učíme se spoustu potřebných věcí         
o přírodě a její ochraně. Rádi podnikáme malé výpravy po okolí 
Skuhrova.  

  V červnu jsme připravili za pomoci rodičů naše tábořiště a hned na 
začátku prázdnin odjeli na tábor. Ten byl letos výjimečně krátký, 
jednotýdenní. Bylo to proto, ţe se starší skauti chystali na třítýdenní 
výpravu na jamboree do Anglie. Tomu měli také přizpůsobený i celý 
táborový program. Vyráběli čajové hrníčky  a konvici z hlíny, pekli 
sušenky a chystali se na návštěvu u Lady Lucy. Také pro ni dělali malé 
dárky. Byli rozdělení podle anglické historie na druţinu bílé a červené 
růţe. Měli své erby a v rámci her proti sobě bojovali o cenné body. 
Několikrát měli konverzační hodinu angličtiny. Veškerá činnost 
směřovala k tomu, aby důstojně reprezentovali náš oddíl v cizině.  

  Mladší děti měly také svůj program. Starý šaman je seznámil s 
ţivotem indiánů   a na dobu tábora je přijal do svého kmene. Děti si 
vyráběly dřevěné noţe, batikovaly si trička a vyráběly mističky na lesní 
plody. Také se učily střílet z luku. Na konec tábora byly úspěšní i v 
hledání indiánského pokladu. 

  Ke konci července odjeli starší skauti na jamboree do Anglie. Jak 
jsme popsali jiţ  v předchozím čísle Skuhrovského zpravodaje, byla to  
skvělá zkušenost. Skauti a skautky poznali několik zemí západní Evropy, 
navázali mnohá přátelství se skauty z jiných zemí a hlavně si procvičili 
angličtinu. 
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  V této souvislosti bych ráda opravila chybu v našem článku o 
jamboree v minulém čísle SZ. Českou vlajku na zahájení jamboree 
nenesl autor článku Matěj, ale jeho bratr Vojta Čtvrtečka.  

  Prázdniny jsme tradičně ukončili společně i s rodiči pečenou krůtou 
na našem tábořišti. 

  Ve výroční den 28. 10. 2018 se většina dětí i s rodiči a přáteli 
zúčastnila výletu na Velkou Deštnou. I přes nepřízeň počasí jsme v 
dobré náladě všichni došli na vrchol nejvyšší hory Orlických hor. Po 
krátké vzpomínkové slavnosti, československé hymně a malém přípitku  
jsme se značně promrzlí přesunuli do Společenského centra na 
slavnostní oběd. 

  Během předvánočního setkání dětí a rodičů mezi 
nás zavítal Mikuláš s andělem a nadělil dětem sladkosti.  

Jako kaţdý rok budeme i letos v pátek 
21. 12. 2017 od 13,30 do 14,45 hodin před obecním 
úřadem zájemcům zapalovat Betlémské světlo.  

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 

 

 

Úspěšný rok 2018 na Nové Vsi   
Tak jako kaţdý rok, i tento nám při práci a všech našich aktivitách 

utekl jako voda. S jeho blíţícím se koncem máme příleţitost ohlédnout 
se za uplynulou sezónou. Pro oba naše spolky - spolek Na Venkově a 
Jezdecký klub Nová Ves byla i ta letošní úspěšná. V zázemí spolků na 
Nové Vsi  se během roku povedlo udělat zase kus práce a ti, kteří 
pravidelně navštěvují naše akce, si toho jistě všimli. Na první pohled vás 
upoutá nové hrazení kolem jízdárny. Nejvíce práce ale mají všichni          
s údrţbou stáje a jejího okolí. Poslední roky se to daří i formou brigád, 
kdy naše děvčata a chlapci uklízejí celý areál, natírají, co je potřeba, 
uklízejí a vymetají stáje a udrţují tak naše zázemí v bezvadném stavu. 
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Zatímco se spolek Na Venkově 
věnuje zejména činnosti s dětmi, ať 
uţ to jsou letní tábory, nebo akce pro 
veřejnost, JK Nová Ves se věnuje 
výhradně výuce jeţdění a děti se pod 
jeho záštitou účastní různých 
závodů, zejména hobby parkurů        
v Lipovce a Dolním Jelení a letos 
dokonce i licencovaného závodu 
konaného Českou jezdeckou 
federací taktéţ v Dolním Jelení. JK 
Nová Ves letos nejvýrazněji reprezentovali Eliška Pišlová   s Derykem a 
Eliška Masaříková z Kvasin s koněm jménem Sky Creative      Ice B. 
Elišce Pišlové se nejvíc zadařilo právě v Jelení, kde s Derykem zvítězili   
v parkuru 50cm, dvakrát získali 5. místo na 50cm a také 3. místo ve 
výšce 60cm. Eliška se zúčastnila všech kol Hobby Tour Dolní Jelení a 
celkově se umístila na 5. příčce z celkového pořadí 40ti jezdců, coţ je 
úţasný úspěch. Druhé Elišce se společně se Skyem také nejvíc dařilo     
v Jelení, kde zazářili v červnovém parkuru na 60cm a „urvali“ pro sebe 
první příčku!  Spolu si troufají i do vyšších parkurů, 80cm a 90cm, tam na 
ně ale přední příčky teprve čekají. Elišce se ve svém volnu věnuje 
Kateřina Binková z Kvasin, momentálně studující v Lanškrouně. Jejich 
společná práce uţ přináší své ovoce, za coţ Kátě moc děkujeme. Za JK 
Nová Ves startuje pravidelně také Martina Jeţková s Fíkem. Letos 
poprvé se na kolbiště postavil se stejným koníkem také Martin Kozel a 
Kateřina  Dandová. Za Spolek Na Venkově se pak zúčastnily naše děti 
Dětských her v Lipovce, kde obsadily v disciplíně „jízda zručnosti             
s vodičem“ s poníky Lucinkou a Derykem většinu předních míst. První 
byla Eliška Šidlovská, druhá Maruška Ulrichová, čtvrtá Danielka 
Jakubcová, pátá Anitka Tóthová a sedmou příčku obsadila Anička 
Kubincová. Všechny děti se učí jezdit na Nové Vsi a jejich úspěchy jsou 
obrovskou motivací pro ně a velkou odměnou pro nás. 

  Tak jako kaţdé léto i letos spolek Na Venkově pořádal dva letní 
tábory, jeden jako vţdy ve spolupráci s DDM Rychnov nad Kněţnou, se 
kterým dlouhodobě spolupracujeme, druhý proběhl pouze v naší reţii. 
Na obou táborech se sešla bezvadná parta dětí, některé se k nám 
pravidelně vracejí a byly jiţ po několikáté. Také počasí nám letos celkem 
přálo, dny jsme naplnili různými aktivitami, kromě jeţdění jsme se           
s dětmi vydali například do lanového parku v Deštném nebo na paintball 
do Týniště. Kaţdý rok si také kaţdé dítko vyrobí něco na památku, např. 
malujeme hrnečky, nebo si vytváříme rámečky na fotky. Tábory vţdy 
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rychle utečou a my si na jejich konci vţdy oddychneme, kdyţ vše 
proběhne tak, jak má, děti jsou spokojené a hlavně, odjíţdějí domů plné 
záţitků a „celé“. K úrazu můţe dojít lehko, ale musím děti pochválit, ţe 
jsou disciplinované a zatím jsme, díky bohu, ţádný váţnější úraz řešit 
nemuseli. Snad to tak zůstane i nadále. 

  Stejně jako tábory se nám letos vydařily i naše tradiční akce: 
květnový dětský den, podzimní Hubertova jízda a naprosto dokonalá 
byla letos Drakiáda, které nadmíru přálo počasí, bylo nádherně slunečno 
a k tomu pořádně foukalo, co více si na Drakiádu přát?    
 Letos jsme poprvé také měli moţnost ochutnat čerstvý mošt a 
podívat se, jak se dříve mošt vyráběl. Hezky ručně, ţádné stroje.            
K večeru, kdy se ochladilo, přišel pak k chuti i svařený... Byl vytvořen 
také náš první rekord, kdy se podařilo draka pustit téměř 1 km daleko. 
Bude příští rok překonán? Poslední akcí, která nás teprve čeká  je 
„Vánoční besídka“. Bude se konat 21.12. 2018. Na této akci se schází 
děti z obou krouţků a „naše“ děti, které dochází do stájí na individuální 
výuku, kaţdý vţdy přinese ochutnat svoje vánoční cukroví, něco „na zub“ 
pro koníky a těm pak společně zpíváme vánoční koledy.  A co by to bylo 
za vánoční besídku bez dárků? Kaţdý rok se pod ozdobeným 
stromečkem před stájí najde spousta dárků jak pro děti tak pro koníky.  
Protoţe je na nás Petra Pišlová hodná, tak i pro nás dospělé, kteří se 
celý rok do činností spolků zapojujeme. Kdyţ se děti rozjedou do svých 
domovů, sedáme si my, členové spolku, k horkému čaji a plánujeme si 
cíle na další rok. Samozřejmě je máme v hlavách dávno předtím, ale ten 
slavnostní adventní čas trochu vybízí k tomu, abychom si navzájem 
sdělili svá přání a cíle pro příští rok. Pro někoho to je účast na dalších 
závodech, pro někoho získání jezdecké licence, pro Pišlovy jsou to plány 
spíše budovatelské.  A co bych oběma spolkům do příštího roku přála 
já? Aby se jim dařilo tak jako doposud, abychom neztratili radost z toho, 
co děláme, přestoţe je to někdy hodně náročné.  A také aby se k nám 
děti i dospělí stále rádi vraceli. Závěrem bych ráda poděkovala všem, 
kteří spolkům pomáhají, protoţe bez ochotných rukou a také finanční 
pomoci bychom to nemohli dělat tak, jak bychom chtěli.  Velký dík patří 
obci Skuhrov nad Bělou, která nás dlouhodobě finančně a materiálně 
podporuje.  

  Všem čtenářům zpravodaje přejeme krásné a pohodové Vánoce a 
šťastné vykročení do dalšího roku! 

                 Za Spolek Na Venkově a JK Nová Ves Denisa Kadeřábková 

 



22 

 

Nuda ve Skuhrově v roce 2019 určitě nebude: 

Kalendář společenských, kulturních a sportovních akcí 
v obci Skuhrov nad Bělou na rok 2019 

Termín Název  akce Místo konání Pořadatel 
26.12.2018 ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA Spol.centrum 

Skuhrov 
Obec 

29.12. 
2018 

ORLICKÝ POHÁR Deštné v Orl.h. Wikov SKI 

1. 1. 2019 NOVOROĆNÍ OHŇOSTROJ 
 

Parkoviště u ZS Obec 

4. – 5.1. 2019 TŘÍKRÁLOVÉ 
KOLEDOVÁNÍ 

  

leden POSEZENÍ  
s oslavou jubilantů 

Spol.centrum 
Skuhrov 

Klub 
seniorů 

26.1.2019 
 od 9.00 hod. 

TRADIČNÍ KUŢELKÁŘSKÝ 
TURNAJ DVOJIC 

Kuţelna Solnice Obec 

2.- 3. 2.  
2019 

ORLICKÝ MARATÓN Deštné v Orl.h. Wikov SKI 

únor VEPŘOVÉ HODY KD Svinná SDH 
Svinná 

16.2.2018 HASIČSKÝ PLES                                    Spol. centrum 
Brocná 

SDH 
Brocná 

17.2.2019 DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ                    Spol. centrum 
Brocná 

SDH 
Brocná 

23.2.2019 ŠKOLNÍ PLES Spol.centrum 
Skuhrov 

SRPŠ,  ZŠ 

24.2.2019 DĚTSKÝ KARNEVAL Spol.centrum MŠ 
Skuhrov 

únor PŘEDNÁŠKA  
Historie volejbalu 

Spol.centrum 
Skuhrov 

Klub 
seniorů 

únor STAROČESKÁ ZABÍJAČKA Spol.centrum 
Skuhrov 

SPH 

únor MASOPUSTNÍ PRŮVOD 
pro rodiče s dětmi 

Skuhrov n.B. MŠ 
Skuhrov 

9.3.2019 HASIČSKÝ PLES Spol.centrum 
Skuhrov 

SDH 
Skuhrov 

17.3.2019 KRITERIUM 
posledního sněhu 

Deštné v Orl.h. Wikov SKI 

březen  BAZÁREK KNIH MŠ Skuhrov MŠ 
Skuhrov 

březen OSLAVA MDŢ Spol.centrum 
Skuhrov 

Klub 
seniorů 

duben ČTENÍ Z KRONIKY Spol.centrum  Klub sen.  
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duben ZÁJEZD do Polska Spol.centrum 
Skuhrov 

Klub 
seniorů 

6.4.2019 ZÁJEZD NA MUZIKÁL 
Kvítek Mandragory 

Praha Obec 

14.4.2019 VELIKONOČNÍ JARMARK Spol.centrum 
Skuhrov 

Obec 

duben DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MŠ Skuhrov MŠ 
 

30.4.2019 ČARODĚJNICE Všesport. stadion 
Brocná 

SDH 
Brocná 

30.4.2019 PÁLENÍ ČARODĚJNIC Areál volejbalistů SDH 
Skuhrov 

30.4.2019 ČARODĚJNICKÉ POSEZENÍ KD Svinná SDH 
Svinná 

1.5.2019 
 
 

STAVĚNÍ MÁJKY  
A PRŮVOD  
   

Všesport. stadion 
Brocná 
 

SDH 
Brocná 
 

květen OSLAVA Svátku matek  Spol.centrum Klub 
seniorů 

18.5.2019 SOUTĚŢ SDH  
16. OKRSKU   

Všesport. stadion 
Brocná 

SDH 
Brocná 
 

25.5.2019 
 

DĚTSKÝ DEN 
 

Nová Ves Na  
Venkově 

26.5.2019 DIVADELNÍ LÉTO 
na hradě 

Hrad Skuhrov Obec 
 

květen ZÁPIS DO MATEŘSKÉ 
ŠKOLY 

MŠ Skuhrov MŠ 

květen HRNČÍŘSKÁ SOBOTA Veselý kopec Obec 
 

květen NAŠE ZAHRADA NAŠE 
ŠKOLKA 

MŠ Skuhrov MŠ 

2.6.2019 DIVADELNÍ LÉTO 
na hradě 

Hrad Skuhrov Obec 
 

červen VÝLET S OSLAVOU 
JUBILANTŮ 

Spol.centrum 
Skuhrov 

Klub 
seniorů 
 

8.6.2019 KÁCENÍ MÁJKY       
DĚTSKÝ DEN         

Všesport. 
Stadion Brocná 

SDH 
Brocná 

červen TURISTICKÝ POCHOD Okolí Svinné SDH 
Svinná 

červen HAVAJ PÁRTY ANEB LÉTO 
SE BLÍŢÍ 

MŠ Skuhrov MŠ 
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9.6.2019 DIVADELNÍ LÉTO 
na hradě 

Hrad Skuhrov Obec 

16.6.2019 DIVADELNÍ LÉTO na hradě 
 

Hrad Skuhrov Obec 

červenec POSEZENÍ U KÁVY Spol.centrum 
Skuhrov 

Klub 
seniorů 

4.7. - 6.7. 
2019 

ŘEZBÁŘSKÉ SLAVNOSTI Hrad Skuhrov PHS,Obec 
Skuhrov 

22.7.- 26.7. 
2019 

DĚTSKÝ TÁBOR 
s koňmi 

Nová Ves Na 
Venkově 

26.7. -  28.7. 
2019 

SKUHROVSKÁ POUŤ Skuhrov Obec 

26.7.2019 POUŤOVÉ POSEZENÍ KD Svinná SDH 
Svinná 

27.7.2019 POUŤOVÁ ZÁBAVA Spol.centrum 
Skuhrov 

Obec 
 

27.7.2019 POUŤOVÝ TURNAJ 
volejbalistů 

Volejbalový areál  

srpen POSEZENÍ U KÁVY Spol.centrum 
Skuhrov 

Klub 
seniorů 

10.8. 2019 SILNIČNÍ BĚH 
Údolím řeky Bělé 

Skuhrov nad 
Bělou 

Wikov SKI 

10.8.2019 LETNÍ SLAVNOSTI U Spol.centra Obec 
 

17.- 18.8. 
2019 

ORLICKÝ ROLLERSKI CUP Skuhrov nad 
Bělou 

Wikov SKI 

31.8.2019 UKONČENÍ LÉTA KD Svinná SDH 
Svinná 

2.9.2019 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 
školního roku 2019/20 

ZŠ ZŠ 
Skuhrov 

září 2019 
bude upřes. 

KOLÁČKOVÝ ZÁVOD Skuhrov nad 
Bělou 

Wikov SKI 

září JEDNODENNÍ VÝLET Bude upřesněno Klub 
seniorů 

14./21.9. STRAŠIDELNÝ LES       Všesport. stadion 
Brocná 

SDH 
Brocná 

září 2019 ZÁJEZD NA MUZIKÁL 
Šíleně smutná princezna 

Praha  Obec 
 
 

20.9./27.9. 
2019  

HUBERTOVA JÍZDA 
10.ročník 

Nová Ves Na 
Venkově 

říjen 
2019 

DRAKIÁDA Nová Ves (14dní  
po Hubert. jízdě) 

Na 
Venkově 

26.10.2019 POSVÍCENÍ KD Svinná SDH Sv. 
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Z činnosti MO Českého rybářského svazu 
ve Skuhrově nad Bělou v roce 2018 

 

  V roce 2018 měl náš spolek několik priorit, které bylo potřeba nutně 
provést. Ke kaţdoročním činnostem jako je starost o dostatečné 
mnoţství rybí násady do sportovních revírů, péče o naše rybníky, krmení 
ryb, prosekávání ledu, kontroly stavu vody, bylo dokončení úpravy hráze 
a dokončení výstavby nové výpusti na horním rybníku v Debřecích.  Dále 
jsme si dali za cíl dokončit do termínu konání dětského rybářského 
soustředění maringotku, kde se upravoval prostor pro spaní dětí.  
      Co se týká chovu ryb, nebyl pro nás letošní rok nijak příznivý. Horní 
rybník v Debřecích byl vypuštěn a ve spodním rybníku byla rybí obsádka 

říjen 2019 POSVÍCENÍ Spol.centrum 
Skuhrov 

Obec 

říjen 
2019 

VÝLET DO POLSKA  Klub 
seniorů 

listopad 
2019 

ČTENÍ ze Skuhrovského 
zpravodaje 

Spol.centrum 
Skuhrov 

Klub 
seniorů 

2.11.2019 POSVÍCENÍ   Spol.centrum 
Brocná 

SDH 
Brocná 

listopad 
2019 

VÁNOČNÍ JARMARK Spol.centrum 
Skuhrov 

Obec 
 

1.12.2019 SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ                  
vánočního stromu 

Spol. centrum 
Skuhrov n.B. 

Obec, ZŠ, 
SRPŠ 

1.12.2019 ADVENT VE ŠKOLE ZŠ Skuhrov SRPŠ 
 

1.12.2019 ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU 

Brocná-náves SDH 
Brocná 

5.12.2019 MIKULÁŠ a JEHO 
ČERTOVSKÁ DRUŢINA 

 Obec 

prosinec 
2019 

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ s dětmi  
 

Spol.centrum 
 

Klub 
seniorů 

prosinec 
(bude upřes.) 

VÁNOČNÍ  KONCERT  RDS Spol.centrum Obec, ZŠ 
 

prosinec BETLÉMSKÉ SVĚTLO  Skauti 
 

Další akce: Vítání občánků  (2 x za rok) Spol.centrum Obec, ZŠ 

 Skuhrovský  zpravodaj  (4 x)  Obec 

 Gastronomické  pátky Spol.centrum PHS 

 Cestopisné besedy Spol.centrum Obec 

Poznámka: PHS = Přátelé hradu Skuhrov   
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z tohoto důvodu přehuštěná. Část měla být v jarních měsících přelovena 
do horního rybníku, ale vzhledem k nedodělané výpusti se toto nemohlo 
provést. O to více pro nás bylo nepříznivé letošní sucho.  Do rybníků od 
konce června nebyl ţádný přítok a voda v rybnících jen ubývala.  Na 
nádrţi v Rybníčkách došlo ke kyslíkovému deficitu. V tuto chvíli nám 
pomohli dobrovolní hasiči ze Skuhrova nad Bělou a většinu obsádky se 
nám podařilo zachránit. Naše organizace ale musela zakoupit čerpadla a 
celý srpen a září jsme za jejich pomoci čeřili vodu, aby nedošlo               
k masivnímu úhynu, tak jak to bylo vidět na mnoha místech republiky.  
     V letních měsících se nám podařilo dokončit stavbu výpusti a 
během podzimu byla dokončena i úprava hráze. Hodně prací jsme si 
dělali svépomocí s ohledem na finanční náročnost této stavby. Přes 
veškerá úskalí se nám nakonec podařilo vybetonovat novou, pět metrů 
vysokou výpusť. Po jejím dokončení se muselo ještě upravit její okolí.  
Opravená hráz a okolí výpusti bylo zajištěno tak, aby nedocházelo 
k sesouvání břehů a hráze do rybníku. Na tomto místě chci poděkovat 
všem členům, kteří se na této náročné práci podíleli.  V roce 2019 se 
snad bude na horním rybníku opět zrcadlit vodní hladina.  
     V průběhu roku se pracovalo na dodělání maringotky. Vnitřní 
prostory byly hotovy, tak se dokoupily matrace, polštáře a spacáky. 
Z venku se dodělával dřevěný obklad z palubek. Ten je skoro hotov a na 
příští rok uţ zbývají jen drobnosti.  Při konání rybářského soustředění, 
které bylo  o prázdninách, jiţ některé děti maringotku vyuţily a po dobu 
soustředění tam spaly a relaxovaly. 
    Práce s dětmi a mládeţí je jednou z důleţitých činností našeho 
spolku. Krouţek mládeţe pod vedením pánů Davida Zounara a Milana 
Hradeckého  navštěvuje 14 dětí.  Na krouţku se učí nejen jak lovit ryby, 
ale také jak se chovat u vody, poznávat rostliny a ţivočichy okolo vody, 
jak se šetrně chovat k rybám, aby nedošlo k jejich poranění, také 
chování k přírodě. Pro děti byly uspořádány závody a rybářské 
soustředění s týdenním pobytem u vody. Pokud by i Vaše děti chtěly 
vyzkoušet rybaření, rádi je v našem krouţku přivítáme.  
  Jako kaţdoročně byly uspořádány závody dospělých a závody na 
24 hodin dvojic na dolním rybníku v Debřecích. Jak se jiţ stává zvykem, 
na obou závodech je většina soutěţících  z cizích spolků a často i ze 
značných vzdáleností. Při obou závodech vyšlo počasí, ryby braly a dle 
ohlasů závodníků se závody vydařily.  
  V letošním roce se nás dotkla i akce “Proměny dřeva“, která se 
konala na  hradě ve Skuhrově nad Bělou. Tématem byl rybník, a proto 
byly po domluvě s pořadateli při Proměnách zhotoveny lavičky, které 
jsou jiţ umístěny na svých místech u rybníka v Debřecích.  Jedna lavička 
je umístěna i přímo v rybníce a při posezení na ní si budete moci nohy 
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ráchat ve vodě.  Jak se vše povedlo, zhodnoťte sami. Já Vám za sebe 
přeji na těchto hezkých lavičkách s výhledem na rybník  příjemné 
posezení… 
  Na tomto místě bych chtěl poděkovat Obecnímu úřadu ve 
Skuhrově nad Bělou a Obecnímu úřadu v Kvasinách za spolupráci a 
podporu našeho spolku. Pro děti z krouţku se díky této podpoře můţe 
pořádat více zajímavých akcí a mladým rybářům můţeme poskytnout 
drobnosti potřebné k tomuto krásnému sportu. Také děkujeme 
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 

 

OKÉNKO  K  SOUSEDŮM: 
Solnický Brouček sfoukl na dortu už patnáct svíček! 
Jaké roky prožil?  

 

Na začátku byl dobrý nápad a poté hodně energie a dobré vůle. 
Původně jsme neměli své prostory a scházeli jsme se ve školní družině, 
později jsme získali další prostory v tzv. zámečku a později v domě 
služeb. Nyní se těšíme na nové prostory v právě rekonstruovaném 
společenském domě. 

Vypracovali jsme se v organizaci, která může klientům nabídnout 
stabilní zázemí pro rozvoj jejich rodičovských, sociálních a občanských 
kompetencí a která je podporuje v seberozvoji a sebevzdělávání. 
Zároveň jsme prostředím umožňujícím každodenní vzájemný kontakt 
rodin s dětmi a organizací značně podporující rozvoj občanské 
společnosti v Solnici a okolí. 

Pro jaké klienty tu jsme? Jsme otevřeni všem rodičům a dětem bez 
výjimky, zpravidla se u nás schází rodiče s malými dětmi. Nabízíme jim 
příjemné prostředí, kde se mohou setkávat a příjemně trávit čas s dětmi. 
Je pro nás zároveň velmi motivující, že se řada prarodičů, rodičů a 
odrostlejších dětí zapojuje v rámci akcí pro veřejnost do spolupráce 
s námi na principu dobrovolnické pomoci – je úžasné zažívat, jak nám 

http://www.rybariskuhrov.cz/
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pomáhají mladí lidé, kteří si ještě „nedávno“ do Broučka sami chodili 
hrát, tvořit, sledovat loutková divadélka … 

Dnes se už můžeme považovat za stabilní neziskovou organizaci 
s bohatými zkušenostmi, nicméně stále je o co naše působení 
obohacovat a rozvíjet tak, aby bylo možné vycházet vstříc aktuálním 
potřebám a zájmům klientů – svět se mění rychle a s ním i životy 
mladých rodin v Solnici a okolí. To někdy není úplně jednoduché, ale na 
druhou stranu je to úžasný motivační faktor a něco, co nás velmi 
obohacuje a posunuje dál. 
  Na co jsme nejvíc pyšné? Na vybudování dobrého jména naší 
organizace a na náš kolektiv, který je schopný zajistit nejen každodenní 
běh sdružení, ale i řadu akcí pro veřejnost – mezi nimi i v širokém okolí 
známé bazary. Už se těšíme, až budeme moci naše tradiční akce opět 
pořádat ve společenském domě v Solnici, do té doby se ale, jak víte, 
nevzdáváme, pracujeme i za těchto výjimečných podmínek a pořádáme 
akce jak v Ještěticích, tak v našich prostorách v domě služeb. Jsme 
rovněž rády za výbornou spolupráci s vedením města Solnice a za 
morální i finanční podporu našich projektů ze strany města Solnice, obce 
Kvasiny, Škoda Auto Kvasiny, MPSV, Královéhradeckého kraje a řady 
firem i báječných lidí z naší komunity. Této podpory si velice vážíme! 
A co si přejeme do dalších let? Naším přáním jsou zejména spokojení 
klienti, nadále dobrá spolupráce s nestátními i státními organizacemi 
v regionu, další a další nápady a motivace pro naši práci. 
Na závěr článku bychom Vás, rodiče či prarodiče s malými dětmi, rády 
pozvaly k nám, ať už na denní programy, nakoupit v minibazárku, nebo 
na další naše akce.  
  Těšíme se na Vás a přejeme Vám poklidný advent a překrásný 
vánoční čas! 

                                                             J. Tomšová, J. Tošovská a I. Vašátková 

 
  

 

     
     
     
     
     
     
     
     
       Nadchází zima. Sypete ptáčkům?   
             


