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Vážení občané, 

dostává se vám do rukou další vydání Skuhrovského zpravodaje, v němž se každoročně 

snažíme shrnout dění v naší obci za uplynulý rok. Úvodem bychom vám rádi popřáli hodně 

štěstí, zdraví, spokojenosti, osobních i pracovních úspěchů v roce 2017, a aby vám vše 

vycházelo přesně tak, jak si budete přát.  

Loňský rok byl především rokem plánování a příprav na projekty, o jejichž realizaci se 

uvažuje již mnoho let. V rámci dotačního titulu OPŽP jsme byli úspěšní se žádostí o získání 

dotace na zateplení obvodových stěn budovy obecního úřadu a školy, ke kterému dojde 

v letošním roce. I v žádostech o poskytování dotací z Krajského úřadu Libereckého kraje jsme 

byli úspěšní a podařilo se nám získat finanční prostředky z Dotačního fondu LK, které jsme 

použili při realizacích akcí v obci, jako např. rekonstrukce veřejného osvětlení, či rozšíření 

obecního mobiliáře na dětských hřištích a vyhlídce ,,U Kříže.“ Dá se tedy říci, že rok 2016 byl 

pro naši obec opět rokem úspěšným, neboť jsme splnili nejen všechny stanovené cíle, ale 

uskutečnili i několik dalších akcí, které vzešly z požadavků vás, občanů. Věříme, že 

realizované akce přispějí ke spokojenému životu nás všech a k dalšímu rozvoji naší obce 

do budoucna. Úspěch je vždy spojen s tvrdou prací, ochotou a vstřícností, proto nás velmi 

těší, že je u nás stále více občanů, kteří jsou ochotni se pravidelně zapojovat do dění v obci, 

ať již prostřednictvím dobře fungujících organizací v obou částech obce, nebo i jako 

jednotlivci, a to mnohdy bez nároků na jakoukoliv odměnu. Věříme, že tento aktivní přístup 

nám všem vydrží i do let budoucích a společnými silami tak budeme vytvářet takové 

prostředí, ve kterém se budeme cítit příjemně a budeme vědět, že ,,Tady jsme doma.“  

Těší nás, že počet obyvatel naší obce stále roste a každým rokem máme možnost 

přivítat mezi nás několik nových občánků. V této souvislosti bychom chtěli poděkovat všem 

dětem a pedagogům z mateřské školky, kteří společně se zástupci obce a členkami Sboru pro 

občanské záležitosti zajišťují miminkům krásný a důstojný vstup mezi obyvatele Skuhrova a 

Huntířova. 

  

 

 Zastupitelstvo obce  
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Akce 2016 
Dětská hřiště obce Skuhrov – II. etapa  

( TRUHLÁŘSTVÍ – Josef Svárovský, KZS s.r.o. Jistebsko, ÚDRŽBA ZELENĚ – Kateřina Kubínová, 

Bohumil Kodytek ) 

- vybudování zázemí dětského hřiště u požární nádrže v Huntířově  

 (Dřevěný stůl + 2 ks lavic) 

-  vybudování zázemí dětského hřiště a vyhlídky ,, U Kříže “ 

 (Dřevěný přístřešek, stůl + 4 ks lavic, odpadkový koš, živý plot) 

  Celkem  185 081,- Kč 

 Dotace LK       80 100,- Kč 

 Vlastní zdroje     104 981,- Kč 

Úprava zeleně  v obci 

(ÚDRŽBA ZELENĚ – Kateřina Kubínová)   

- úpravy zeleně veřejných prostranství, požárních nádrží a hřbitovů 

  Celkem   34 346,- Kč 

 

Rekonstrukce VO v části obce Skuhrov - ,,Polsko“ a na vyhlídce  ,, U Kříže“ 

( JRJ Cvrček elektro s.r.o. Koberovy ) 

 – instalace nových sloupů včetně LED svítidel a zemního vedení přívodního kabelu 

  Celkem 166 005,- Kč 

 Dotace LK      82 500,- Kč 

 Vlastní zdroje      83 505,- Kč 

Bodové výspravy MK 

( KZS s.r.o. Jistebsko )  Celkem   34 728,- Kč 

 

Rozšíření VO v rodinné zástavbě k č.p. 151 v Huntířově  

(JRJ Cvrček elektro s.r.o. Koberovy) 

– instalace 1 ks sadového sloup včetně LED svítidla a zemního vedení přívodního kabelu 

 Celkem     35 748,-  Kč 
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Oprava požární nádrže ve Skuhrově 

( KZS s.r.o. Jistebsko) 

– výsprava prasklin a spár  

  Celkem     15 111,-  Kč 

Pořízení vybavení JSDHO 

( HZS ČR  Libereckého Kraje) 

– bezúplatný převod vybavení pro jednotku požární ochrany obce v hodnotě 11 870 ,- Kč  

                                                                                                   Celkem              0,-  Kč 

Pořízení IT vybavení do kanceláře OÚ a obecní knihovny 

( Viktor Trnka, Malá Skála ) 

– modernizace počítačů pro účetnictví a knihovnické programy 

  Celkem      11 100,- Kč 

 

 

                    Hospodaření  za  rok  2016  
 

 P Ř Í J M Y :                                         Rozpočet  po změnách              Plnění       Procenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Daň z příjmu fyz. osob ze záv.čin.     1.028.000,-               1.166.888,47               113,51%                                                                                                                              

Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ                             15.000,-                    68.491,20               456,61%            

Daň z příjmu fyz. osob z kapit.výnosů                120.000,-                  138.358,31               115,30%            

Daň z příjmu právnických osob        1.028.000,-              1.430.297,21               139,13%            

Daň z příjmu práv.osob za obce                            44.650,-                     44.650,-                 100,00%           

Daň z přidané hodnoty                       2.300.000,-                2.617.736,30              113,81%      

Poplatek ze psů                                                      11.950,-                     12.225,-                 102,30%    

Poplatek ze vstupného               5.000,-                       1.600,-                   32,00%       

Odvod z provozování loterií                                 26.852,61                   26.852,61              100,00%     

Správní poplatky                         4.000,-                       4.160,-                 104,00%          

Daň z nemovitosti                                    190.000,-                   193.432,59              101,81%      

Dotace – volby                                                       12.757,-                     12.757,-                100,00%      

Dotace ze SR v rámci souhr.dot.                           98.100,-                      98.100,-                100,00%      

Invest. přijaté transfery od kraje                          162.600,-                     162.600,-              100,00% 

___________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                

.                                                                       5.046.909,61                 5.978.148,69            118,45%                
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Základní školy                          123.708,48                    123.708,48             100,00%     

Bytové  hospodářství                                         300.000,-                       332.919,-                110,97% 

Pohřebnictví                       100.000,-                         96.310,-                  96,31% 

Komunální služby a úz. rozvoj                          619.960,-                        620.960,-              100,00%         

Sběr a svoz komunálních odpadů                 420.000,-                        360.907,-                 85,93% 

Využívání a zneškodňování KO                          60.000,-                          77.617,50            129,36%        

Péče o vzhled obce a veř. zeleň                             3.354,-                            3.354,-              100,00%     

Příjmy a výdaje z fin. operací                                1.000,-                                                                        

_______________________________________________________________________________ 

C E L K E M  :                                               6.675.932,09                 7.593.924,67%         113,75% 

 

 V Ý DA J E                                                        Rozpočet  po změnách               Plnění                     Procenta 

Místní komunikace              560.000,-                        99.005,-                       17,68%                   

Dopravní obslužnost               48.420,-                        48.420,-                     100,00%                    

Základní škola (i ZŠ ŽB)             440.000,-                       440.000,-                    100.00%                    

Činnosti knihovnické                                                     17.000,-                         16.271,86                    95,72%                        

SPOZ                                                                             16.000,-                         13.787,-                       86,17% 

Příspěvek nezisk.organizacím                                        67.852,61                      66.000,-                      97,27%                                                   

Ostatní záj.činnost a rekreace                                            2.000,-                           2.000,-                   100,00%                     

Bytové hospodářství                                                   50.000,-                                                                                           

Veřejné osvětlení                                                   312.500,-                      268.206,29                   85,83%              

Pohřebnictví                                                5.000,-                               70,-                       1,40%                

Komunální služby a úz. rozvoj j.n.                 33.030,-                         10.375,-                    31,41%                        

Sběr a svoz komunálních odpadů               500.000,-                       498.336,-                    99,67%                         

Péče o vzhled obcí a veř. zeleň                         2.255.292,48                    421.979,16                 18,71%                       

Raná péče a soc. aktiv.sl. pro rodiny                                   2.000,-                           2.000,-                 100,00%                

Ochrana obyvatelstva                                                        57.700,-                                                                  

Požární ochrana                                                                 15.000,-                           3.945,-                   25,30%                               

Zastupitelstva obcí                                872.000,-                       874.918,77               100,33%    

Volby do zastup. úz. samospráv                                        12.757,-                         12.757,-                  100,00%  

Činnost místní správy                           1.330.730,-                    1.146.531,50                 86,16%  

Bankovní poplatky                      12.000,-                           6.044,80                 50,37%   

Pojištění majetku                  22.000,-                         23.609,-                  107,31%   

Ostatní finanční operace                                                    44.450,-                         44.450,-                  100,00%            

________________________________________________________________________________________ 

CELKEM :                                                                  6.675.932,09                    3.998.906,38               59,90% 

 

 Příjmy                              7.593.924,67 Kč 

  Výdaje                              3.998.906,38 Kč 

Saldo příjmů a výdajů      3.595.018.29Kč  
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Odpadové hospodářství obce Skuhrov v  r. 2016 
 

Produkce odpadu z obce: 

- směsný komunální odpad                             77,248 t 

- objemný odpad            5,610 t 

- kovy                          0,470 t  +  8,130 t (hasiči) 

- papír                7,911 t  +  1,980 t (škola) 

- PET + plasty z domácností             7,025 t 

- kartony od nápojů              0,590 t 

- sklo               8,483 t    

- nebezpečný odpad            0,412 t 

- biologicky rozložitelný odpad                     2,401 t 

- textil             2,448 t 

Celková produkce:                   122,708 t  (tj. 219,5 kg/1os.) 

Výdaje obce: 

Odvoz a likvidace:  

- směsného odpadu z popelnic a z pytlů      346 775,00 Kč           

- objemného odpadu          21 029,00 Kč         

- tříděného odpadu (zvony + pytle):  plast      57 264,00 Kč 

                            papír     40 204,00 Kč 

                         sklo     13 501,00 Kč 

                 tetrapaky                              679,00 Kč 

-nákup pytlů na plast z domácností                                 2 931,00 Kč 

Výdaje celkem:                     486 270,00 Kč 

Příjmy obce: 

- vybráno od občanů za popelnice a pytle na směsný odpad   360 907,00 Kč 

- příspěvek Ekokomu za třídění odpadu            77 618,00 Kč 

Příjmy celkem:                      438 525,00 Kč    
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Finanční částky, které obdrželi hasiči za sběr železného šrotu (16 260,-Kč) a škola za sběr 

papíru (2 424,- Kč) jsou příjmy těchto organizací a nejsou v přehledu uváděny. 

 

Z obecního rozpočtu bylo odpadové hospodářství v r. 2016 dotováno částkou 47 745,-- Kč. 

 

V obci třídíme PET lahve, nápojové kartony, plasty z domácností, barevné sklo, bílé sklo, 

papír, drobný kovový odpad, textil a biologicky rozložitelný odpad (BRKO). Je v ní celkem  

6 sběrných míst – zastávka ČSAD „U Machačků“ ve Skuhrově, požární zbrojnice ve Skuhrově, 

prodejna smíšeného zboží v Huntířově, požární zbrojnice v Huntířově, autobusová otočka 

v Huntířově a nově zřízené stanoviště u bytových domu v Huntířově.  

Na autobusové otočce v Huntířově je umístěno šest sběrných nádob na domovní odpad, na 

ostatních stanovištích po čtyřech. PET lahve jsou vyváženy liché středy v měsíci, papír ve 

středu 2. lichý týden v měsíci, sklo na objednávku. Opět žádáme občany (zejména ty, kteří i 

přes častá upozornění obecního úřadu dosud nerespektují požadavky na třídění odpadu), 

aby papírové krabice a kartony ukládali do kontejnerů rozložené, případně rozřezané, a 

šetřili tak místem v nich! Stále trvá zákaz volného odkládání odpadu vedle kontejnerů! 

Skleněné předměty většího objemu je třeba rozbít tak, aby bylo možno je do kontejneru 

otvorem vhodit. Na třech stanovištích v obci jsou umístěny zelené kontejnery na sklo 

s výřezem na vhazování tabulového skla (Skuhrov – u Machačků, Huntířov – u hasičské 

zbrojnice a u bytových domů). 

Na autobusové otočce v Huntířově a u požární zbrojnice ve Skuhrově stojí bílé kontejnery na 

textil, hračky a obuv. Předměty je třeba do nich vhazovat uložené do igelitových tašek či 

jiných vhodných obalů.  

Plast z domácností, nápojové kartony a drobný kovový odpad se sbírají do pytlů k tomuto 

účelu určených, jejichž nákup je hrazen z obecního rozpočtu a pro občany jsou k vyzvednutí 

zdarma v kanceláři Obecního úřadu Skuhrov. Jsou odváženy každé čtvrtletí, vždy první úterý 

v měsících březnu, červnu, září a prosinci. Termín odvozu je v dostatečném předstihu 

vyvěšen na obecních vývěskách a na internetových stránkách obce, občané s ním jsou 

seznámeni i prostřednictvím obecního rozhlasu a e-mailové pošty. Pytle je nutno dopravit 

ke stanovištím kontejnerů nejdříve během víkendu před plánovaným odvozem. 

(V Huntířově u hasičské zbrojnice k lípě, ne na chodník).  Nedávejte pytle na svozová 

stanoviště mimo svozové termíny. Nikdo je neodveze, potrhají se a po vsi se pak válí 

odpadky)!  

Celoročně lze pytle se tříděným odpadem (žluté, oranžové, šedé) odkládat do dřevěné 

boudy v prostou zemědělské farmy Pelikán v části obce Huntířov. Při odchodu je třeba vrata 

objektu vždy řádně uzavřít na petličku, aby nemohlo dojít k vniknutí volně pobíhajících zvířat 

a následnému znečišťování přilehlého okolí roztahanými odpadky. 

Plastový odpad většího objemu je třeba před uložením do pytlů rozřezat nebo rozlámat. 
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Popelnice jsou vyváženy v pondělí, v lichém týdnu všechny (žlutá nálepka), v sudém týdnu 

jen ty, které jsou určeny k odvozu každý týden, tj. v zimním období kombinovaný a 

v průběhu celého roku týdenní svoz (červená a zelená nálepka). V lichém týdnu jezdí 

svozový vůz brzy ráno, v sudém týdnu odpoledne. Pytle se směsným odpadem z domácností 

jsou odváženy každý týden. Je třeba je postavit ke komunikacím, kterými svozový vůz 

projíždí, a to až o víkendu přede dnem odvozu. 

 

Ve vstupní chodbě obecního úřadu je umístěn sběrný box na použité baterie a na drobný 

elektroodpad. Využívejte je! Nevhazujte nefunkční žárovky, zářivkové trubice, ty patří do 

nebezpečného odpadu. 

 

V rámci jarního úklidu pořádá obec každoročně sběr objemného odpadu. Velkoobjemový 

kontejner je postupně přistaven na tři stanoviště v obci – autobusová otočka v Huntířově, 

škola v Huntířově, hřiště ve Skuhrově.  

Dvakrát ročně, na jaře a na podzim, probíhá v obci ambulantní sběr nebezpečného odpadu. 

Ten musí občané doručit do sběrných vozů osobně. 

Termíny sběrů jsou vždy vyvěšeny na obecních tabulích, internetové úřední desce obce a 

oznámeny občanům obecním rozhlasem a prostřednictvím e-mailů. 

 

Hasiči organizují na jaře sběr železného šrotu (květen), škola dvakrát v roce (jaro, podzim) 

sběr papíru. O termínech těchto akcí a sběrných místech jsou občané informováni 

prostřednictvím obecních vývěsek, letáků, rozhlasem a e-mailem. Finanční prostředky 

z těchto akcí získané připadají pořádajícím organizacím. 

 

Biologický odpad (větve, pokosenou trávu, seno a listí) lze v období od 1. dubna do 31. října 

shromažďovat na části soukromého pozemku pčk. 3501 v části obce Huntířov (za statkem u  

Macháčků).  Je třeba respektovat vlastníkem stanovené podmínky, tj. dodržování odkladných 

míst – zvlášť pro dřevní hmotu (větve) a zvlášť pro ostatní biomasu (trávu, seno, listí).  

Na pozemek nelze vozit žádný jiný druh odpadu, pouze BRKO! 

Kromě tohoto úložiště jsou na stanovištích u hasičské zbrojnice ve Skuhrově a na autobusové 

otočce v Huntířově umístěny v období od 1. dubna do 31. října hnědé popelnice na ukládání 

drobného BRKO. Jsou vyváženy každý týden. 

Nadále považujeme za samozřejmost, že občané přispějí k likvidaci BRKO kompostováním 

rostlinného odpadu na svých vlastních pozemcích a taktéž v kompostérech, které jim byly 

obcí bezplatně poskytnuty v loňském roce. 
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Ceník odvozu směsného komunálního odpadu na r. 2017: 

             

     Cena za 1 rok                Cena za pololetí 

Velikost nádoby  Četnost svozu (+DPH+5% agenda)              
   

60 l T 1x týdně 1 974,00 Kč        987,00 Kč 
   

60 l K kombinovaný 1 682,00 Kč        841,00 Kč 
   

60 l D 1x14dní 1 388,00 Kč        694,00 Kč 
   

       
80 l T 1x týdně 2 234,00 Kč          1 117,00 Kč 

   

80 l K kombinovaný 1 870,00 Kč 935,00 Kč 
   

80 l D 1x14dní 1 507,00 Kč 754,00 Kč 
   

       
110,120 l T 1x týdně 2 608,00 Kč 1 304,00 Kč 

   

110,120 l K kombinovaný 2 192,00 Kč 1 096,00 Kč 
   

110,120 l D 1x14dní 1 778,00 Kč 889,00 Kč 
   

       
Vlastní popelnice: 

      

240 l D 1x14dní 3 228,00 Kč 1 614,00 Kč 
   

60 l D 1x14dní 1 260,00 Kč 630,00 Kč 
   

       

       
Pytle na r. 2016: 480,- Kč 

      

Jednotlivé pytle na TDO:   60,- Kč/1 ks 
     

 

Úhradu je možno provést: 

a/ Bankovním převodem na účet Obce Skuhrov č.účtu: 5029451/0100, variabilní symbol číslo     

domu, v části obce Skuhrov s předčíslím 2. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno. 

b/ V hotovosti v kanceláři Obecního úřadu Skuhrov v úředních hodinách (Po, St 7.30 – 17.00 

hod.) 
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Termín úhrady:  1. pololetí do 31. 3. 2017.  

                              2. pololetí do 30. 9. 2017. 

      Lze provést i jednorázovou úhradu na celý rok - do 31. 3. 2017. 

 

Termíny pro změny velikostí nádob a četností svozu: 

 1. pololetí do   15.6. daného kalendářního roku 

 2. pololetí do 15.12. daného kalendářního roku 

 

 

                             Finanční   výbor   
Finanční výbor obce pracoval ve složení Alena Halamová, jako předsedkyně, dále pan Miroslav Štěpán 

a pan Libor Šikola. Předmětem naší práce byla úzká spolupráce s paní účetní Alenou Fabiánovou, 

kontrola všech finančních transakcí obce, tj. příjem došlých faktur a jejich úhrada, výdej i příjem 

peněz v příjmové i výdajové pokladně obce, vybírání poplatků, výkazů k proplacení a knihy pošty. Vše 

bylo vždy shledáno v naprostém pořádku, obecní peníze jsou vynakládány hospodárně a účelně. 

Podíleli jsme se též na tvorbě rozpočtu obce, během roku pak na provádění rozpočtových opatření. 

Čtvrtletně jsme předkládali na schůzích zastupitelstva zprávy o hospodaření obce. 
Naši práci nám usnadníte, když budete včas platit poplatky – za držení psů, odvoz a likvidaci 

domovního odpadu a za pronájem hrobových míst. (Pokud jste loni zaplatili podle vaší smlouvy 

poplatek za hrobové místo na 5 let, letos se vás tento poplatek netýká). Včasným uhrazením těchto 

poplatků nám ušetříte spoustu času, nebudeme vás muset upomínat. 

 

                                                   Kontrolní   výbor 
 

Tak jako v období roku 2015, tak i v loňském roce 2016 jsme ve složení Petra Adámková, Blanka 
Kvochová a Šárka Kurfiřtová  prováděly kontroly dle naplánovaného programu. Každý měsíc jsme se 
soustředily na jednotlivé složky obecního úřadu. Kontrolovaly jsme práci jednotlivých členů 
zastupitelstva, zaměstnanců obce i hospodaření ve škole. K poslednímu červnu roku 2016 skončila 
pracovní poměr paní Zdena Jiráková (účetní obecního úřadu) odchodem do důchodu a ve výběrovém 
řízení byla vybrána paní Alena Fabiánová, která s plným nasazením zastává roli účetní. Její půlroční 
práci prověří audit Krajského úřadu Libereckého kraje. Kontrolní výbor při svých kontrolách účetní 
činnosti žádné nedostatky neshledal. 
 
Závěrem ještě informace o změně člena kontrolního výboru. S koncem roku skončila činnost paní 
Petry Adámkové, které bychom chtěli tímto poděkovat za spolupráci. Na její místo nastoupil nový 
člen kontrolního výboru pan Ivo Jareš. Doufáme, že se nám bude i v novém složení nadále dařit.  
 



10 
 

Zpráva o činnosti Obecní knihovny za rok 2016 
 

Hlavní náplní knihovnické práce byly výpůjčky knih. Za rok 2016 se uskutečnilo 1 950 
výpůjček  
u dospělých čtenářů, z toho 89 knih naučné literatury a 1 584 krásné. U dětských čtenářů 
bylo  
38 výpůjček naučné a 239 krásné literatury. Zaregistrovaných čtenářů bylo 73, z toho 31 dětí. 
Pondělky jsou určeny „Babinci,“ na který chodí 4 – 5 čtenářek. Témata jsou různá - od četby a 
doporučení knih, až po probírání zpráv z TV a internetu. Často si vyměňujeme recepty na 
vaření a pečení. V této době též půjčuji knihy. 

Práce s dětmi byla v podstatě stejná jako předcházející roky - na jaře Andersenova noc, 
na kterou se děti moc těší, na konci školního roku rozloučení s třeťáky, na začátku školního 
roku seznámení prvňáčků s knihovnou a o dva měsíce později se v knihovně pasují prvňáčci 
na čtenáře. Několikrát za rok žáci navštěvují knihovnu společně s paní ředitelkou Kopeckou. 
Spolupráce se školou je výborná. Díky ní děti získávají kladný vztah ke knihám.  

Letos je ve vypůjčování novinka - kromě knih pro děti nám z knižního fondu Městské 
knihovny v Jablonci poskytují také hry. O ty je veliký zájem. Mé velké díky patří paní 
Dvořáčkové z regionálního oddělení této knihovny, která se mnou vždy ochotně spolupracuje. 
Právě ona zásobuje naši knihovnu krásnými knihami nejen pro dospělé, ale hlavně pro děti, a 
rovněž hrami, o kterých jsem se již zmínila. 

V knihovně máme v našem souboru 2 995 knih. Zakoupeno bylo 85 knih v hodnotě 15 
031 Kč. 
Z výpůjčního fondu Městské knihovny v Jablonci nám zapůjčili 314 knih, z toho dětských 124 
a 6 her. 

Na webových stránkách knihovny jsou fotky z některých uskutečněných akcí. Přestože 
naše stránky nejsou dokonalé, tak je během roku navštívilo 2 367 lidí. 

Letos jsem nepořádala „Setkání s čtenářkami,“ jako tomu bylo v minulých letech. Za 
peníze, které byly při této akci vždy použity na pohoštění, jsem nakoupila knihy. 

Na závěr chci poděkovat všem čtenářkám a čtenářům za zájem o četbu a také za to, že 
se cítí v naší knihovně dobře, a že si nejen půjčují knihy, ale posedí a popovídají si se mnou i s 
přítomnými čtenářkami, což je v našem pokročilejším věku velmi potřebné. 
 
 
V Huntířově 18. 1. 2017            Marie Fabiánová  
             knihovnice 
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Plán akcí pro rok 2017 
Zateplení budovy obecního úřadu a školy v Huntířově 

– zateplení obvodových konstrukcí a půdních prostor budovy, zhotovení vnitřní ventilace 

prostor MŠ a ZŠ, sanace vlhkého zdiva zbylé části budovy, zhotovení drenáží podél 

obvodových zdí 

Územní studie lokalitu Z30 ÚP Skuhrov  

– zhotovení územní studie pro lokalitu Z30 územního plánu obce za účelem budoucí výstavby 

rodinných domů 

Prodloužení asfaltového povrchu MK pčk.3791 k č.p. 167 v Huntířově 

Prodloužení asfaltového povrchu MK pčk. 2048/4 v Huntířově 

Vybudování zpevněné plochy v prostoru odpadového stanoviště ,, U krámu “ 

– zhotovení plochy zámkové dlažby pod kontejnery na tříděný odpad 

Nátěr požární nádrže ve Skuhrově 

Příjezdová cesta k č.p. 138 a 139 v Huntířově 

– v současné době probíhá převod pozemku od Státního pozemkového úřadu v rámci privatizace 

pozemku, po jeho dokončení bude snahou OÚ vypořádání majetkových poměrů ve zbylé části MK   

   

                                  Rozpočet  obce  na  rok 2017 

V Ý N O S Y 

Finanční úřad  daně                   4.950.000,-

Poplatek                      psi                                                                                              11.950,-

Poplatek                      vstupné                  6.000,-

Poplatek                      ověřování,přihlášení k TP                            4.000,- 

Daň   z nemovitosti          190.000,-

Dotace   měsíční dotace z KÚ                       98.100,-

Nájemné  byty,ostatní                     300.000,-

Poplatek             hřbitovy                                3.000,-

Tříděný odpad            EKO KOM            70.000,-

Domovní odpad popelnice,pytle                     420.000,-

Úroky                         banka                                                                                            1.000,-

Vrácení přebytku hospod.ZŠ                      100.000,-

Dotace ze stát. rozpočtu                                                                                           1.585.284,-  

Daň z příjmu právn. osob                                                                                            250.000,-

__________________________________________________________________________ 

Celkem výnosy :                                 7.989.334,-   
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V Ý D A J E 

Doprava  protahování,údržbacest,dopr.obslužnost                     585.310,-

Dotace   dotace ZŠ Huntířov            540.000,-

Opravy bytů               opravy bytů                                   

Knihovna  knihy,materiál                                           15.000,-

SPOZ   dárky k životním výročím               13.000,-

Příspěvky  neziskové organizace,svaz mist.samospr                                  44.700,-   

VO   elektřina,opravy                                           80.000,-   

Hřbitovy                     údržba                                                                                          5.000,-

Rezervy                       nespec.rezervy, zaměření,popl. katastr                                     87.890,- 

Daně FÚ  odvody z prodeje,převodu                                               5.000,-

Odpady  za popelnice,pytle                    500.000,-

Vzhled obce  odvody,PHM,materiál,opravy a udržování                  3.851.934,-

Hasiči   PHM, opravy a udržování,materiál                              12.000,-

Zastupitelstvo  mzdy,soc a zdrav.pojišť.                               872.000,-

Správa obce  energie,odvody,dohody,opravy a udržování,telefony,                                                                                                                                                                                    

   pojištění majetku,přestupky, úroky,zákonné pojištění,                 

   poštovné,cestovné,programy, čisticí prostředky,mzdy,                  

   pracovní pomůcky,časopisy, rozhlas                                    1.036.500,-

Bankovní poplatky                6.000,-

Pojištění majetku                           25.000,-

Daň z příjmu PO            250.000,-

Poskytnuté zálohy vlastní pokladny            10.000,- 

Územní plánování              50.000,-

___________________________________________________________________________ 

Celkem výdaje :                                                                                                       7.989.334,-  

Rozpočet je vyrovnaný. 

 

 

Informace, upozornění, žádosti ……… 
Poplatky 

Poplatek z držení psů je třeba uhradit do 31. 3. 2017. Za jednoho psa staršího tří měsíců se platí 100,- 

Kč, za každého dalšího 150,- Kč. Osvobozeni od poplatku jsou držitelé ZTP. Občané, kteří si psa pořídí, 

jsou povinni oznámit tuto skutečnost obecnímu úřadu a vyzvednout si psí známku. Obecnímu úřadu 

je třeba nahlásit i úhyn či úmrtí psa.  

Občané, kteří nemají zaplacený hřbitovní poplatek na r. 2017, jsou povinni tak učinit do31. 3.2017. 

Úhradu za odvoz a likvidaci domovního odpadu je třeba provést rovněž do 31.3.2017. Ceník je 

uveden v tomto zpravodaji, nebo na webových stránkách obce www.skuhrov-huntirov.cz  

Všechny poplatky lze provést buď bankovním převodem na účet obce(č.ú.: 5029451/0100, 

variabilním symbolem je číslo popisné domu, před které občané bydlící ve Skuhrově napíší 2, do 

zprávy pro příjemce uvádějte své jméno a druh poplatku), nebo v hotovosti v kanceláři obecního 

úřadu v úředních hodinách. 

http://www.skuhrov-huntirov.cz/
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Čistota v obci 

Žádáme občany, aby udržovali v obci čistotu a pořádek. Neodhazujte nedopalky cigaret na veřejných 

prostranstvích – autobusové zastávky, intravilán obce, dětská hřiště, požární nádrže. 

Dále žádáme majitele psů, aby je v obci měli na vodítku a sbírali jejich exkrementy. Toto se týká 

v zimním období i lyžařských stop. Žádáme všechny pejskaře, aby respektovali fakt, že se nejedná o 

stopy ,,venčící,“ ale běžecké, sloužící výhradně pro sportovní vyžití. 

 

Změny velikosti popelnic a četnosti svozu 

Požadujete-li provedení takové změny, je třeba nahlásit požadavek v kanceláři obecního úřadu. 

Změny lze na žádost svozové společnosti provádět pouze dvakrát ročně. V zimním období nejpozději  

do 15.12. , v letním pak do 15.6. příslušného roku. Pokud budete změny požadovat mimo tyto 

termíny, nebudou provedeny. 

 

Využití obecního štěpkovače 

Připomínáme možnost využití obecního štěpkovače občany. Zájemci si mohou objednat termín buď 

telefonicky na tel. 483 397 276, nebo osobně v úřadovně obce Skuhrov, případně na e- mailové 

adrese starosta.ou-skuhrov@volny.cz , a to vždy minimálně tři dny před jím požadovaným dnem 

realizace. Štěpkovač lze využít ve všední dny od pondělí do pátku, v sobotu pouze po vzájemné 

dohodě.Podrobné podmínky využití jsou uvedeny na internetových stránkách obce www.skuhrov-

huntirov.cz  

 

Zápis narozených dětí do evidence obyvatel 

Žádáme rodiče nově narozených dětí, aby se po získání rodného listu dostavili na obecní úřad za 

účelem zapsání novorozence do evidence obyvatel. Bez rodného listu nelze zápis provést. 

 

Ptačí chřipka 

Při nálezu uhynulého volně žijícího ptactva je zapotřebí kontaktovat obecní úřad. V případě nutnosti 

lze volat přímo krajskou veterinární správu na telefonní čísla 720 995 207, 485 246 691, 775 869 078.   

 

Informace z OÚ 

Máte-li zájem dostávat aktuální informace z OÚ související s chodem obce prostřednictvím e-mailu, 

zašlete svoji žádost na e-mailovou adresu strosta.ou-skuhrov@volny.cz 

 

Hlášení závad 

V mapovém serveru GObec přístupném z webových stránek obce byla nově zřízena vrstva ,,Hlášení 

závad.“ Tato funkce umožňuje všem uživatelům rychle a bezplatně informovat OÚ o závadách 

vzniklých na území obce (např. nefunkční svítidlo VO, apod.). 

http://www.skuhrov-huntirov.cz/
http://www.skuhrov-huntirov.cz/
mailto:strosta.ou-skuhrov@volny.cz
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Kontroly kotlů na pevná paliva 
 

Dne 1.9.2012 vstoupila v platnost novela zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Přinesla 

mnoho novinek, které musí kromě podnikatelů plnit také každá domácnost využívající pro otop 

spalovací stacionární zdroj na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, 

který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, tj. i krbová kamna 

s výměníkem. Nejvíce diskutovaná povinnost uložená výše zmíněným zákonem je stanovená v § 17, 

odstavec (1), písmeno h):  

„provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která je proškolena 

výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a 

údržbě (odborně způsobilá osoba), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního 

zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako 

zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu 

obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou 

osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny 

výrobce a tímto zákonem.“ V § 41, odstavec (15) je uvedeno, že provozovatel zdroje tepla je povinen 

zajistit provedení první kontroly nejpozději do 31. prosince 2016. 

 Uvedené hodnoty platí pro příkon, ne výkon. Teoreticky kotel o výkonu 8 kW při účinnosti 

75% má příkon více jak 10 kW. Kotel o tomto výkonu pravděpodobně neexistuje, ale krbová kamna 

s výměníkem ano. 

Na stránkách Asociace podniků topenářské techniky (www.aptt.cz) je uveden seznam 

odborně způsobilých osob. Seznam je veden podle krajů, lze si nastavit i hledání podle značky kotle. 

V případě spalovacích stacionárních zdrojů, jejichž výrobce již zanikl nebo není zjistitelný, může 

kontrolu technického stavu, provozu a instalace provádět odborně způsobilá osoba proškolená jiným 

výrobcem stejného typu spalovacího zdroje. 

Pokud provozovatel nepředloží na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 

potvrzení o provedení této kontroly, vystavuje se riziku uložení pokuty až do výše 20000,- Kč, jde-li o 

fyzickou osobu nepodnikající, nebo až do výše 50000,- Kč, jde-li o fyzickou či právnickou osobu 

podnikající.  

Kotlíkové dotace 

V současné době jsou finanční prostředky vyhlášeného programu v Libereckém kraji vyčerpány. 

Žádosti jsou ale dále přijímány do tzv. zásobníku projektů. V případě odstoupení některého ze 

žadatelů a uvolnění finančních prostředků budou žadatelé v zásobníku informováni o možném 

schválení dotace, a to v pořadí, ve kterém byly žádosti doručeny. Podrobné informace najdete na e-

mailovém odkazu: http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz. 
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Plán kulturních, společenských, tělovýchovných a 

sportovních akcí, pořádaných v obci pro rok 2017 
 

Datum Pořadatel akce Název akce 

24.února  T.J.Sokol Huntířov Valná hromada 

22.února T.J.Sokol Skuhrov Skuhrovská lyže 

24.března T.J.Sokol Skuhrov Valná hromada 

28.března   T.J.Sokol Huntířov Velikonoční turistický pochod 

1.dubna  T.J.Sokol Huntířov Loutkové divadlo s vepřovými hody 

16.dubna T.J.Sokol Huntířov Koncert kapely SEVEN 

22.dubna SDH Huntířov Soutěž v požárním sportu 

30.dubna SDH Huntířov Pálení čarodějnic 

průběh května  T.J.Sokol Huntířov Sportovní dopoledne s Aerobikem 

8.května  T.J.Sokol Huntířov Májový turistický pochod 

13.května  T.J.Sokol Huntířov Jízda historických vozidel auto, moto Pojizeřím 

20.května T.J.Sokol Skuhrov Sprintcross – terénní závody v běhu 

26.května  T.J.Sokol Huntířov Pohádkový les 

27.května  T.J.Sokol Huntířov IV.turnaj ve stolním tenisu 

3.června  T.J.Sokol Huntířov Dámská sportovní jízda s Aerobikem–Move Week 

17.června T.J.Sokol Skuhrov Splování Jizery – základní vodácký výcvik 

24.června  T.J.Sokol Huntířov Huntířovská pouť 

Průběh června SDH Huntířov Výlet s dětmi 

5.července T.J.Sokol Skuhrov Vzpomínka na M. Jana Husa – pálení vatry 

22. července  T.J.Sokol Huntířov Přehlídka countryových kapel 

průběh srpna  T.J.Sokol Huntířov Stanování s dětmi 

Konec srpna  T.J.Sokol Skuhrov Rozloučení s létem 

1.-3. září      T.J.Sokol Huntířov XII. setkání historických motocyklů čsl.výroby 

Průběh září  T.J.Sokol Huntířov Sportovní dopoledne s Aerobikem 
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16.září  T.J.Sokol Huntířov Taneční zábava 

21.října  T.J.Sokol Skuhrov + 

T.J.Sokol Huntířov 

Přespolní běh – setkání mistrů Libereckého kraje 

14.října  T.J.Sokol Huntířov V.turnaj ve stolním tenisu 

Průběh listopadu  T.J.Sokol Huntířov Drakyáda pro děti 

4. listopadu  T.J.Sokol Huntířov Taneční zábava s vepřovými hody 

2. prosince  T.J.Sokol Huntířov Mikulášská dětská besídka 

18.listopadu  T.J.Sokol Huntířov Ochotnické divadlo 

10. prosince  T.J.Sokol Huntířov Adventní koncert 

29.prosince  T.J.Sokol Huntířov Silvestrovský turistický pochod 

 

Změna akcí a termínů jejich konání je vyhrazena 

 

Něco z historie obce     -      Špýchar ve Skuhrově 

Špýchar, po „našem“ špejchar, byl hospodářským stavením obvykle vícepatrovým, sloužícím 

k uskladnění zemědělských produktů. Do vyšších podlaží se uskladňovalo lehčí zrno a do nižších 

podlaží pak těžší obilí. Sloužily však i k úschově jiných produktů (např. uskladňování ovoce), nářadí, 

odložených předmětů, v létě i k přespávání. Stávaly mimo obydlí tak, aby byly dobře viditelné z domu 

a zejména, aby byly bezpečné před ohněm. Prvním krokem k výstavbě obilných sýpek, čili špýcharů, 

bylo vydání Patentu ze dne 9.7.1788, podle kterého musely býti v každé rychtě zřízeny tak zvané 

kontribučenské sýpky. (Výňatek z Patentu: …“Nařizujeť se ve článku 4., aby každý poddaný, který má 

ornou půdu, ze čtyř druhů obilí: pšenice, žita, ječmene a ovsa, třetí díl toho, čeho jinak na zimní a letní 

setbu v zrní každého druhu potřebuje, odvedl na sýpku obecní a aby tak činil podobným způsobem po 

3 léta za sebou jdoucí, by za ten čas na každém panství, na každém statku a v každém městě se 

shromáždila zásoba obilí, jaké jest potřebí k jednoroční setbě zimní a letní“ …). Bylo tak činěno, aby se 

předešlo nouzi a bídě, která po válkách a moru v kraji byla. Jenomže situace se dále ještě zhoršovala. 

Neustálá přítomnost různých vojsk náš kraj a prosté obyvatelstvo sužovala a vysávala. To trvalo až do 

září 1813, kdy konečně i Francouzi vyklidili naši krajinu po těžké porážce Napoleona u Lipska ve dnech 

16. až 19.října 1813. Po válce nastala velká drahota a hlad.Když zlepšení situace nepomohly ani sýpky 

založené po rychtách, a aby do budoucna se takové chudobě zabránilo, dala vrchnost příkaz postaviti 

kontribučenký špýchar ve vsi Skuhrově na gruntu Halamy Jiříka čp.17. Jedna zpráva říkala, že špýchar 

byl postaven r. 1827, jiná zase že r. 1832. 

Špýchar byl postaven z břidličného kamene, tudíž na zděných pilířích a rozích, ostatní bylo dřevěné. 

Na tehdejší poměry zdivo bylo děláno na písek a vápno. Byl značných rozměrů asi o 3 podlažích. 

Stavbu prováděli robotníci, kteří museli dodat i příslušný materiál. Byl určen pro zásobení rycht 

Chlístov, Bzí, Sněhov, Huntířov, Huť a Maršovice. Vrchnost zásobila špýchar obilím. V čase potřeby se 

obilí bezpečným poddaným rolníkům půjčovalo. Půjčovala se míra rovná a po žních se vracela míra 

s náměrkem. Náměrek, zastupující úrok, byl stanoven 1/8 míry, později 1/16 míry. Z každé míry se 

navíc platil máslík náhrady, měřičnému 1 pucák (groš) od měření a prašnému 1 krejcar od uklízení. 
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Přebytečné zásoby obilí pak bylo možno prodávati. Z obilí takto prodaného povstaly pak 

„kontribučenské obilní fondy peněžní“. Špýchar ovšem neměl dlouhého trvání, se změnou poměrů se 

stal bezúčelným. Po roku 1863 změněny byly kontribučenské fondy v kontribučenské záložny. 

Zrušením patrionálních úřadů byl špýchar roku 1883 obcí prodán za 1300 zlatých. Trámy a fošny 

z této stavby si postupně koupili občané ze Skuhrova, Huntířova, Halšovic, Těpeř a použili je 

k výstavbě a opravě svých domů. U jednoho domu ve Skuhrově je ze špýcharu celá jeho část směrem 

k silnici. Trámy a fošny jsou abnormálních rozměrů, což dnes už není obvyklé, a ani takové stromy 

nejsou. Dále z vykopaných základů se na stavbu dvou domů ve Skuhrově použilo kamene a písku. 

Ještě rohový pilíř z kamene zde stojí a nad vsí vévodí a je jej zdaleka na návrši vidět v upomínku na 

zašlé časy. 

Chtěli bychom, aby nám tento hrdý monument jednoho dne nezmizel z očí a zůstal zachován v úctě i 

našim budoucím generacím.  

Autenticky přepsal, ze zápisků svého děda Otty Štěpána a doplnil údaji ze zdrojů Ottova naučného slovníku a 

Wikipedie Miroslav Štěpán.                              

Obecní úřad děkuje: 

- paní Ing. Renátě Daníčkové za vstřícnost a ochotnou pomoc při vyřizování obecních 
pozemkových záležitostí  

- panu Ing. Ivanu Rybákovi za provozování internetových stránek obce a jejich průběžnou 
aktualizaci 

- manželům Rybákovým za věnování počítače pro obecní knihovnu 
- panu Vladimíru Kurfiřtovi za každoroční ochotné poskytnutí svých vlastních zápisků o 

celoročním průběhu počasí pro zápisy do obecní kroniky 
- panu Josefu Svárovskému a panu Víťovi Kunzovi za vstřícnost při realizaci akcí pro obec a za 

ochotnou a nezištnou pomoc vždy v případě potřeby 
- panu Milanu Jelínkovi a panu Ivoši Jarešovi za bezplatné pořizování fotodokumentace 

obecních akcí a fotosnímků pro kroniku a webové stránky obce 
- panu Michalu Jarešovi a panu Petru Havrdovi za ochotnou a nezištnou pomoc při péči o 

obecní techniku  
- paní Martině Vávrů, panu Jiřímu Peteráčovi a panu Petru Kostlánovi za pomoc při výřezu 

náletů v části obce Skuhrov ,,Polsko“ 
- manželům Kubínovým ze Skuhrova za pomoc a ochotu při péči o veřejnou zeleň v obci 
- paní Marii Fabiánové za iniciativu při pravidelných pondělních setkáváních zájemců 

v prostoru knihovny („babinec“) a za vzornou péči o knihovní fond nad rámec svých 
povinností 

- panu Pavlu Pavlatovi za přípravu lyžařských stop  
- členkám Sboru pro občanské záležitosti paní Barbaře Daníčkové, paní Evě Daníčkové, paní 

Ireně Havrdové, paní Soně Pěničkové, paní Anně Štrynclové a paní Věře Brožkové za 
zajišťování blahopřání a darů při významných výročích občanů a při vítání nově narozených 
občánků naší obce 

- všem občanům, kteří se podíleli finančně, materiálně i fyzicky na realizaci instalace filtračního 
zařízení do brouzdaliště u požární nádrže v Huntířově 

- členům T.J.Sokola Huntířov, T.J.Sokola Skuhrov a SDH Huntířov za zajišťování sportovního a 
kulturně-společenského života v obci 

Dále děkujeme všem těm občanům, kteří pečují o čistotu a květinovou výzdobu autobusových 

zastávek a všem těm, kteří se jakýmkoliv způsobem ochotně a bez říkání podílejí na upraveném a 

pěkném vzhledu naší obce a na jejich aktivitách.  
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Základní a Mateřská škola Huntířov 

 

              Základní škola a mateřská škola                                   Mirka Kopecká 
 Letos je v mateřské škole přihlášeno 20 dětí, o které se starají učitelky Iva Jindráková a Petra 

Michlová. Do jedné třídy základní školy chodí 16 dětí - 5 prvňáčků, 5 druháků a 6 třeťáků. S Mirkou 

Kopeckou se učí Český jazyk a Matematiku, s Veronikou Schovánkovou Anglický jazyk, Prvouku a 

všechny výchovné předměty. Paní učitelka Veronika je také v odpolední školní družině, takže je skvělá 

možnost propojení dopoledních a odpoledních činností. V základní škole pracuje na částečný úvazek 

asistentka pedagoga Adéla Vališová. Velkou oporou všem učitelkám je provozní pracovnice Romana 

Urbanová, která pomáhá u dětí, stará se o pořádek v celé budově a na část úvazku pracuje ve školní 

kuchyni s kuchařkou Ivou Cermanovou. Topení a údržbu budovy zajišťuje Vladimír Jindrák. 

 Každý rok ve škole i školce utíká až neskutečně rychle. Trochu se rozkoukáme v novém 

složení, zavedeme pravidla, podle kterých vše ve škole i školce běží a už je listopad. Celou školu jsme 

„oblékli do zimního“ a pilně trénovali na veřejná vystoupení...Vánoční prázdniny utekly rychle, ale 

radost dětem po delší době přichystala Zima se svou sněhovou a mrazivou nadílkou. Pololetní 

vysvědčení potěšilo děti i rodiče a o to s větší chutí jsme se pustili do druhé poloviny školního roku.  

Ta přinese mj. plavecký kurz, sportovní školičku, ekologické aktivity, tvořivé dílny a veřejná setkání, 

kulturní představení pro děti, výlety a neformální setkávání se školou.   

 I nadále v základní škole zůstává v popředí zájmu rozvoj čtenářství. Po řadu let je skvělá 

spolupráce s knihovnicí Místní knihovny paní Marií Fabiánovou. Během roku probíhají pravidelná 

setkání a akce, které by mohly pomoci probudit zájem o čtení už od nejmenších čtenářů. Teď právě 

probíhá stavba „čtenářského mrakodrapu“, který stavíme z přečtených knih a opět se zapojíme do 

republikové akce Noc s Andersenem. Tentokrát budou na pořadu rytířské ctnosti a dovednosti...          

Děkuji za podporu a pomoc všem rodičům.                      

 

Ze školky....        Iva Jindráková 

 První pololetí školního roku uteklo jako voda a my máme za sebou spoustu zážitků. Protože 

byl loňský podzim teplý a dlouhý, trávili jsem co nejvíce času v přírodě. Hráli jsme si v lese nebo 

podnikali krátké pěší výlety po okolí. Také jsme si vyjeli vlakem do Semil, navštívili jablonecké divadlo. 

V říjnu proběhla tradiční Drakiáda, která byla letos výjimečná tím, že si děti spolu s rodiči 

vlastnoručně vyrobili papírové draky na naší tvořivé dílničce. A to už přišel listopad a my jsme se 

pomalu připravovali na Mikulášskou besídku. Děti byly tentokrát za sněhové vločky a na Vánočním 

koncertě v sokolovně vystoupily pro změnu zase jako čertíci.             V měsíci lednu nebyl pohádkový 

jenom pohled z okna, ale pohádkám jsme se věnovali i ve školce. Ježíšek nám nadělil obrázkové 

divadlo, a tak jsme si společně připomněli Perníkovou chaloupku, Karkulku nebo Budulínka.   K 

mrazivé zimě patří také samozřejmě ptáčci na krmítku, povídali jsme si o tom, jak je důležité jim na 

krmítko sypat. Hezké chvilky neprožíváme jenom ve školce, ale při letošní sněhové nadílce je to prima 

i venku. Hrajeme si ve sněhu u hřbitova nebo sjíždíme kopec na ježdíkách pod Karlštejnem.  A co nás 

čeká v nejbližší době? Plavecký výcvik, Sportovní školička, účinkování na Vítání občánků a spolu se 

školáky oslava prvního jarního dne. Tentokrát budeme vítat jaro nejenom jarními písničkami, ale 

ukážeme si zpracování ovčí vlny. Naučíme se ji prát, česat a nakonec si z ní zkusíme něco hezkého 

vytvořit technikou plstění. 
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V huntířovské škole...      Veronika Schovánková 

 Polovina školního roku je za námi a mohlo by se zdát, že toto období bylo nové hlavně pro 

prvňáčky. Zcela nové to bylo ale i pro mě, jelikož mi k výuce výchovných předmětů přibyla „na 

starost“ odpolední družinka. Každé odpoledne tak s dětmi trávíme čas společně a nejčastěji venku v 

přírodě.  

 Krásný teplý podzim nám dopřál mnoho příležitostí k vycházkám do lesa. A když přišel čas 

Drakiády, s dětmi jsme si ve škole vyrobili parádní draky, které jsme pak pravidelně vypouštěli do 

oblak. Příchod zimy ani kruté mrazy nás od vycházek neodradily.  Pravidelně jsme si užívali 

ježdíkování, koulování i stavění bunkrů. Velké mrazy, společně se Sokolem Huntířov, se zas postaraly 

o kvalitní led na kluzišti, kde jsme tak mohli zdokonalovat své bruslařské umění.  Přes všechnu tu 

radost z podařené zimy jsme ale nezapomněli na zvířátka v lese, a tak jsme ve škole začali sbírat 

všemožné dobrůtky. Těch se zanedlouho sešlo tolik, že jsme je do lesa skoro ani neunesli. Tím 

bychom rádi poděkovali všem, kteří zvířátkům přispěli nějakým pamlskem.   

 Pokaždé se ale počasí tolik nevydaří a my musíme trávit čas uvnitř školy. To nám náladu 

nezkazí, jelikož i tam si umíme užít legraci. Velmi často se věnujeme nějaké výtvarné činnosti. V 

poslední době se nám v družině podařilo vytvořit spoustu krásných obrázků, které jsou k vidění po 

celé škole. Věnujeme se čtení zajímavých knih, velmi oblíbené jsou i stavebnice a samozřejmě míčové 

hry v tělocvičně.  

 Další velkou novinkou v tomto školním roce je Klub zábavné logiky a deskových her, který 

probíhá každé pondělí od 15 do 16 hod. V tomto čase mají děti příležitost k hraní nejrůznějších 

deskových her, které škola nabízí. Mohou si nosit i své vlastní a naučit ostatní děti novým hrám. Není 

to však jen příležitost pro děti, ale i pro Vás všechny. Rádi bychom se seznámili s novou hrou a 

budeme potěšeni, když nás ji přijdete naučit :) 

          Další informace o škole najdete na stránkách:   www.skola-huntirov.cz                                  

                        Děkujeme všem za podporu a pozornost.      
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