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Pohledem starosty
Než jsme se nadáli, je tu opět čas léta, dovolených,
prázdnin a odpočinku. Doufejme, že nám konečně začne
přát i počasí a že si užijeme příjemné chvíle pohody. Co se
týká pracovních aktivit letošního roku, heslovitě připomenu jen ty největší, aktuální a probíhající. Podrobnější a hlavně ekonomický
pohled na tyto jednotlivé akce Vám nabídne ve svém článku místostarosta.
Začnu asi největší současnou akcí realizovanou v Brocné. Přestavba staré školy
na byty probíhá na plné obrátky. Původní měkké stropy byly nahrazeny novými
betonovými vyztuženými pevnými traverzami. Dále byly provedeny další nutné
úpravy vedoucí ke stabilizování a zpevnění budovy. Tyto práce probíhaly zatím
uvnitř, takže se mohlo zdát, že se zde nic neděje. Opak je však pravdou, stavba probíhá dle harmonogramu a nyní se začne už měnit i vzhled budovy. Stavbu v nejbližší
době zakryje a uzavře nová střecha připravená k vestavbě podkrovních bytů.
Dále nás čeká ve Skuhrově kolaudace nových chodníků. V současné době se
ještě pořád ﬁnalizují podklady, včetně nového zaměření jejich polohy.
Brzy už rozsvítíme i nové veřejné osvětlení ke kostelu a ve spodní části
Debřec. Příslib zhotovitele je do pouti.
Byli jsme úspěšní v žádosti o dotaci na změnu vytápění mateřské školky. Aby
to nebylo tak jednoduché, musí celá akce proběhnout ještě do konce tohoto roku,
takže nás nyní opět čeká pěkná honička. Myslím, že i tak to za to stojí, protože tím
naši školku opět posuneme o stupínek výš. Další úspěch v žádostech o dotace
jsme zaznamenali v žádosti na projekt „Povodňový varovný systém obce Skuhrov
n. B.“ Využili jsme tak poslední možnosti získat 70% dotace na plně digitalizovaný
systém bezdrátového obecního rozhlasu s rozšířenou možností využití, který
nahradí současný již vysloužilý a zastaralý drátový analogový rozhlas.
Nové sportoviště, které vzniklo v těsném sousedství dětského hřiště, je již
v plném provozu. Jeho návštěvnost nasvědčuje, že se záměr vydařil a že se těší
značné oblibě širokých věkových vrstev návštěvníků. Celé prázdniny opět budou
probíhat obvyklé udržovací práce, tentokrát bez pomoci prázdninových brigádníků, ovšem za vydatné pomoci dvou pracovníků přidělených na naši žádost
z Úřadu práce z Rychnova n. Kn.
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Dále bych Vás rád v krátkosti informoval i o mimopracovních kulturních a sportovních akcích letošního roku, značně ovlivněných vzniklou komplikovanou
situací.
Kulturu v letošním roce po smutném období pandemie konečně zahájíme
v červenci krásnou a již tradiční hojně navštěvovanou akcí pátého ročníku řezbářského sympozia „Proměny dřeva 2020“ uskutečněnou ve dnech 3. – 5. července 2020. Červenec je pro Skuhrov i časem pouti. Atrakce a pouťovou zábavu
doplní jako již tradičně pouťová veselice s kapelou Combi venku před Společenským centrem. Pravidelně pořádaný Volejbalový turnaj Skuhrováků bude
letos bohužel chybět, stejně tak jako opět výstava chovatelů, kterou se nedaří již
několik let zorganizovat a vypadá to, že tato tradiční akce bohužel navždy zmizí
z kulturního kalendáře obce. Koncem prázdnin nás čeká akce Rozloučení s létem,
spojená opět s venkovní taneční zábavou u Společenského centra. Ze sportovních akcí, které pro nás připravují sportovci ze SKI, nás čeká pouze „Běh na kolečkových lyžích“ ze Skuhrova n. B. na parkoviště na Šerlichu. Závod se uskuteční
v neděli 16. 8. 2020.
Na závěr bych rád popřál všem čtenářům Skuhrovského zpravodaje příjemné
prožití léta, dovolených, krásné prázdniny a letní počasí plné sluníčka a každému
jednotlivci hlavně pevné zdraví.
Milan Bárta

Rozpočet a investiční akce obce
Za poslední tři měsíce se situace v rozpočtech obcí, tedy i naší, značně zdramatizovala. Vinou toho muribundusu, co se jmenuje Covid 19, přestala ekonomika státu dávat ty daňové příjmy, se kterými se počítalo pro další přerozdělování obcím. Sněmovna rozhodla, že obce částečně ponesou i břímě bonusu
pro osoby samostatně výdělečně činné, na druhou stranu dostanou zejména
menší obce dotaci k rozpočtu. Ta čísla nejsou deﬁnitivní, předpoklad je, že přijdeme řádově o 3,5 milionu korun. Kde to ušetříme? Vypustíme některé plánované akce, na které se nám nepodařilo včas zabezpečit projekty. V současné
době to ani nevypadá, že by na ně byly vypsány dotace, jako je např. oprava ko-
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munikace Skuhrov - Nová Ves, kuchyň ve společenském centru, cesta od garáží
na Březinu. Odsune se i oprava zdi mezi hřbitovem a urnovým hájem, kterou
jsme nedávno dostali od církve sice zadarmo, ale v havarijním stavu. V žádném
případě však nehodláme zastavit investice v obci, zejména ty, na které je možno
čerpat dotace.
Zaplatili jsme poslední faktury za akci Skuhrov bez barier (chodníky). Celá akce
stálá 16 milionů Kč, z toho obec 6,5 mil., dotace činila 8,5 milionů a 1 mil. Kč na
veřejné osvětlení na trase chodníků jsme dostali od Auto Škody a.s., které tímto
děkujeme. Jednalo se z hlediska nákladů o druhou největší akci v historii naší
obce (po rekonstrukci ZŠ).
Od února běží práce na rekonstrukci prostor v bývalé škole v Brocné na 4 nové
byty. Rozpočet řádově 10,5 mil. Kč, z toho dotace 8,5 mil. Kč. Znalci vědí, že když
se kopne do staré budovy…. Již dnes vidíme, že se zde určitě narodí nějaké vícenáklady.
Dostali jsme vyrozumění, že jsme uspěli se žádostí o dotaci na změnu topného systému v mateřské školce. Historické a energeticky náročné akumulačky
vyměníme za tepelné čerpadlo. Náklady předběžně činí 2,2 mil. Kč, výše dotace
by měla být 90%, ale rozhodnutí v ruce zatím nemáme. Prostředky budou k čerpání pouze do konce tohoto roku. Ta cesta tedy bude ještě klikatá a trnitá.
Letos bychom chtěli dokončit rekonstrukci veškerého veřejného osvětlení
v obci za 1,5 mil. Kč. Jedná se o akci „střed obce“ (tam, kde nám zůstaly staré
chodníky) za 600 tis. Kč. Na tu byly předběžně přislíbeny prostředky od Auto
Škoda a.s., ale přišla ta bída s koronavirem, tak uvidíme. Pak je to akce „Debřece“
též za 600 tis. Kč. Tu musíme předﬁnancovat ze svého, máme ale příslib, že nám
to následně refunduje kraj. Ale musí tu smlouvu schválit krajské zastupitelstvo,
zřejmě až to nové po volbách. Z minulého roku máme v zemi kabel z Hraštice ke
kostelu, teď už by mělo dojít i na ty nové stožáry veřejného osvětlení. Stále
máme v plánu rozšířit na vybraných místech veřejné osvětlení na Hraštici,
v Brocné a Svinné.
Mgr. Jaromír Chocholouš

www.skuhrov.cz

4

Obec informuje
Upozornění nájemcům hrobových míst na místním hřbitově nebo urnovém
háji na povinnost zřídit hrob, hrobku, pomník nebo jiné hrobové příslušenství
včetně změn (výměna, oprava, úprava pomníku) vždy až po písemném souhlasu
pronajímatele.
Zájezd na muzikál do Prahy se uskuteční 19. 9. 2020. Můžete se těšit na muzikál Janka Ledeckého KLEOPATRA v Divadle Broadway. Cena vstupenky + doprava
činí 400,- Kč. Závazné přihlášky se budou přijímat během měsíce srpna.
Kateřina Pohlová
Dovolená lékařky MUDr. Karoliny Juránkové bude od 3. 8. do 14. 8. 2020.
Sociální komise opět děkuje všem dárcům, kteří přispěli v květnu do sbírky
pro Diakonii Broumov. Další sbírka se připravuje na měsíc září. Přesný termín
bude vyhlášen a plakátován.
Za komisi Jana Kouřímová

Mutina Skuhrovský
- děkuje všem šikovným skuhrovským ženám za obětavou a nezištnou práci při zhotovování ochranných roušek…
- děkuje místním hasičům za distribuci dezinfekčního roztoku skuhrovským
občanům…
- oceňuje prodavačky obou místních obchodů za obětavou práci během pandemie, kdy většina občanů omezila nákupy jinde, ale zvýšený nápor v nelehkých
podmínkách naše prodavačky s přehledem zvládly…
- obdivuje pořadatele Proměn dřeva, že i ve ztížených podmínkách připravili
letošní již 5. ročník řezbářského symposia…
- lituje, že z důvodů protivirových opatření byla letos přerušena tradice divadelních představení na hradě…
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- chválí zřízení posilovny pod širým nebem a doporučuje všem sportovcům i dalším zájemcům, aby si přišli toto zařízení vyzkoušet…
- přeje všem občanům hodně letního sluníčka, příjemné prožití dovolených
a především pevné zdraví…

Skuhrovští volejbalisté oznamují,
že tradiční Volejbalový turnaj se letos nekoná z důvodu zpřísněných hygienických opatření v souvislosti se šířením nemoci Covid 19. Děkujeme za
pochopení a těšíme se na vás za rok.

Společenská kronika
za 2. čtvrtletí roku 2020
Významného životního jubilea se dožili tito naši spoluobčané:
EHL Jaroslav ze Skuhrova
HANUŠOVÁ Hana ze Skuhrova
KUNCOVÁ Marie z Brocné
HLAVA Jiří ze Svinné
GRYGAROVÁ Marie ze Skuhrova
ROLEČKOVÁ Věra ze Skuhrova
EŠPANDROVÁ Vlastimila z Hraštice
ZACH Roman ze Skuhrova

99 let
85 let
70 let
70 let
92 let
75 let
91 let
70 let

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

Vítáme nového občánka naší obce:
TÓTH Daniel ze Skuhrova
Vážení rodiče, vítáme narození Vašeho děťátka a přejeme Vám i jemu, aby
vyrůstalo ve zdraví, lásce, klidu a pohodě.
Soňa Vlasáková
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Kam o skuhrovské pouti?
Pátek 24. 7. 2020
➢ od 16.00 hodin
➢ od 18.00 hodin
➢ od 17.00 hodin
➢ od 17.00 hodin

Sobota 25. 7. 2020
➢ od 11.00 hodin
➢ od 17.00 hodin

zahájení provozu pouťových atrakcí
Dubských prostorách u zdravotního střediska
Sousedské posezení ve Svinné
Otevřeno přízemí Společenského centra,
možnost občerstvení
Vystoupení skuhrovské country skupiny
u zdravotního střediska, závěr ve 21 hod.
Občerstvení po celou dobu zajištěno

Otevřeno přízemí Společenského centra,
možnost obědů
Pouťová zábava s kapelou COMBI
u Společenského centra, občerstvení zajištěno.
Volejbalový turnaj Skuhrováků se letos
NEKONÁ (Covid 19)

Neděle 26. 7. 2020
➢ od 11.00 hodin
➢ od 11.00 hodin

Mše svatá v kostele sv. Jakuba
Otevřeno přízemí Společenského centra,
možnost občerstvení (do 15.00 hodin)
Srdečně zvou pořadatelé.

SKUHROVSKÝ ZPRAVODAJ

7

Posilovna pod širým nebem
Od pondělí 8. června 2020 je v centru Skuhrova nad Bělou k dispozici široké
veřejnosti nové sportoviště. Jedná se o dva samostatné stojany, na kterých jsou
instalované posilovací stroje. Každý stojan má 4 posilovací prvky, takže najednou zde může cvičit až 8 osob. U každého nářadí je uveden návod, jak ho používat. Sportovci si zde mohou např. vyzkoušet cvičení typu „veslař“, „natahovač
nohou“, „orbitrek“, „surfař“, „bradla“ a další.

Zařízení naplánované a objednané začátkem roku 2020 pořídila Obec Skuhrov
n. B. z vlastních prostředků. Vzhledem k současné situaci to je asi na delší dobu
poslední investiční akce. To však nic nemění na tom, že každý místní i přespolní
zájemce má možnost si zde zcela zdarma zacvičit a posílit svoji fyzickou kondici,
protože prostor je volně přístupný. Tato posilovna pod širým nebem je ideální
i pro rodiny s dětmi, neboť v těsném sousedství tohoto sportoviště je dětské
hřiště, takže cvičící rodiče mají své děti stále pod dohledem. K dokonalosti
tohoto relaxačního koutku přispívá i fakt, že nedaleko je letní posezení, kde je
možné se po sportovním výkonu občerstvit zmrzlinou, či širokým spektrem
nápojů doplnit vydanou energii.
Jiří Nedomlel
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Ohlédnutí za pololetím v Brocné
Dne 31. 12. jsme tradičně společně oslavili vstup do nového roku, sešli jsme se
v hospodě a o půlnoci jsme si navzájem popřáli hodně zdraví. Poté jsme na návsi
odpalovali pyrotechniku. V sobotu 18. 1. proběhla členská schůze SDH Brocná.
Tento rok byl volební, a tak se uskutečnila výměna na postu starosty sboru a velitele sboru. Dále jsme zhodnotili uplynulý rok, který byl poměrně náročný.
Domluvili jsme se na činnosti sboru v roce 2020. Schůze se zúčastnilo přes padesát členů a pozdravit nás přišel i starosta Milan Bárta. V únoru jsme pořádali
4. Hasičský ples, který byl letos v duchu 70.let. Pobavit se přišlo 65 hostů v retro
oblečení. Bylo zajištěno výborné občerstvení a díky sponzorům si mohl každý
účastník plesu vylosovat hodnotnou cenu. Zábava se vyvedla.
22. 2. odpoledne jsme organizovali již tradiční dětský maškarní rej, na který
přišlo 37 dětí s rodiči. Celé odpoledne si děti v maskách velice užívaly, proběhlo
mnoho krásných soutěží, za které dostaly sladké odměny. Mezi soutěžemi si trochu zatančily a nakonec si každé dítě vylosovalo dárek. Musím poděkovat našim
hasičkám za organizaci celého odpoledne a sponzorům za podporu této akce.
29. 2. se v hospodě sešli zástupci ze všech sborů dobrovolných hasičů našeho
16. okrsku Solnicko k volební valné hromadě. Na schůzi proběhla volba kandidátů
do výboru okrsku, zhodnotila se činnost za uplynulý rok a dohodly se akce na letošní rok. Po ukončení schůze se podávalo občerstvení a probíhala volná zábava.
4. 3. se uskutečnilo předání staveniště budovy školy v Brocné. Stavební ﬁrma
LAGUNA provede vybudování dvou bytů v prvním patře a dvou bytů v podkroví.
Proběhne také kompletní oprava pláště budovy. Do konce listopadu budou probíhat stavební práce, které mohou někdy rušit, ale nakonec bude opravena další
obecní budova, která dostane nové využití.
13. 3. jsme měli naplánovanou retro oslavu MDŽ pro místní důchodce, ale z důvodu nákazy jsme celou akci museli odložit na příhodnější období.
Celé jarní období jsme, bohužel, žádné akce nepořádali z důvodu Covid 19, vše
bylo přeloženo snad na příští rok.
Od začátku března začala rekonstrukce budovy školy. Proběhly bourací práce
stávajících stropů, otlučení omítek jak zevnitř tak z venku a demontáž starých
oken. Poté dělníci vytvořili stropy z traverz a trapézového plechu, které zalili
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betonovou mazaninou. Pak se pustili do demontáže střechy a byla namontována nová okna. V současné době mají přichystaný materiál na stavbu štítových
stěn, aby se mohla zhotovit střecha. Všechny práce zatím pokračují v dobrém
tempu a snad se stihnou v termínu.
Přeji všem krásné léto bez hygienických omezení.
Martin Šabata

Vodní nádrž Skuhrov zatím jen na papíře
V posledních týdnech se v našich mediích v souvislosti se suchem objevilo téma výstavby nových
přehradních nádrží. Ve většině případů je cílem
navrhovaných přehrad zajištění dostatku pitné vody
pro okolní obce, posílení protipovodňového systému nebo zadržení závlahové vody pro zemědělství a zvýšení průtoku vody v řekách v období sucha.
Jedním z uvažovaných míst je i lokalita Skuhrov nad Bělou. I když výstavba
této přehrady není zrovna na pořadu dne (podle ministra zemědělství Tomana
trvá v nejlepším případě pět až sedm let, než se udělají všechny průzkumy a dopadové studie, samotná výstavba trvá mezi 15 a 20 lety), je tato tématika pro
občany dotčených obcí velice atraktivní, a tak jsme zapátrali v dostupných zdrojích, abychom zjistili podrobnosti.
Plánovaná přehrada by měla zaplavit Antoníino údolí a Klečkov. Její objem je
plánován na 30,7 milionů m3 vody, plocha hladiny by měla mít 93,6 ha a celková
rozloha povodí by měla mít 47,2 km2. Dotkla by se katastrů obcí Skuhrov nad
Bělou, Osečnice a Liberk (Uhřínov). Přehradní hráz je projektována do zúženého
údolí řeky Bělé u mostu u bývalé „elektrárny“. Z logiky věci by před realizací
stavby muselo dojít k přeložení silnice č. 321 Skuhrov-Deštné.
Starosta Skuhrova n.B. k tématu sdělil: „Na ministerstvu zemědělství jsme byli
asi před rokem, protože mezi vytipovanými lokalitami byla i ta naše. Všichni
víme, jak to dnes vypadá s vodou, ostatně vidíme to i na řece Bělé, ze které je
občas jen potok. Voda bude stale potřeba a Orlické hory mají prý nejlepší vodu
v České republice. Usnadněné by to bylo i tím, že nejde o obydlenou oblast.“
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Se zařazením Skuhrova do plánu výstavby nádrží má však problém správa
Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Orlické hory, která má ve svých podkladech
pro ministerstvo životního prostředí poměrně jasné stanovisko. „Snažíme se
shrnout přírodní hodnoty toho území, aby bylo jasno, jaké tam jsou. Je to první
zóna CHKO, a právě proto navrhujeme, aby se s touto lokalitou nepočítalo, přestože jsme si vědomi, že generel jen shrnuje potenciální hájené území před další
výstavbou. Kdyby byla na stole otázka, zda stavět, nebo nikoli, pro nás je hlavním argumentem právě první zóna CHKO. Přehrada by totiž znamenala, že území
by se zatopilo, a tedy zničilo,“ upozornil David Rešl, vedoucí CHKO Orlické hory.
Bez obalu o záměru zahrnout do seznamu lokalitu ve Skuhrově hovoří krajský
zastupitel a ekolog Martin Hanousek: „Skuhrov byl z generelu nádrží plánovaných vyhozen již v roce 2011 kvůli ochraně přírody, nyní ho tam cpou zpět a já
upřímně nechápu, proč.”
Přehrada je tedy zatím jen na papíře a asi tam ještě nějakou dobu zůstane.
A kde by se vlastně měla nacházet, se dozvíte z přiložené mapky:

Hrad Klečkov

Silná čára =
zaplavené území

u e Most
lek
trá
rny

Odbočka
na Biskupskou cestu
Plánovaná
hráz

(Podle internetových zdrojů zpracoval J. Nedomlel)
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Okénko do školy
Tak nám skončil další školní rok. Ze známých důvodů asi
ten nejpodivnější. Učit žáky na dálku je přibližně totéž jako
léčit pacienty po telefonu. Pevně věříme, že si nadlouho
již nic podobného nebudou „užívat“ ani žáci ani rodiče
a samozřejmě ani učitelé.
Od 11. 3. 2020 se život ve školních budovách zastavil a dlouho to vypadalo, že
se žáci do svých lavic do konce školního roku nevrátí. Ještě, že se alespoň
prvostupňáci mohli od 25. 5. účastnit prezenční výuky ve skupinách, žáci 9. ročníku dostali možnost se měsíc připravovat na přijímací zkoušky a někteří žáci
2. stupně mohli docházet na dobrovolné konzultace. To vše ale mělo do běžné
výuky hodně daleko. Tak snad už nám dá koronavir pokoj, uvidíme…
Jak jsme již uváděli na našich webových stránkách, chválíme všechny žáky,
kteří plnili zadané úkoly, nebo se o to alespoň pokoušeli. Velmi děkujeme všem
rodičům, kteří s výukou svým dětem pomáhali a na plnění úkolů dohlíželi. Moc
dobře víme, jak obtížné to v řadě případů pro žáky i jejich rodiče bylo. Druhé
pololetí bylo ze strany nás, pedagogů, hodnoceno zcela v souladu s vyhláškou
211/2020 Sb. Tedy vylepšili jsme známky žákům, kteří byli v domácí výuce
aktivní, ostatním žákům jsme ponechali známky z 1. pololetí. Toto vysvědčení
(v některých případech) stejně nebude, jak by řekla Máňa, „směroplatné“, a zejména žáci budoucího devátého ročníku si budou muset na příští pololetní
vysvědčení dávat dobrý pozor.
Protože nám koronavir prakticky vše znemožnil, od minulého článku ve Skuhrovském zpravodaji se ve škole „nic zvláštního nepřihodilo“. Děti přišly o řadu
pravidelných akcí, jako jsou např. školní výlety, exkurze, projekty nebo besedy,
deváťáci o možnost vypracovat a prezentovat svoje závěrečné práce. Naštěstí
jsme se s nimi mohli 29. 6. alespoň slavnostně rozloučit ve Společenském centru a předat jim jejich poslední vysvědčení ze základní školy. Všech 17 vycházejících žáků se dostalo na střední školy a mají tedy jistotu pokračování ve studiu.
Ze současného 5. ročníku navíc dva žáci uspěli v přijímacím řízení na víceleté
gymnázium.
V příštím školním roce dojde k poměrně značnému nárůstu počtu žáků, po
mnoha letech překročíme hranici 200 školáků. První a druhá třída budou
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doslova praskat ve švech. Dojde také k mnoha personálním změnám v pedagogickém sboru. Na zasloužený odpočinek po mnohaleté školní práci odcházejí
Mgr. Jana Popová, Mgr. Jiří Nedomlel a Mgr. Vladimír Kalous. Za jejich pedagogické působení na naší škole jim patří zasloužený dík. K potěše současného
vedení školy všichni přislíbili v případě potřeby novou roli „přítele na telefonu“.
Jejich místa zaujmou Mgr. Lenka Hepnarová, nově Mgr. Jakub Halda (oba na
1. stupni), dějepis bude na 2. stupni vyučovat Libor Blažek, student Pedagogické
fakulty Univerzity Hradec Králové. Na pozici zástupkyně ředitele školy pro základní školu byla jmenována Mgr. Jana Dusilová. S výše uvedeným nárůstem
počtu žáků v 1. a 2. třídě vyvstala nutnost navýšit kapacitu školní družiny ze
30 na 45 žáků, a proto od 1. září 2020 bude otevřeno druhé oddělení školní družiny. Toto oddělení bude mít zázemí v bývalém služebním bytě v budově
1. stupně, kde v současné době probíhá rekonstrukce. Nové oddělení povede
paní vychovatelka Evženie Hanušová. Asistentkou pedagoga se nově stane paní
Helena Beková a školní asistentkou bude paní Hedvika Jirušková.
Závěrem by autor tohoto článku chtěl upřímně poděkovat všem svým kolegyním a kolegům v pedagogických sborech základní i mateřské školy za zvládnutí
složitého období v době koronaviru. Toto poděkování patří samozřejmě i celému
provoznímu personálu a kolektivu školní jídelny. A v neposlední řadě si zaslouží
poděkování i náš zřizovatel, Obec Skuhrov nad Bělou, na kterého se můžeme
vždy plně spolehnout.
Přejeme Vám všem, přátelům obou skuhrovských škol, příjemné a bezstarostné léto a pohodové prázdniny či dovolenou.
Mgr. O. Málek, ředitel ZŠ a MŠ

Volba povolání
Pokud bychom tuto problematiku popsali do hloubky, je nutné zmínit, že
v rámci naší organizace pracujeme s dětmi již od mateřské školy a seznamujeme
je se světem práce formou různých praktických činností a exkurzí. Na druhém
stupni ZŠ potom klademe důraz jak na sebepoznání, tak na práci s informacemi
týkajícími se volby školy, a to zejména v rámci hodin občanské výchovy.
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Jako každoročně se žáci 9. ročníku vypravili na exkurzi na Úřad práce v Rychnově, kde k tomuto tématu získali hned na začátku školního roku další podrobné
informace. Žáci a rodiče získali také Katalog škol a informace o výstavě středních
škol v Rychnově. Žáky jsme vedli k návštěvám dnů otevřených dveří středních
škol. Jak podzimní výstavu středních škol, tak dny otevřených dveří navštěvovali
žáci se svými zákonnými zástupci individuálně. SPŠ z Nového Města nad Metují
se přijela představit k nám do školy v rámci besedy na téma „Jak podnikat“.
Konala se také exkurze do výroby ﬁrmy Petrof a do infocentra ČEZ – obnovitelné
zdroje. Této exkurze se zúčastnili žáci 8. a 9. ročníku. Pro rodiče a žáky 9. ročníku
jsme ve druhém únorovém týdnu zorganizovali speciální schůzku ohledně přijímacího řízení, vyplňování a podávání přihlášek. Veškeré podklady a potřebné
informace zveřejňujeme na našem školním webu v oddílu ŠPP.
Od 11. března 2020 jsme v tomto ohledu pracovali operativně. Žákům jsme byli
k dispozici prostřednictvím telefonu, mailu a messengeru, aby se mohli kdykoli
informovat. Monitorovali jsme situaci ohledně přijímacího řízení a pravidelně
jsme žáky 9. ročníku seznamovali s novinkami.
Od dubna byla také výchovná poradkyně v kontaktu se žáky 8. ročníku. Na
Google Drive ve složce „Volba střední školy“ měli žáci zadané miniúkoly, týkající
se prvních kroků v přemýšlení o budoucím studijním rozhodnutí. Jejich zjištění,
náměty a informace pak žáci s výchovnou poradkyní probírali prostřednictvím
Skype. Na letní prázdniny dostali žáci 8. ročníku za úkol vyzkoušet si Proﬁtest na
www.infoabsolvent.cz a zjišťovat informace o různých školách a oborech. Se
získanými informacemi pak budeme od září dál pracovat.
Příprava žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky byla podpořena hodinou matematiky a hodinou českého jazyka navíc, kam mohli žáci docházet dobrovolně
a připravovat se na zkoušky. Poté, co MŠMT povolilo žákům IX. třídy docházet do
školy, absolvovali výuku českého jazyka a matematiky třikrát týdně dopoledne,
a to až do 5. 6. 2020.
Mgr. Iveta Vašátková
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Ze slohových sešitů žáků 6. třídy
V jednom cvičení měli žáci doplňovat odpovědi podle vlastního názoru. Některé odpovědi byly osobité a svědčí o tom, že spousta dětí svět pozoruje
a vnímá velice intenzivně. Některé odpovědi jsou ovlivněny tím, co děti slýchají
od dospělých, ať už v rodině, či od nás, učitelů. Vybrala jsem ke každé větě nejzajímavější dokončení. Jak uvidíte, odpovědi jsou z mnoha soudků, zájmy jsou
rozdílné a pro každého je podstatné něco jiného ☺.
1. Pro mě je nejkrásnější čistá příroda, slunce, laskavost, záchrana mořských
živočichů, mír, rodina, když jsme zdraví, jízda na koni, hokej, víkend, poctivost,
jedna holka, zatímco násilí, škola, válka, zubař, když jsme nemocní, lež, hory
plastů, znečištěné prostředí, lov mořských živočichů, bezohlednost, bolest, je
nejstrašnější.
2. Nejubožejší člověk je ten, kdo se posmívá druhým, nemá střechu nad hlavou,
co jíst a pít, lže a krade, je moc pyšný, lže sám sobě, nemá nic, nemá přátelé,
ponižuje druhé, pořád válčí, nic neumí, soudí podle vzhledu.
3. Nejcennější lidská vlastnost je být potichu, porozumění, pracovitost, přežít
a rychle se učit, chytrost, chápat věci, vzájemná pomoc, naslouchat druhým,
láska, přátelství, poprat se s překážkami, laskavost, slušnost, dobročinnost.
4. Největší radost mám, když jsou všichni zdraví a svítí sluníčko, přijede kamarád,
nemusím do školy, jsou šťastní ostatní, se mi něco povede, se daří zachraňovat zvířata, se můžu potkat se známou osobností, jsme s rodinou, vidím smát
se mamku, se mi něco splní, když dám dva góly v zápase, začnou prázdniny.
5. Mým největším cílem je být kuchař, vystudovat, jezdit profesionálně na freestyle koloběžce, být policistou, mít svoji vlastní ﬁrmu, být voják, starat se o zvířata, dostat se na šampionát světa v pole dance, pracovat s dětmi a mít
vlastního koně, něco dokázat, být na stupních vítězů v běžeckém lyžování,
zastavit lovy ohrožených zvířat, letět do Japonska, být slavný, hodně cestovat
a někam to dotáhnout.
6. Nejsmutnější jsem, když někdo zemře nebo se stane nějaká katastrofa, mi
mamka sebere počítač, musím do školy, je někdo smutný, vymírají zvířata, se
stane něco zlého, dlouho nevidím mamku, vidím plakat někoho z rodiny, vidím
znečišťování přírody, na mě někdo řve, dostanu špatnou známku, musím dělat
domácí úkoly.
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7. Za nejúspěšnějšího člověka považuji toho, kdo pracuje rukama, dostane dobré
známky bez podvádění, umí ovládat svoji duši a mysl, dělá nějaký sport, něco
v životě dokázal, něco užitečného vymyslel, má rodinu, vystudoval školu, neubližuje lidem a zvířatům, je poctivý a spravedlivý, mě vychovává, zachraňuje
životy, se dokáže podívat pravdě do tváře, si splní sen, nevzdal se svého cíle.
8. Svůj nejsilnější zážitek jsem si odnesl ze shledání s rodinou a přáteli, soustředění v Tatrách, prázdnin u babičky, jízdy na motorce, ze školy, z adapťáku,
z videí o mořských tvorech, muzea veteránů, z dovolené, z Itálie, z Chorvatska, bobové dráhy, z raftů, z šampionátu Ukrajiny v pole dance, školy v přírodě, výletů po ČR, z rodičovských hádek, ze zápasu proti HK, z největšího
tobogánu na Moravě, když nás naháněl medvěd, z předchozí školy, závodů na
BMX kole, z čínských nudlí, kde bylo moc čili.
Zpracovala Mgr. Jana Dusilová

Když byla školka bez dětí…
Během koronavirové pauzy byla naše školka pro děti uzavřená, ale personál nezahálel.
I během tohoto těžkého období jsme do
školky chodily a vykonaly spoustu práce.
Uklízelo se, dezinﬁkovalo, natíralo, opravovalo, přebraly se sklady s pomůckami. Učitelky vymýšlely činnosti a hry pro děti, po
kterých se nám moc stýskalo. Proto jsme zřídily facebookové stránky, abychom mohly
být s dětmi a rodiči alespoň v nějakém v kontaktu. Bylo to velmi příjemné zpestření.
Rodiče s dětmi posílali fotky, zážitky a hned
bylo veseleji. Chtěly bychom touto cestou poděkovat rodičům za spolupráci v této nelehké době, za respekt a podporu.
Doufáme, že se nebude opakovat situace, aby bylo nutné opět zavřít školku.
Přejeme Vám krásné, slunečné prázdniny, plné pohody a radosti.
Kolektiv pracovnic MŠ Sluníčko
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Obnova lidského ekosystému
Vysoko nad horami na západu USA plachtí kalifornský kondor, největší pták
Severní Ameriky, který má rozpětí křídel tři metry. Vylétá až do výšky tří mil
(4.850 m) a občas sklouzne dolů, aby se s velkou chutí nažral červeného masa
a lososů. Se svým černým tělem, holou hlavou a červenými koleny tento majestátný pták tisíciletí létal přes hory a údolí Kalifornie, Nevady a Arizony. Ale v roce
1990 poklesl jeho počet na 23 jedinců, z toho žilo 6 v Kalifornii a 17 v blízkosti Velkého kaňonu v Arizoně. Stal se ohroženým druhem. Každý druh potřebuje na své
přežití svůj zvláštní ekologický systém. Co se stane, když se jeho ekosystém ničí?
Druh pomalu ubývá a v nejhorším případě vyhyne. Víte o tom, že miliony druhů,
které kdysi zaplňovaly planetu Zemi, jsou nyní vyhynulé? Může se to stát i s lidskou rasou? Bude snad zničen jeho ekosystém násilnou kataklyzmou (živelnou
pohromou) pocházející z lidského díla, anebo obrovskou bombou? Nebo bude
zničen, když dopadne na naši planetu gigantický asteroid? Nebo ho zničí
postupné znečišťování člověkem? Nebo udělá lidstvo něco pro obnovu svého
ekosystému?
Prožíváme 5. výročí od vydání encykliky „Laudato si”, kterou napsal papež
František a která vstoupila do vědomí ekologů jako jeden z nejdůležitějších, na
celém světe přijímaných dokumentů o obnově ekologického smýšlení a konání.
Nabízí nejenom křesťanům - katolíkům orientační body pro „zdravý vztah ke
Stvoření, k přírodě“, ale klade si za cíl poukázat na „cesty pro péči o společný
dům”. Přestože tento text byl napsán před pandemií Covid-19, poukazuje na vzájemnou provázanost různých krizí, kterou označuje za jedinou složitou sociálněenvironmentální krizí, která si žádá skutečnou ekologickou konverzi, čily
neustálou směnu smýšlení a konání v této oblasti.
Co to pro nás znamená? Vybízí nás to ke změně mentality, abychom se více
zadívali na naši historii, na naše předky, od kterých se můžeme mnohému naučit
a kde můžeme vidět, jaká bohatá byla v Čechách monastická – klášterní tradice,
učící kontemplaci, modlitbě, práci a službě, která vedla naše předky k lásce
a úctě ke světu a zvlášť k přírodě. Naši předkové v praxi prožívali centrální postavení člověka, lidského života, ve všech jeho formách a stádiích, protože „není
možné chránit přírodu, nechráníme-li každou lidskou bytost”. Naši předkové
měli rozvinutý koncept „hříchu proti lidskému životu” při výchově mladých
generací, kde se přes „kulturu péče” v chudých rodinách předcházelo „skartační
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kultuře”. Když studujeme rodinu a její funkce v naši historii, nacházíme tam
nezastupitelnou roli rodiny, která byla založená na základních principech „společenství a plodnosti”.
„Laudáto si“ stimuluje školy a univerzity, aby se svým trojím úkolem výuky,
bádání a služby společnosti povzbuzovali studenty k profesní dráze podporující
pozitivní změny životního stylu a prostředí. Nasazení v péči o společný dům je
integrální součástí křesťanského života a nikoli druhotnou volbou. Aktivity v této
oblasti mohou čerpat z dlouhodobé, historické zkušenosti kontemplativního
a střízlivého života.
Když se díváme otevřenýma očima kolem sebe, určitě vidíme i jiné ekologické
hříchy. Například: plýtvání potravinami s tím, že jídlo vyhozené je jakoby ukradené chudým (LS,50). Koncept plýtvání, pojímaného jako projev nespravedlnosti,
má povzbudit k podpoře udržitelného zemědělství, obraně drobných zemědělců
i přírodních zdrojů, zvlášť vody, a přístup k ní vnímat jako základní lidské právo
a na všech úrovních vytvářet veřejné mínění, které bude varovat před privatizací
tohoto přírodního dobra.
Ve farních ohláškách jsem na začátku roku „Laudato si“ vyzval spoluvěřící,
abychom uvažovali nad možnými aktivitami v tomto roce. Například: společné
vysazování stromků. Přemýšlejme nad způsoby zadržování vody v naší zemi.
Nemusejí to být megalomanské projekty. Budeme rádi, když se přidáte k nám,
a budeme vám vděční za každý dobrý návrh nebo inspiraci, abychom náš společný domov neodevzdali budoucím generacím zkažený a znečištěný, ale obnovený a životaschopný.
Všichni jsme však pozváni, abychom se zapojili do seriózního procesu obnovy.
Jen takoví členové lidské komunity ponesou zárodky života do budoucnosti.
Pokud místní společenství neuspěje v budování komunity, která se bude celá
angažovat na obnově, zemře.
A kalifornský kondor? Mohu vás informovat, že v posledním desetiletí jeho
počet vzrostl z 23 na 120. Co se stalo? Ti, co mají rádi tohoto majestátného ptáka,
obnovili pro něho ekosystém, kde může žít a rozmnožovat se. Doufám, že i my
můžeme udělat v různých oblastech totéž, pokud budeme všichni budovat životaschopnou společnost.
P. ThLic. Augustín SLANINKA, CM,
děkan římskokatolické farnosti Solnice a Skuhrov
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Jaro na Nové Vsi
Jaro a začátek jezdecké sezóny nám nečekaně
a naprosto překazil příchod pandemie koronaviru.
Ač to pro naše spolky znamenalo na několik týdnů
zastavení veškeré činnosti, kroužků, výuky ježdění
a péče o koně a ostatní zvířata, chod stáje musel
samozřejmě pokračovat dál. Naštěstí jsme všichni přestáli toto období ve zdraví
a už se vše pomalu vrací do normálu. Děti už opět docházejí ke koním a my se
připravujeme na tábory, které u nás probíhají každý rok v červenci. První z nich
bude pod záštitou DDM v Rychnově nad Kněžnou a druhý je již v naší vlastní režii.
Některé děti se nám vracejí pravidelně, ale zcela jistě i letos uvítáme nováčky.
Vždy se snažíme, aby děti měly pestrý program a také, abychom vždy přišli
s něčím novým, to především pro ty, kteří k nám jezdí opakovaně. Letos se na
táborech budeme muset obejít bezpomoci kladrubského vraníka Fíka, který si
v těchto dnech a v dalších následujících několika měsících bude léčit své zranění
ramenního kloubu. Musí tedy odpočívat ve svém boxu a na dění okolo bude pouze
bedlivě dohlížet. Bylo to poprvé, kdy spolek musel využít služeb veterinární kliniky
v Heřmanově Městci, a snad to bylo na hodně dlouho také naposledy.
S postupným uvolňováním režimu po
karanténě jsme i my využili období volna
k pravidelným tréninkům, které absolvujeme každý týden v nedalekém Deštném,
kde pod vedením trenéra Jindřicha Kasala
zdokonalujeme skokovou techniku jezdců
i koní a také připravujeme dvě děvčata ke
zkoužkám ZZVJ. Pan Kasal mnoho let
působil jako trénér v zahraničí a nyní pomáhá s tréninkem koní na Suché u Litomyšle u pana Skřivana – reprezentanta ČR
v parkurovém skákání. Jsme moc rádi, že
jsme mohli využít této nabídky, neboť
nám jeho cenné rady a bohaté trenérské
zkušenosti jistě pomohou posunout se
zase o kus dopředu. Také bychom se s vámi chtěli podělit o další „poprvé“ u na-
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šeho benjamínka, pětiletého tyrolského haﬂinga Alexe, který se 23. 5. 2020
zúčastnil svých prvních parkurových závodů v Dolním Jelení a se svou jezdkyní
Eliškou Pišlovou všechny mile překvapil. Atmosféru závodů i parkúr samotný
zvládl „levou zadní“. Ačkoli se s Eliškou neumístili na předních místech, na poprvé to byl velký úspěch. A možná, že nám ve stáji stojí nová mladá naděje, která
nám časem ještě ukáže.
Aby těch „poprvé“ nebylo málo, zúčastnila se dne 30. 5. Eliška Pišlová s koněm
Sky Creative Ice B závodu v drezúře v Jeřicích. Krom toho, že to pro Skye byl první
drezurní závod vůbec, jednalo se rovnou o Oblastní mistrovství juniorů Královéhradeckého kraje a že jsme s těmito závody ještě den před tím vůbec nepočítali,
Eliška se Skyem obsadili nakonec krásné třetí místo! Je to velká radost a odměna
pro všechny za jejich práci a snahu. A také motivace pro mladší děti. Spolkům Na
Venkově a JK Nová Ves nejde primárně o vavříny ze závodů. Stále je pro nás
prioritou vést děti k lásce ke zvířatům, k přírodě, zabavit je a smysluplně vyplnit
jejich volný čas. Někteří se ale ježdění věnují víc, jsou šikovní, odhodlaní a pracovití. Je skvělé, že jim můžeme poskytnout zázemí, že se mohou zúčastnit
závodů, že je můžeme připravit na jezdecké zkoušky. Pak přijde i ta sladká
odměna v podobě pěkného umístění. A my jsme na ně pyšní.
Letos jsme, bohužel, kvůli koronaviru nemohli na konci května uspořádat tradiční a oblíbený Dětský den. Nicméně naše další akce pro veřejnost, zejména
XI. Hubertova jízda v září, proběhnou snad již bez omezení. Je možné domluvit
si návštěvu stáje a ježdění individuálně. Přejeme všem čtenářům krásné léto,
zdraví, pohodu a těšíme se na viděnou!
Za spolky Na Venkově a JK Nová Ves Petra Pišlová a Denisa Kadeřábková

Ze Svinné do Jižní Ameriky
Třetím dílem pokračujeme ve vyprávění Mgr. Petry Wenzelové o putování po
cestách i necestách Jižní Amerikou.
Nemusíte jezdit do Jižní Ameriky, abyste narazili na blbce. Ale Peru je jimi prosáklé. Druhou zemí po Ekvádoru byla tato země, hojně navštěvovaná cizinci. Ráda
bych vám dokázala, že to není jen Machu Picchu. Skrývá mnohem starší a vzácnější poklady.
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Trhy mimo Evropu mě nikdy nepřestanou bavit! Asie, Afrika, Amerika. Ta vůně,
ty chutě, barvy, ruch a hluk! Náš nový peruánský kamarád Juan nás vzal do odlehlých oblastí ke svým kamarádům. Viděli jsme dechberoucí vodopády v džungli,
vyzkoušeli jsme několik silných podomácku vyráběných likérů z cukrové třtiny,
kukuřice, koky a kokosu, a pak všichni tančili při peruánských hitech a zpívali až
do pozdní noci. Poprvé jsem se ocitla na malém políčku s kávovníky. Nechali jsme
se rozmočit v horkých železitých pramenech u městečka Celendín a navštívili prehistorické (prý opravdu) malby na skalách. Stále jsme nocležničili, kde se dalo. Na
farách, na hřišti, na policejní stanici nebo u „týpka” z kontroly na hranicích. Naučila jsem děti v odlehlé oblasti Faical na severu Peru hrát moji oblíbenou hru
Double. Na oplátku ony mě učily španělská slovíčka. Byly bezvadné! Přišly si nás
během stavění stanu očíhnout. Vytáhla jsem hru a ony hrály v kuse až do setmění
a ráno po 6. hodině už stepovaly před stanem s banány. Tyhle děti dohromady nic
nemají. Občas kolo a nějaký míč. Ale jsou tak šťastné!
Zajeli jsme si také na pobřeží a smočili se prvně
v Paciﬁku. Už zbývá jen ten
Indický a mám to komplet.
Nahlédli jsme do historie
kultur, které se tu nacházely
ještě před Inky. Odkrytá
města z písku, malby na kamenech a poznání bohů
kultur Chimú a Moche mělo
neskutečné grády. Spousta
lidí objevuje krásy jižního
Peru a na to severní už zapomíná. Přitom je o poznání přívětivější. Jestli někde
musíte být opravdu tvrdí ve smlouvání, pak je to Peru. Setkala jsem se tu s nekompromisními vyděrači a byla to také druhá země po Rusku, kde chtěli řidiči za
stopování zaplatit. Nedala jsem nikomu ani korunu, zvesela jsem si počkala na
normálního řidiče.
Cestování se neobejde také bez nemocí. Nevím, co nás to potkalo, ale vypadalo to jako úplavice. Přinesli jsme si ji z místního trhu v Cachamarce. V tomto
nádherném kulturním městě jsme pobývali pár dní u Juana. Horší bolesti břicha
a křeče v bedrech jsem snad ještě nezažila. Je to nepříjemné, protože nevíte, co
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v takových zemích můžete přesně chytit. Juan byl skvělý, postaral se o nás, dával
nám zábaly, vařil čaje a naše těla zocelená cestováním se s tím vypořádala za
týden.
Ze severu jsme mířili do měst a vesnic centrální Amazonie. Dostávala jsem další
šoky. Z auta jsem během cesty viděla všechny hrůzy, které dobře znám zatím jen
z dokumentů, na vlastní oči. Vypálené lesy, zasazené palmy olejné. Obří kamióny
plné olejnic, které jely do vedlejších továren na zpracování produktu zvaného
palmový olej. Kdo mě zná, ví, že jsem toho drastický odpůrce. A to jsme viděli jen
zlomek. Ve městě Pucallpa jsem udělala velkou chybu. Od mala nesnáším ZOO
a pohled na zvířata, která jsou v zajetí a trpí. Ani moji rodiče nás tam s bráchou
nikdy nebrali. Lidé to často zdůvodňují, že díky ZOO je zachráněna spousta druhů.
S Honzou jsme nakonec do té místní šli. Ale už u vstupu jsem věděla, že jsem učinila špatné rozhodnutí. V ČR jsme v ZOO zpívali se sborem. A já to neměla nikdy
ráda. Naposledy jsem v jedné zpívala před cca 11 lety. A tady jsem celou návštěvu
probrečela. I Honza byl z té hrozné ZOO nešťastný. Utvrdilo mě to v tom, že už
nikdy do žádné nevkročím. A nebudu tam brát ani své děti. Kdyby člověk neměl
takovou moc, žádné ZOO bychom nepotřebovali. Tady některá zvířata neměla ani
kousek zeleně a vodu. Jen beton. Nedivím se, že v pralesích jsou indiánské kmeny,
které nechtějí a NESMĚJÍ být kontaktované a navštěvované. Vědí totiž, jak se
k přírodě chováme. Proto je dobře, že tradiční kmeny ještě nezanikly. Alespoň je
někde v džungli kousek čistého života. Otázkou je, kdy my narušíme i tyto oblasti
a vyženeme pralesní lidi z jejich prostředí. Oni se zoufale bráni, bojují třeba šípy
naplněnými jedy, kdo se ale ubrání buldozérům a moderním zbraním?
Velký sen o naší duchovní cestě se záhy též rozplynul. Odjeli jsme do komunity
lidí Shipibo podél řeky Ucayali v Amazonii. Hledali jsme šamana pro speciﬁcký
rituál. Ale i on byl špatným žertem a velkým zklamáním. To místo v pralese bylo
krásné, ovšem mezi zlými lidmi. Je smutné, že zrovna při hledání duchovna
získáte zkušenost, že „bez peněz ani do pralesa nelez”. Máte dojem, že už asi
nikde ta čistá lidská poctivost nefunguje. Někteří Peruánci jsou hmotnými statky
velice zkažení. Ale špatné zkušenosti jsou také zkušenosti, tím se celý život řídím.
Na cestách nemůže jít vše dle plánů a očekávání. Ale zrovna v šamana jsem
věřila…
Z Pucallpy jsme přeletěli do Limy, kde jsme se dali do psychické pohody a nabrali síly na další cesty. V příštím díle vás vezmu do peruánských pětitisícovek
a tajemných skal za Limou.
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Ze vzpomínek pana Ladislava Šulce, aneb
Jak se kdysi žilo na horách
Pokračujeme ve vzpomínkách pana Ladislava Šulce,
skuhrovského občana, který své dětství prožil ve vísce
Lomy a později na Mnichové. Jeho vzpomínky na drsný
horský život před více než 75 lety vedou k zamyšlení, kam
se svět za uplynulá léta posunul.
Na tento svět mne přinesl čáp jako třetího jedlíka mých rodičů. Ještě dnes si
starší pamětníci vzpomínají, jak těsně před mým narozením se u sousedovy
studně na mokřině pod naší chaloupkou na několik dnů zastavil párek čápů.
Nestalo se tak prý nikdy předtím ani potom.
O pět let mne předešel bratříček Zdeněk a o dva roky po něm sestřička s roztomilým jménem Drahuška. Světlo světa jsem spatřil v pohnutých dobách jako
československý občánek. To však netrvalo dlouho – stal jsem se občanem Velkoněmecké říše. Později, když jsem už rozum bral, vytvořil jsem si pro to svoji teorii.
Když se totiž velkému vůdci německé říše doneslo do jeho hlavního stanu, že jsem
se někde v Čechách narodil, rozhodl se mít toto jistě nadějné dítě doma. Vyslal
s po zuby ozbrojenou armádou do Čech i své zeměměřiče, nechal vytyčit území
obývané Němci jako svoje území, a k tomu přibral i Lomy. Nechal zasadit červenobílé hraniční kolíky jen několik metrů pod našimi okny, abych tak viděl, že má
o mne evidentní zájem.
Místní historikové hodnotí tehdejší situaci pravda odlišně a důvod zabrání naší
vísky spojují s přáním dvou německých rodin a rodiny Ševcových o přidělení
k říši. Nikdo nikdy se už nedozví skutečnou pravdu, protože starý Švec i jeho žena
jsou dávno v pánu. Důležité je jediné. Narodil jsem se jako zdatný synek. Mamince jsem prý řádně zatopil. Moje váha byla čtyři kila osmdesát. Ale tak daleko
moje paměť nesahá.
První záznamy v mém mozečku jsou o něco pozdější, ale ne tak moc. Je to
z doby, kdy mne moje maminka učila prvním krůčkům. Jedná se sice o jeden
jediný záběr, ale za to nezapomenutelný. Stál jsem tehdy rozkročený uprostřed
světnice, asi metr ode mne seděla na bobku maminka s předpaženýma rukama,
připravená k mé záchraně, a já se snažil dělt vrávoravé krůčky. Zřejmě jsem kolem
sebe hledal pomyslné stéblo jako oporu a přitom viděl svoji babičku, ležící na
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posteli pod oknem na boku, sledující tento můj sportovní výkon. Ještě dnes po
letech bych dovedl namalovat výjev, který jsem tehdy zažil, i s babiččiným výrazem v obličeji. Tehdy už nemocné babičce zbývalo jen pár dnů života. Když měla
pohřeb, musel strejda ze Sekyrky, maminčin bratr, ošetřovat malého Ládíka, aby
mohli ostatní vyprovodit babičku uprostřed kruté zimy na její poslední cestě na
hřbitov do Dobrého. Kdykoli jsem vyprávěl svůj zážitek, odplatou mi byl posměch
z mých fantazií. Jediná maminka potvrdila, že moje líčení nemá chybu. Zejména
souhlasil přesný popis nemocné babičky.
(pokračování příště)

Nová vila – perla v maurském slohu
Jsou objekty, které svým nevšedním vzhledem už na první pohled přitahují
pozornost. Jedním takovým je v naší obci “Nová vila”, vystavěná před devadesáti
lety rodinou Porkertů.
Místním tato stavba již do jisté miry zevšedněla, stala se samozřejmou součástí obce, a tak ji většina z nás míjí bez povšimnutí. Zato turisté či návštěvníci
hor, projíždějící naší obcí, se zde občas zastavují a vilu si fotografují. O tom, že
se jedná o skutečný architektonický unikát, svědčí skutečnost, že tato stavba
byla zařazena do publikace Slavné vily Královéhradeckého kraje. Proto určitě
nebude na škodu připomenout si její historii.
Bratři Vilém a Eduard Porkertovi se v r. 1896 stali majiteli Růženiny huti. O tři
roky později Vilém zakoupil domek čp. 59. Když se mu v roce 1905 narodil syn
Vilém mladší, byl tento objekt rozšířen tak, že dostal charakter vily („Stará vila“).
Druhou vilu rodiny Porkertových, čp. 58, nechal postavit Vilém mladší v letech
1931–1932. Pro odlišení od objektu čp. 59 byla tato stavba nazývána „Novou
vilou“. Umístěna byla na parcele nedaleko „Staré vily“, kde byl původně domek
se stodolou. Základem architektonického ztvárnění nové stavby byly prvky maurského slohu. Vilém ml. se stal stavebníkem již ve svých šestadvaceti letech po
svém návratu z cest po Evropě a USA, kde získával zkušenosti v různých strojírenských ﬁrmách. Ve Skuhrově nastoupil jako společník a obchodní ředitel ﬁrmy
J. Porkert, slévárny a strojírny, do té doby úspěšně řízené jeho otcem, Vilémem
starším. Námět na budoucí rodinné sídlo našel v Americe. Architektem vily byl
Oto Ployer, příbuzný rodiny Porkertů. Ten zpracoval projekt vily, kterou umístil na
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rovinné prostranství pod zalesněný ostroh s protékající řekou Bělou. Vilu stavěla pražská ﬁrma Hlaváček a Müller. Dům byl založen na železobetonové vaně
se sklepní podlahou pod úrovní řeky Bělé. Velmi prostorné schodiště v hlavním
průčelí propojuje zahradu s verandou ve zvýšeném přízemí, s možností vstupu
na venkovní terasu a do centrální schodišťové haly. Z ní je přístup do jídelny,
knihovny, obývací místnosti, dvouramenným schodištěm do patra a podkroví,
a kulečníkové síně – ta má též samostatný vchod z kryté rampy pro příjezd automobilem. Přízemí s prostornými místnostmi odpovídá záměru na reprezentaci
rodiny a ﬁrmy, rovněž tak prostory patra a podkroví, kde jsou soustředěny ubytovací pokoje a ložnice. Vnější vzhled domu je romantický, pohádkově členěný
prvky a konstrukcemi v orientálním stylu. Ve svých pamětech Vilém ml. píše: „Co
mě tehdy napadlo stavět tak velkou a hlavně tak honosnou vilu, jsem do smrti
nepochopil. Z obchodního hlediska to bylo správné řešení, neboť velmi mnoho
obchodů, jak exportních, tak tuzemských, se po pohoštění a pobytu ve vile uskutečnilo velice rychle.“

Porkertovi bydleli ve vile do ledna 1949. Poté byli nuceni objekt ze známých důvodů opustit. Další osudy tohoto stavebního skvostu byly z dnešního pohledu velice zvláštní. Orlické strojírny v něm měly zřízené kanceláře, za Elektropragy zde
bylo ředitelství, v přízemí se nacházela veřejná knihovna i ordinace obvodního lékaře. Později sloužila vila jako ubytovna. Nejprve zde byly ubytovány polské pracovnice zaměstnané v místním závodě, po nějaké době je vystřídali vietnamští
dělníci. Postupně tak docházelo k devastaci vnitřních i venkovních prostor, které
rovněž utrpěly necitlivými stavebními úpravami. Například krytý průjezd pro pří-
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jezd automobilem byl zazděn a zřízena v něm čekárna praktického lékaře. Toto
období skončilo, když po roce 1989 došlo k restituci vily rodině Porkertových.
Rodina však nehodlala vilu využívat, a tak ji prodala pražskému právníkovi Vladimíru Stýblovi. V roce 2005 byla vila prodána holandské občance Hillegonde Petronelle van der Mostové. Ta se pustila do generální opravy s cílem uvést objekt do
původního stavu. Jejím záměrem bylo využívat objekt k ubytovacím službám. Vila
dostala vnitřní vybavení v jednotném historizujícím stylu a její propagační název
zněl „Vila Bělá”. Perličkou několika zim bylo pestré vánoční elektrické osvětlení
a barevná výzdoba parčíku kolem vily, kterou obdivovaly zvláště místní děti.
V současnosti je „Nova vila” opět v internetové nabídce k prodeji.
(zpracoval Jiří Nedomlel)

VZNIKLA PRACOVNÍ SKUPINA VODA PRO
PODORLICKO. VYUŽIJE „JEZERA” PODZEMNÍ VODY
K ZÁSOBOVÁNÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ
Na Rychnovsku vznikla pracovní skupina složená ze starostů, ředitelů vodáren,
hydrogeologů, zemědělců a lesníků „Voda pro Podorlicko”. Jejím cílem je zajištění dostatku pitné i užitkové vody pro celou oblast podorlického regionu.
„Tento kraj se trápí suchem už řadu let a zatím nepřichází řešení. Chceme připojit
region na páteřní Východočeskou vodárenskou soustavu a konkrétními kroky
zadržet vodu v krajině,” vysvětluje koordinátor skupiny Drahoslav Chudoba.
Skupina má v tuto chvíli 20 členů. Kromě starostů obcí v ní působí také hydrogeolog Svatopluk Šeda, šéf výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti v Opočně Jiří Novák, ředitel Správy lesů šlechtického rodu Colloredo-Mansfeldů v Opočně Ladislav Šimerda a dále několik místních zemědělců
a lesníků. Tito odborníci se budou scházet pravidelně jednou měsíčně, aby připravili potřebné podklady a ty dále předali Královéhradeckému kraji, Ministerstvu zemědělství či Ministerstvu životního prostředí.
„Beru to jako výzvu. Dvacet let se věnuji hospodářským projektům ve spolupráci
s různými obcemi. A zároveň jsem zemědělec a myslivec a boj proti suchu beru
jako součást svojí profese. Postupnými kroky pracovní skupina docílí toho, abychom Rychnovsko a celé Podorlicko zásobili vodou,“ uvádí Drahoslav Chudoba.
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„Voda pro Podorlicko“ vytvoří plán propojení jednotlivých vodárenských soustav a bude také řešit neméně důležité hospodaření s vodou v krajině. V rámci
prvního bodu, tedy propojování vodárenských soustav, plánuje skupina připojit jednotlivé obce Podorlicka, které trpí nedostatkem vody, na páteřní Východočeskou vodárenskou společnost. Vytvoří se tak nová soustava potrubí, která
spojí jednotlivé obecní vodovody s páteřní sítí.
Východočeská vodárenská soustava měří přes sto kilometrů a zásobuje vodou
asi půl milionu lidí na východě Čech. Ročně jí protečou až čtyři miliony kubíků
vody. Byla dokončena v roce 1999 a propojuje vodovody Náchodska, Hradecka,
Pardubicka, Chrudimska, Novobydžovska, Přeloučska i další. Tato soustava je napájená z Polické pánve, kde je dostatek podzemní vody. Druhým místem ve východních Čechách, kde je dostatek podzemní vody, je Vysokomýtská synklinála.
Ta však s Východočeskou vodárenskou soustavou doposud propojená není. To
hodlá pracovní skupina změnit a jednotlivé soustavy vzájemně propojit. Celkově
tedy hovoříme o cca 80 km nového potrubí, které by mělo vzniknout v rámci propojování obcí s Východočeskou vodárenskou soustavou. Město Rychnov nad
Kněžnou by tak například bylo nově napojeno na Východočeskou vodárenskou
společnost i na Vysokomýtskou synklinálu.
„Východočeská vodárenská soustava je mimo jiné napájená z Polické pánve
a je zde asi 700 litrů/sekundu (0,7 kubíků) využitelných zdrojů podzemní vody.
Z Vysokomýtské synklinály (oblast Častolovic, Kostelce nad Orlicí až po Litomyšl
a Poličku) je pak k dispozici více než 2000 litrů/sekundu (2 kubíky) využitelných
zdrojů podzemní vody. Pracovní skupina chce docílit toho, aby bylo možno vodu
z těchto dvou zásadních zdrojů vzájemně propojit, přivést ji i do oblasti Rychnovska a deﬁcitní oblasti Podorlicka,” vysvětluje hydrogeolog Svatopluk Šeda
budoucí konkrétní kroky pracovní skupiny.
Starostové měst a obcí vznik pracovní skupiny a její náplň velmi vítají. Současné postupy jednotlivých obcí při zajišťování nových zdrojů vody totiž podle
nich nemají perspektivu. „Potřebujeme pracovní skupinu, která zajistí komplexní
řešení nedostatku vody v Podorlicku a vybudování zásobovacích vodovodních
řadů z lokalit s dostatkem vody pro všechny obce. Obec Liberk má v současné
době zajištěn nový zdroj vody, ale nikdo neví, na jak dlouho. Obec bude podporovat vznik této pracovní skupiny, protože vlastní tři vodovody a voda může dojít
v kterémkoli vodovodu. Propojením jednotlivých řadů by tento problém byl vyřešen,“ vysvětluje Jiří Šimerda, starosta obce Liberk.
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Podobně hovoří také Zdeňka Seidelová, starostka obce Přepychy: „V současné
době probíhají u nás v obci komplexní pozemkové úpravy. Po jejich ukončení, koncem roku 2021, nás čeká výstavba dvou vodních nádrží zachycujících vodu v krajině.
A to jsou další mnohamilionové akce, velice potřebné pro záchranu naší přírody.
I v tomto případě ráda využiji spolupráci se skupinou „Voda pro Podorlicko“.
Druhým neméně důležitým úkolem pracovní skupiny je vyřešit hospodaření
s vodou v krajině a zadržování vody v krajině. Právě proto jsou mezi členy pracovní
skupiny také místní zemědělci a lesníci. „Se zemědělci chceme rozvést hlubší
debatu například o orbě. Naším cílem je vysvětlit velkým zemědělcům, proč je
potřeba používat organické hnojení. Hlína se tím prohnojí, voda bude více vsakovat do půdy a zůstane na poli. S lesníky bychom zase rádi vyřešili vysazování
listnatých stromů v lesích. Kvůli kůrovci mizí lesy. Voda tím pádem teče pryč. Pokud
budeme kromě jehličnanů vysazovat i stromy listnaté, bude se voda více vsakovat a méně odpařovat,“ shrnuje plány pracovní skupiny Drahoslav Chudoba.
Konkrétní projekty v boji proti suchu, které pracovní skupina připraví, by
měly být ﬁnancovány kombinací prostředků fondů Evropské Unie, státního programu Boj se suchem a prostředků Královéhradeckého kraje.
Kontakt: Drahoslav Chudoba | koordinátor pracovní skupiny.
(Tisková zpráva, 14. května 2020)

Malá poznámka na téma „voda“
Sine aqua non vita est, říkali už staří Římané, kteří stavěli dodnes obdivované akvadukty přivádějící vodu ze
vzdálených hor do měst. I my si stále naléhavěji uvědomujeme, že bez vody není života. Voda se v posledních letech stala velice vzácnou tekutinou. Kvalitní vody celosvětově stále ubývá,
a tak se stala strategickou surovinou, o kterou se dnes vedou i války. Každému
je jasné, že vodou je nutno šetřit. Doby, kdy kubík stál 50 haléřů, se už asi nikdy
nevrátí. O to více člověku rozum nebere, že tuto životadárnou tekutinu před lety
naši „moudří“ politikové lehkovážně umožnili prodat do cizích rukou. A tak se
nyní musíme smiřovat se skutečností, že čím více pitnou vodou šetříme, tím více
za ni zaplatíme, protože zisky majitelů musí být přece zachovány. Řečeno s klasikem – to jsou paradoxy…
Jiří Nedomlel
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Sportovní víkendy ve Skuhrově
Wikov SKI Skuhrov nad Bělou ve spolupráci s Obecním úřadem ve Skuhrově
nad Bělou pořádají o víkendu 14. – 16. 8. 2020 již 8. ročník závodu Orlický Rollerski cup. Start pátečního závodu je v 19:30 hodin v Šedivinách s cílem u kostela
Sv. Josefa v Šedivinách. Start sobotního závodu je v 11.30 hodin v Orlickém
Záhoří s cílem na Šerlichu, délka trati je 10 km. V neděli je start v 10.00 hodin od
Společenského centra ve Skuhrově nad Bělou, délka trati je 16 km. Cíl závodu je
nově na Luisině Údolí, kde bude pro závodníky připraveno občerstvení – ionťák,
pivo a hlavně výborné domácí buchty, které pečou naše maminky.
V sobotu 8. srpna 2020 tradiční letní závod – Běh okolo Ostrova (původně Běh
Údolím řeky Bělé). Letos se koná nově 2. ročník tohoto silničního běhu (jinak by
byl již 25 ročník BÚŘB). Start hlavního závodu na 10 kilometrů je v 10.00 hodin
u motelu Skalka. Po startu v obci Podbřezí závodníci poběží po asfaltové cestě,
kde je zákaz vjezdu motorových vozidel, mírně z kopce do obce Trnov, kde bude
obrátka a dále se poběží po rovině a částečně polní cestě do obce Hroška, kde
bude opět otočka. Z této otočky se poběží cestou mírně z kopce do cíle, který je
v místě startu. Součástí závodu je i vložený závod dětí na 1 a 3 km - dle věkových
kategorií. A také závod předškolních dětí na 100 m.
V pátek 18. září 2020 pořádáme již tradičně koláčkový závod. Start závodu bude
v 16.15 hod., na hřišti naproti benzínové čerpací stanici ve Skuhrově nad Bělou.
Pořadatelé a organizátoři závodů srdečně zvou občany: Přijďte si zazávodit,
nebo alespoň povzbudit závodníky.
Za podporu naší sportovní činnosti děkujeme obzvláště obcím Skuhrov nad
Bělou, Kvasiny a Solnice.
Wikov SKI Skuhrov nad Bělou

Kadeřnictví M.S.
Martina Smolová
tel.: +420 731 188 489, Brocná 23
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Rybáři nezaháleli
Máme za sebou první polovinu roku 2020, ve které měl
náš spolek klidnější jaro než v jiných letech. I tak jsme
slovili násadu pstruha obecného, která byla vysazena do
hlavního toku řeky Bělé. V jarních měsících jsme se take
potýkali se zdravím ryb na našich rybnících, ale vše je
snad již v pořádku.
Z veřejně prospěšných akcí náš rybářský spolek uspořádal v obci sběr železného šrotu. Vzhledem k tomu, jaká byla situace okolo COVID-19, jsme do poslední chvíle nevěděli, zda budeme moci uspořádat tradiční závody dětí
a dospělých v lovu ryb. Opatření se nakonec uvolnila tak, že jsme mohli dne
6. 6. 2019 na rybníku D1 MO Skuhrov nad Bělou uspořádat dětské rybářské závody. Závody jsou pořádány pro děti do 15 let věku a letos se jich sešlo celkem
22. Potěšující je, že z tohoto počtu bylo 14 dětí z kroužku pořádající skuhrovské
organizace. Každý účastník si vylosoval své místo k lovu. Potom si některé děti
samostatně a jiné za pomocí rodičů připravily rybářské náčiní. V 8 hodin byl zahájen samotný závod. Některé menší děti s rybolovem trochu zápasily a rodiče
měli plné ruce práce, oproti tomu některé starší už si počínaly jako staří mazáci.
Téměř všechny děti ulovily alespoň nějakou rybu a každé pak dostalo také
nějakou pěknou cenu. Po celou dobu závodu bylo pro závodníky připraveno
občerstvení, které pro ně bylo zdarma. Jako první se umístil Vojtěch Macháň se
ziskem 294 bodů.
Dne 13. 6. 2020 se konaly rybářské závody jednotlivců na
rybníku D1 v Debřecích. V letošním roce se sešli celkem 44 závodníci ze širokého okolí. Zastoupena byla i naše místní
organizace a to 7 soutěžícími.
Počasí bylo od rána slunečné
a teplé. Chytalo se na dva poločasy po třech hodinách, tak si
soutěžící rybolov mohli užít.
Teplé počasí přimělo kapry ke
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tření, a tak se očekávalo, jak budou ryby spolupracovat. Obavy se naplnily a kapři
ani bílá ryba moc nebrala. Co nás všechny překvapilo, že bylo dost záběrů od větších ryb. Nejdelší ryba závodu byl amur 87 centimetrů a hned v závěsu kapr 86 centimetrů. Chytilo se ještě několik ryb v rozmezí 60 až 80 cm. Několika větším rybám se
podařilo osvobodit, ještě než se dostaly na břeh. Dusné počasí ovšem ještě před
koncem závodu přineslo přívalovou bouřku. Závod byl ukončen o 15 minut dříve,
přesto závodníky zastihla průtrž mračen, a tak někteří byli úplně promočení. To, co
přišlo za pár minut a „okořenilo“ čekání na výsledky, asi nikdo nepamatuje. Bylo
takové krupobití, že venku nešlo chodit, během chvíle bylo bílo. Právem panovala
obava, zda zaparkovaná vozidla zúčastněných nebudou poškozena. Nakonec se vše
snad obešlo beze škod. Po sečtení bodů se vítězem stal Jan Kratochvíl z místní
organizace se ziskem 488 bodů. Pro účastníky byly připravené pěkné ceny.
To, že se snažíme udržovat okolí rybníků v pořádku, aby zde bylo příjemné
prostředí, je samozřejmostí. Stejně jako to, aby bylo dostatek ryb a každý si při
rybolovu zachytal a neseděl u vody bez záběru. Do konce roku nás ještě čeká
24 hodinový závod dvojic, který se koná 17. a 18. srpna. Přijďte se podívat, jak takový závod probíhá, a podpořit závodníky. Občerstvení bude zajištěno.
Na tomto místě bych chtěl poděkovat obecním úřadům ve Skuhrově nad Bělou
a Kvasinách za podporu našeho spolku. Pro děti z kroužku mládeže se díky této
podpoře může pořádat více zajímavých akcí a začínajícím mladým rybářům můžeme 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

Pranostiky ze starého kalendáře, srpen, září
Jsou-li v srpnu hory kalný, budou v zimě mrazy valný.
Vesele bude řinčet kosa, je-li v srpnu hodně rosa.
Parno na Dominika (4. srpna) zvěstuje tuhou zimu.
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
Kdo pracoval v létě, tomu poví září, tučný bude podzim, těš se hospodáři.
O svatém Matouši (21. září) vlaštovka nás opouští.
Co srpen neuvaří, září nedopeče.

SKUHROVSKÝ ZPRAVODAJ

31

Vrtulník u dopravní nehody
Dne 31. 5. 2020 kolem 12.00 hod.
došlo na silnici č. 321 u obce Skuhrov nad Bělou v zatáčce u vrátnice bývalé ﬁrmy Porkert k dopravní nehodě.
Jednalo se o havárii motocyklisty, který utrpěl lehké zranění.
Na místě zasahovaly posádky Integrovaného záchranného systému, blokovaný byl jeden jízdní pruh. Na přilehlé louce přistál vrtulník, kterým
byl zraněný motocyklista transportován k dalšímu ošetření.
(Podle internetové zprávy)

Proměny dřeva
Za krásného počasí se v areálu
skuhrovského hradu uskutečnil ve
dnech 3. - 5. července 2020 v pořadí
již 5. ročník řezbářského symposia
„Proměny dřeva”, tentokrát na téma
„Život na vsi”. Vzniklá díla budou
umístěna v místní části Brocná. Tato
akce dávno přesahuje rámec obce,
o čemž svědčí velká účast diváků
z blízkého ale i vzdálenějšího okolí.
Její význam podpořili svou účastí
i hejtman Královéhradeckého kraje
Jiří Štěpán a senátor Miroslav Antl.
Hlavními aktéry byli Radek Smejkal,
Jan Paďour, Petr Krejcar, Robert
Musil a Martin Bořuta - v pravém
slova smyslu mistři v práci s motorovou pilou. Tuto skutečnost mohli
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diváci ocenit zvláště při vložené soutěži v rychlořezání
(speed carvingu) s názvem
„Socha za hodinu”, při níž
měli jmenovaní řezbáři za
úkol vytvořit díla, která byla
následně zájemcům prodána v dražbě. Bohatý doprovodný program (řemeslné
stánky, airsoftová střelnice, dílničky pro děti) i chutné a rozmanité občerstvení
přispěly ke spokojenosti všech návštěvníků.
Závěrem nezbývá, než poděkovat pořadatelům, kterými byli členové spolku
Přátelé hradu Skuhrov z.s. ve spolupráci s Obcí Skuhrov nad Bělou za skvěle připravenou akci, jejímž duchovním otcem je místní občan pan Ing. Richard Poláček. Pořadatelé touto cestou chtějí poděkovat všem sponzorům, bez kterých by
takovouto akci nebylo možné zorganizovat.
Jiří Nedomlel

Historická fotohádanka
Tentokrát si připomeneme, že ve Skuhrově býval také brod přes řeku Bělou
a to hned vedle starobylého kamenného mostu do Debřec. A ještě k objektům
na snímku: v domě nalevo bývalo pekařství, v prostředním železářský obchod,
později „Kovomat” a v domě napravo bývala kdysi četnická stanice.

Zubní pohotovost - rozpis služeb
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 13.00 hod.
datum

jméno lékaře

adresa ordinace

telefon

25.07.

MUDr. Skřičková Zdena

poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 695

26.07.

MUDr. Sudová Simona

poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí

494 371 031

01.08.

MUDr. Světlík Filip

Tyršova 515, Opočno

777 667 353

02.08.

MUDr. Štulík Richard

poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 693

08.08.

MUDr. Tancurinová Jana

Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk

736 419 151

09.08.

MUDr. Tomanová Libuše

poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí

494 542 102

15.08.

MDDr. Učňová Petra

Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk

721 200 244

16.08.

MUDr. Valešová Pavla

poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 622 114

22.08.

MUDr. Veselská Renata

poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí

494 371 781

23.08.

MDDr. Zdráhal Zdeněk

Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí

721 460 150

29.08.

MDDr. Andělová Jana

Jana Pitry 448, Opočno

731 980 112

30.08.

MUDr. Bahník František

Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí

494 323 152

05.09.

MUDr. Beránek Jan

Komenského 828, Týniště nad Orlicí

494 371 088

06.09.

MDDr. Borůvková Veronika

poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 622 114

12.09.

MUDr. Domáňová Iva

poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 694

13.09.

MUDr. Handl Jindřich

Panská 24, Rychnov nad Kněžnou

494 531 955

19.09.

MDDr. Havlíček Ondřej

Záhumenská 445, České Meziříčí

734 324 600

20.09.

MUDr. Hlavsová Lenka

Komenského 259, Kostelec nad Orlicí

494 323 958

26.09.

MUDr. Hrbáčová Eva

Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou

494 532 330

27.09.

MUDr. Kašparová Dagmar

Voříškova 169, Vamberk

602 514 715

28.09.

MUDr. Loukota Jan

Komenského 127, Opočno

494 621 665

03.10.

MDDr. Matoušková Lucie

Kvasinská 129, Solnice

602 152 873

04.10.

MUDr. Malátková Ludmila

poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 696

10.10.

MUDr. Miřejovská Dagmar

Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí

494 323 152

11.10.

MDDr. Motyčka Martin

Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou

775 224 093

17.10.

MUDr. Nentvichová Eva

K. Michla 942, Dobruška

494 623 775

18.10.

MDDr. Petrák Tomáš

Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk

721 200 244

24.10.

MUDr. Plšková Ivona

Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou

494 534 841

25.10.

MUDr. Podolská Jana

poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí

494 371 783

28.10.

MUDr. Pokorná Jaroslava

poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 697

31.10.

MUDr. Pokorná Věra

Jana Pitry 448, Opočno

494 667 628
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