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Vážení občané,
je tu konec roku a s ním i čas ročního bilancování, jak se
nám dařilo přes všechna úskalí, a že to nebylo letos vůbec
jednoduché, naplňovat předsevzetí a plánované úkoly
uplynulého roku. Myslím si, že jsme pracovali naplno, opět je za námi vidět kus
poctivé práce.
Nejprve však trochu kultury. Advent jsme letos zahájili velmi netradičně
a skromně. Chyběly předvánoční prodejní trhy i slavnostní rozsvícení vánočního
stromu, u kterého každoročně zazpívali žáci ZŠ několik vánočních koled před
hojným publikem. To vše navozovalo příjemnou předvánoční atmosféru. Jak velí
proticovidová opatření, letos se z toho nemohlo uskutečnit nic. Jsme však rádi,
že se nám podle četných kladných ohlasů alespoň podařilo vylepšit a zkvalitnit
předvánoční výzdobu obce, která snad také přispěje k navození sváteční pohody.
Toto období je charakteristické přípravami a vytvářením ﬁnančního rozpočtu
na příští rok. Letos to je zvlášť těžký úkol, protože nikdo netuší, jak se změní ﬁnanční toky pro příští rok, vše je ovlivněné letošní složitou situací. Finanční výbor
zasedl, zvážil, odhadl a zodpovědně připravil rozpočet na rok 2021, do kterého
promítl hlavně dokončení rozpracovaných akcí a nejnutnější již déle připravované a vyprojektované akce a požadavky. Finální návrh rozpočtu je k nahlédnutí
na oﬁciálních vývěskách obce a bude schvalován na letošním závěrečném zasedání zastupitelstva koncem roku.
S plánovanými rozpočtovými akcemi pro příští rok Vás seznámí ve svém článku
pan místostarosta. Já se pouze poohlédnu za uplynulým rokem a v krátkosti zrekapituluji naši práci.
Největší akcí letošního roku byla bezesporu vestavba čtyř bytů do budovy bývalé školy v Brocné. Příznivci pěstitelského pálení se však nemusí obávat, jedná
se o první patro a podkroví. Pálenice zůstává zachována a naopak i ona získá
vylepšení ve formě nového skladu ovoce a většího zázemí. I v době rekonstrukce
udržujeme pálenici v provozu. Co se týká budovy, ta má už nyní krásný nový
vzhled. Termín dokončení se díky nepřízni koronavirové doby posunul z konce
tohoto roku na konec března 2021. Z četných zájemců o bydlení byli dle stanovených kritérií vybráni čtyři, a tak všechny byty už mají své nájemníky.
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Druhou akcí, kterou bych zde chtěl vyzvednout, na kterou jsem velmi pyšný, je
změna vytápění v naší mateřské školce. O tomto kroku jsme léta snili. Této bezesporu časově nejnáročnější akce loňského roku jsme se zhostili se ctí a vše
jsme nakonec organizačně zvládli. Tím získali naši nejmenší stabilní a příjemnou
pohodu vnitřního prostředí budovy a školka se kvalitativně posunula o stupeň
výš. Touto cestou bych chtěl moc poděkovat všem zúčastněným, vedení školky
i školy, učitelkám, zaměstnancům i všem ostatním, jak celou provizorní situaci
zvládli. V neposlední řadě patří i velký dík i rodičům za jejich trpělivost.
Další dokončenou akcí je doplnění veřejného osvětlení v dolní časti Debřec
a v Hraštici na komunikaci ke kostelu. Nové stožáry mají krásná nová svítidla
a stabilní zemní napájení. Elektrické dráty pomalu všude mizí.
Vzniklé stavební parcely na Březině jsou již nenávratně rozebrány a pomalu
zde roste nová část sídliště.
Nové chodníky a veřejné osvětlení po fyzické kolaudaci nyní procházejí poslední etapou, kterou jsou dokladové a administrativní záležitosti.
Dětské hřiště dostalo letos nového a hojně využívaného souseda, kterým je
posilovna pod širým nebem. Zeď u bývalého strojírenského provozu dostala nový
kabát. Její plocha vítá návštěvníky nabídkou místních historických zajímavostí
a krás. Tolik malé ohlédnutí za loňským rokem.
Závěrem mi, vážení a milí spoluobčané, dovolte, abych Vám i všem Vašim blízkým popřál příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2021 pevné zdraví,
hodně štěstí a spokojenosti. Nový rok tradičně přivítáme v podvečer prvního
dne roku skuhrovským ohňostrojem, tentokrát za dodržení všech stanovených
pravidel platných pro dané období.
Milan Bárta, starosta

Finanční záměry obce
V letošním hektickém roce jsme toho v obci hodně udělali a také jsme za to
hodně zaplatili. O jednotlivých akcích píše ve svém příspěvku starosta obce.
Vzhledem k tolikrát skloňovanému dopadu koronaviru na státní ﬁnance a tím
krácení obecních rozpočtů musíme pro rok 2021 poněkud upravit naše plány.
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Prioritu budou mít akce, které již běží, konkrétně dobudování bytů v bývalé
škole v Brocné, která by měla být dokončena do konce března 2021. Tato akce
nás stojí více peněz, než jsme plánovali.
Pokračovat chceme v akci bezdrátový rozhlas, na kterou již máme přidělenou
dotaci. Zažádáme o demolici objektu čp. 13 (dům naproti hospodě „Pod hradem“). Zde jsme koupili zbývající část budovy a okolní pozemky. Pokračovat budeme v projektových pracích na využití tohoto cenného prostoru. Více k této
záležitosti sdělíme v dalším čísle zpravodaje.
Zažádáme o dotace na opravu cesty Skuhrov n. B. – Nová Ves, rekonstrukci
rybníku ve Svinné, rozšíření kuchyně ve Společenském centru a o další drobné
dotace z titulů vypisovaných krajem. To, že zažádáme o dotaci, však ještě neznamená, že dotaci obdržíme. A když ji obdržíme, ale nebudeme mít prostředky
na spoluúčast, neznamená, že budeme akci realizovat. Zkrátka bude nutná velká
obezřetnost a průběžné sledování rozpočtu s pečlivým vyhodnocováním, na co
máme a na co ne. V návaznosti na vývoj příjmů budeme realizovat některé další
plánované akce, jako otopný systém ve spolkové místnosti ve Svinné, opravu
hasičské zbrojnice ve Skuhrově n. B. a pod.
V žádném případě nebudeme omezovat stávající rozsah služeb v obci, jako je veřejné osvětlení, činnost sběrného dvora, průběžný úklid, čistění kanalizace apod.
Mgr. Jaromír Chocholouš, místostarosta

Informace Obecního úřadu Skuhrov nad Bělou
Úřední hodiny o svátcích:
OBECNÍ ÚŘAD
Pondělí 21. 12. 2020
Úterý
22. 12. 2020
Středa
23. 12. 2020
Pondělí 28. 12. 2020
Úterý
29. 12. 2020
Středa
30. 12. 2020
Čtvrtek 31. 12. 2020

8.00 – 12.00 12.30 – 17.00 hodin
8.00 – 12.00 12.30 – 16.00 hodin
8.00 – 12.00 12.30 – 17.00 hodin
8.00 – 12.00 12.30 – 17.00 hodin
8.00 – 12.00 12.30 – 16.00 hodin
8.00 – 12.00 12.30 – 17.00 hodin
zavřeno
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V případě prodloužení nouzového stavu bude otevírací doba:
Pondělí 8.00 – 13.00 hodin
Středa 12.00 - 17.00 hodin
POŠTA
Pošta bude otevřena dle klasické otevírací doby.
Zavřeno pouze ve čtvrtek 31. 12. 2020.
MUDr. KAROLÍNA JURÁNKOVÁ
Do středy 23. 12. 2020 běžné ordinační hodiny
Pondělí
28. 12. 2020 zavřeno (zástup MUDr. Pop, Kvasiny)
Úterý
29. 12. 2020 otevřeno bez odpolední ordinace
Středa
30. 12. 2020 zavřeno (zástup MUDr. Juza, Solnice)
Čtvrtek
31. 12. 2020 zavřeno (zástup MUDr. Juza, Solnice)
V případě potřeby během svátků je možná konzultace s lékařkou i telefonicky
(POUZE FORMOU SMS) – 721 086 859 nebo mailem – pl.skuhrov@seznam.cz.
SBĚRNÝ DVŮR
Středa 23. 12. 2020:
Sobota 26. 12. 2020:
Středa 30. 12. 2021:
Sobota 2. 1. 2021:

otevřeno
otevřeno
otevřeno
otevřeno

15.00 – 17.00 hodin
8.00 – 10.00 hodin
15.00 – 17.00 hodin
8.00 – 10.00 hodin

Sociální komise opět děkuje všem dárcům, kteří přispěli v květnu do sbírky pro
Diakonii Broumov. Další sbírka se připravuje na měsíc duben. Přesný termín
bude vyhlášen a plakátován.
Za komisi Jana Kouřímová
Svoz komunálního odpadu v roce 2021
žlutá známka: každý sudý týden v pátek
bílá známka: stejné jako žlutá, kromě 18., 22., 26., 30. a 34. týdne.
Přeplatky za odpady a psy:
Upozorňujeme občany, kteří zaplatí poplatek za odpady a poté se odstěhují,
že jim vzniká k datu odhlášení trvalého pobytu přeplatek, o který si můžou zažádat na obecním úřadu. V případě úmrtí občana s trvalým pobytem ve Skuhrově nad Bělou, Brocné a Svinné náleží přeplatek osobě, která je uvedena
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v usnesení o dědictví. To samé platí v případě, že dojde k úhynu či odhlášení
psa. Formulář žádosti je ke stažení na stránkách obce.
Upozorňujeme, že dle vyhlášky je povinnost nahlásit vzniklé změny správci
poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy vznikla.
Upozorňujeme občany, kteří jezdí na motorkách, čtyřkolkách, na koni a také
myslivce, aby nejezdili po polích, na kterých hospodaří zemědělci. Zákonodárci
určují zemědělcům, jak hospodařit, a tak dochází na svažitých nebo větších pozemcích k jejich dělení pomocí zatravňovacích pásů, které ovšem nemají sloužit
jako veřejné komunikace, ale k ochraně před erozí či ochraně zvěře. Porost
z těchto pásů slouží jako hodnotné krmivo pro skot. Totéž platí o porostech vojtěšky, jetele či trvale travních porostů (louky). Neničte práci druhých pro vaše potěšení! Děkujeme, že budete ohleduplní.
Zájezd na muzikál do Prahy je naplánován na duben 2021. Jedná se o muzikál
Michala Davida DĚTI RÁJE, který se hraje v kongresovém centru. Termín je 10. 4. 2021.
Doufejme, že se současná situace zlepší a budeme moci tento zájezd uskutečnit. Cena vstupenky + doprava je 400,- Kč. Zájemci se mohou hlásit na OÚ Skuhrov od 1. 3. 2021.
Slavnostní novoroční ohňostroj
V pátek 1. ledna 2021 se uskuteční slavnostní novoroční ohňostroj od 18.00 hodin na obvyklém místě u zdravotního střediska. Prozatím Vás nemůžeme pozvat
na tradiční osobní setkání a drobné občerstvení.
Vzhledem ke koronavirové době ohňostroj proběhne za podmínek, které
budou v ten okamžik možné.
COOP informuje
Ve druhé polovině listopadu si nakupující mohli všimnout stavebního ruchu
u místního obchodu COOP. Podle informací od vedoucí prodejny, paní Zdeny Kociánové, zde dochází ke stavebním úpravám, jejichž výsledkem bude zvětšení
prodejní plochy a vybudování bezbariérového přístupu. Do budoucna by v patře
měly vzniknout 3 bytové jednotky. V důsledku těchto prací bude od 1. 1. 2021
obchod na zatím neznámou dobu uzavřen.
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Místní poplatky v Obci Skuhrov nad Bělou
od 1.1.2021
Poplatky pro rok 2021 zůstávají ve stejné výši jako v roce 2020.
ODPADY
Obecně závazná vyhláška Obce Skuhrov nad Bělou č. 1/2019, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
- výše sazby poplatku: 650,- Kč za osobu
- splatnost poplatku – jednorázově, nejpozději do 31. 5. 2021
PSI
Obecně závazná vyhláška Obce Skuhrov nad Bělou č. 2/2019 o místním poplatku
ze psů.
Sazba poplatku:

a) ze psa chovaného v rodinném
domě
b) za psa chovaného v rodinném
domě v řadové zástavbě
c) za psa chovaného v bytovém
domě (má více než 3 samostatné byty)
d) za psa určeného ke hlídání
objektů pro průmysl, obchod,
zemědělství, skladování,
správu a řízení

1. pes

2. a každý 1. pes 2. a každý
další pes poplatník další pes
65+
poplatník
65+

200,- Kč

250,- Kč

100,- Kč

150,- Kč

300,- Kč

400,- Kč

150,- Kč

200,- Kč

400,- Kč

600,- Kč

150,- Kč

200,- Kč

200,- Kč

250,- Kč

150,- Kč

200,- Kč

- splatnost poplatku – nejpozději do 31. 5. 2021
- osvobození: úleva pro občany 65+
POBYT
Obecně závazná vyhláška Obce Skuhrov nad Bělou č. 3/2019 o místním poplatku
z pobytu.
VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ
Obecně závazná vyhláška Obce Skuhrov nad Bělou č. 4/2019 o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství.
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Volby 2020
Ve dnech 2. a 3. 10.2020 se konaly volby do zastupitelstva Královéhradeckého
kraje. Volební účast v naší obci činila 41,67 %. Volilo se ve dvou okrscích: č. 1 Skuhrov, č. 2 Brocná.

Volební strana
ANO 2011
ODS, STAN, Východočeši
SPOLU PRO KRAJ, ČSSD, Zelení
ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA
Koalice pro KH kraj: KDU, VPM, nestraníci
Spojenci pro KH kraj: TOP-09, HDK,LES
Svoboda a přímá demokracie - SPD
KSČM
TRIKOLÓRA
Demokratická strana zelených
ROZUMNÍ za spravedlnost a životní jistoty

Počet hlasů
Skuhrov
Brocná
79
15
46
6
33
16
36
11
38
8
24
6
21
5
13
4
4
2
1
1
1
1

Celkem
%
25,34
14,02
13,21
12,67
12,40
8,09
7,01
4,58
1,62
0,54
0,54

Ve dnech 2. a 3. 10. 2020 se konalo také I. kolo voleb do senátu. Ve dnech 9.
a 10. 10. 2020 se konalo II. kolo, kam postoupili 2 kandidáti s nejvyššími počty
hlasů z 1. kola v rámci senátního obvodu (Jan Grulich a Miroslav Antl). Volilo se
ve 2 okrscích: Skuhrov, Brocná.
Senát Parlamentu ČR – I. kolo
Jiří Matoušek
Josef Lukášek
Drahoslav Chudoba
František Mencl
Jan Grulich
Miroslav Antl
Jana Drejslová
Vladimíra Lesenská

Skuhrov
10
12
17
19
83
50
72
17

Brocná
1
7
8
4
18
22
11
4

Celkem hlasů
11
19
25
23
101
72
83
21

www.skuhrov.cz

8

Senát Parlamentu ČR – II. kolo
Jan Grulich
Miroslav Antl

Skuhrov
112
46

Brocná
20
18

Celkem hlasů
13
64

Za senátní obvod č. 48 Rychnov n.Kn. byl zvolen Jan Grulich.

Společenská kronika
za 4. čtvrtletí roku 2020
Významného životního jubilea se dožili tito naši spoluobčané:
KRUNČÍK Milan ze Skuhrova
PRECLÍK Jiří ze Skuhrova
POPOVÁ Marcela z Brocné
JECHOVÁ Marie z Hraštice
SEIDLOVÁ Eva ze Skuhrova
FOUSKOVÁ Marie ze Skuhrova
ZOUNAR Rudolf ze Skuhrova
NOSEK Josef z Debřec

70 let
70 let
70 let
94 let
75 let
70 let
70 let
70 let

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

Loučíme se s našimi zemřelými spoluobčany:
NEDOMLELOVÁ Milena ze Skuhrova
GRYGAROVÁ Marie ze Skuhrova
BLAŽEK Denis ze Skuhrova
ŠAIC Rudolf z Nové Vsi
KRŠŇÁKOVÁ Jaroslava z Hraštice
JIRÁSEK Jan z Hraštice
STIEBER Stanislav ze Skuhrova

(nar. 1934)
(nar. 1928)
(nar. 2000)
(nar. 1960)
(nar. 1937)
(nar. 1936)
(nar. 1962)

Čest jejich památce.
Soňa Vlasáková
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Co máme dělat, když...
Na rozdíl od první vlny pandemie Covid-19, kdy nebyly známy případy nákazy
v naší obci, druhá vlna, která přišla na podzim, už postihla i některé skuhrovské
obyvatele. Virus je zkrátka mezi námi, a proto je dobré vědět, jaký je postup
v případě, že máte podezření, že s vaším zdravotním stavem není všechno v pořádku.
Pokud pociťujete příznaky, neopouštějte domov a telefonicky se informujte
u svého praktického lékaře, na krajské hygienické stanici nebo na lince Státního
zdravotního ústavu. Informujte je, zda jste byl/a s někým nakaženým v kontaktu.
Pravděpodobnost, že se jedná o infekci covid-19, je mnohonásobně vyšší, jestliže jste byl/a v kontaktu s nakaženým.
Pokud musíte opustit domov a jít na místa, kde se pohybují jiné osoby, noste
roušku a chovejte se ohleduplným způsobem. Pokud víte, že jste byl/a v kontaktu s někým, u koho se potvrdila nákaza, neopouštějte svůj domov a kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře či krajskou hygienickou stanici, kde
vás informují o následujícím postupu.

Mutina Skuhrovský
- chválí vánoční výzdobu v obci…
- vzkazuje všem, kteří venčí své miláčky na sportovním hřišti
u benzínové pumpy, že je v okolí obce tisíce vhodnějších
míst, kde nebudou psí exkrementy znepříjemňovat sportování školní mládeži…
- upozorňuje (opakovaně) na nevhodnost krmení koček u zdravotního střediska…
- si všiml nepovoleného skládkování bioodpadu (tráva, větve) za budovou
obchodu COOP…
- připomíná, že domovní a komunální odpad v žádném případě nepatří do speciálních kontejnerů (na papír, plasty, textil), ale do popelnice případně do sběrného dvora…
- nechápe jednání některých občanů, kteří neváhají vyměnit svoji poškozenou
popelnici za sousedovu dobrou, tak hluboko jsme klesli…
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- chválí podnikatelské aktivity pana Petra Ulricha a jeho víkendové akce včetně
rozvozu jídel domů, čímž v dnešní nelehké době mnoha lidem usnadnil život,
totéž platí pro akci „Vánočka“ pro zdravotnický personál rychnovské nemocnice...
- přeje všem obyvatelům, aby byl příští rok přívětivější, aby se konečně podařilo
zvládnout koronavirovou krizi a život se co nejdříve alespoň přiblížil k normálu…

Všechno je darem a všechno má smysl
Dovolte mi, abych začal tak trochu osobně. Šedesát
let jsem žil na Slovensku, převážně v Bratislavě. Měl
jsem mnoho kontaktů na univerzitě, v diecézi a také v
sociální oblasti. Po pádu socializmu jsem jako provinciál Misijní společnosti asistoval při znovuobnovení třiceti pěti charitativních spolků (tzv. konferencí)
po celém Slovensku, při založení šesti center Spolků
křesťanské lásky. Stál jsem při vzniku spolku Depaul
Slovensko, který pomáhá více než 230 bezdomovcům denně.
Pocházím z velké rodiny, mám osmdesát dva nejbližších příbuzných. A najednou jste v šedesáti letech života vytrženi z tohoto prostředí. Máte žít, tvořit
v úplně cizím světě, bez předcházejícího zázemí. Je to náročná zkušenost, ale
také zajímavá, jedinečná a obohacující: vytržení i s kořeny. Chtěl bych vám všem
připomenout, abyste měli radost z toho, že jste tady ve Skuhrově zakořeněni, že
tady máte své místo. Když slavíte Vánoce, které se tady v Čechách slaví už více
než tisíc sto let od dob cyrilo-metodějských, vstupujete hluboko do historie. Je
otázkou, jak je slavíme. Nezůstáváme jen na povrchu? Nezůstali jsme jen u rozsvíceného stromečku, dárků, dobré večeře v rodinné pohodě a u televize? Je toto
skutečné poselství Vánoc?
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Když byl univerzitní profesor,
neurolog a psychiatr Viktor Frankl
v koncentračním táboře, dozvěděl
se smutnou zprávu: nejen manželka, ale i rodiče, děti a mnozí
jeho nejbližší příbuzní zahynuli
v táborech. Právě na tomto místě,
v koncentračním táboře, přichází
k velmi důležitému zjištění. Právě
tam dozrálo jeho přesvědčení, že
všechno má smysl. Přicházeli za
ním totiž mnozí psychicky nemocní
pacienti, kterým nemohl pomoci
žádnými chemickými preparáty,
ani léky, protože ztratili smysl
života. Cesta k uzdravení vedla
přes objevení smyslu života, skrze
setkání s transcendentnem – s Boží skutečností. A tito lidé přicházeli
k uzdravení právě touto cestou.
A Vánoce? Nevypovídají snad právě o tomto poselství? Ježíš přichází na tuto zem,
aby nám zjevil ty nejdůležitější zprávy. Odevzdává nám nejdůležitější pravdy,
o které se nezajímají jiní živočichové, ale právě jen člověk. Pravdu o Bohu, o člověku, pravdu o smyslu a cíli lidského života, pravdu o věčném životě. Ježíš Kristus z Nazareta, jehož narození slavíme, nám zjevil, že Bůh není jenom nějaká
energie, síla, ani zákonodárce nebo nějaký policajt, který nás chce nachytat, ale
že Bůh je milující bytost, která má s námi nádherný plán. Náš život není důsledkem náhody, ani výsledkem omylu, ale má hlubší smysl. Nejenom motýl, květina, voda a slunce, ale i lidský život má hluboký smysl. A to nejenom život
mladého člověka, ale i toho starého, nejen zdravého, ale také nemocného. Nejen
život, ale rovněž smrt má velký smysl. Chci nám všem popřát, abychom během
tohoto mimořádného adventu a Vánoc vstoupili do své hloubky, do svého srdce,
abychom se tam setkali s Autorem všeho řádu, s Autorem každé krásy a harmonie. Přeji nám všem, abychom se přiblížili i k našim blízkým, k našim bližním,
protože: „hlubina je člověk a jeho srdce propast“. Celý život se můžeme přibližovat k jiným lidem a objevovat jejich hloubku a vnitřní tajemství…
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Ukončím jedním blahopřáním, které lidé u nás na Slovensku v době adventu
a o Vánocích používají již mnoho století:
„Dobre sa mávajte a s Bohom bývajte,
všetci tu domáci, vy drahí rodáci.
Nech vás Boh požehná a dá vám spasenia,
dá všeho v hojnosti dľa vašej žiadosti.
Nech zošle anjelov, tých dobrých priateľov,
aby z vás každého chránili od zlého.“
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 2020 VE SKUHROVĚ NAD BĚLOU
24. 12. 2020
25. 12. 2020
26. 12. 2020
27. 12. 2020
1. 1. 2021

Vánoční vigilie
Narození Páně
sv. Štěpán
Svatá rodina
Nový rok

16.00 hod.
11.00 hod.
11.00 hod.
11.00 hod.
11.00 hod.

Ve Skuhrově to mají věřící výhodné - mše jsou v 11.00 hod. My na Slovensku
tomu říkáme, že to je panská mše, že si lidé mohou pospat…
Augustín Slaninka, CM, děkan

Vánoční zvyky
Vánoční zvyky měly u našich předků své nenahraditelné
magické kouzlo, prostřednictvím kterého, jak věřili,
mohli poznávat i budoucnost. Moderní uspěchaná doba však tradicím moc
nepřeje a to je určitě škoda. K poezii Vánoc tradiční zvyky patří. Vedle těch všeobecně známých, jako je rozkrojení jablka, pouštění skořápek po vodě či celodenního půstu dodržovali naši předkové celou řadu dalších obyčejů, jejichž
význam a smysl dnes už možná ani neznáme.
Adventní věnec – tvoří ho čtyři svíčky, postupně nazývané: svíce proroků,
betlémská, pastýřská a andělská. Mají se zapalovat postupně každou adventní
neděli proti směru hodinových ručiček. Plameny svíček a zeleň symbolizují život
v protikladu k nevlídné studené zimě.
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Cizí věci v domě. Než hospodyňky zasedly ke štědrovečerní tabuli, pečlivě zkontrolovaly, zda v domě nejsou cizí věci, ať už vypůjčené či zapomenuté. Pokud je
totiž nevrátily před Štědrým dnem, přinášely tyto předměty příští rok velkou smůlu.
Sedm hrnečků sloužilo k věštění budoucnosti. Pod každý hrneček se vložil jeden
symbol. Mince znamenala bohatství, uhlí signalizovalo nemoc, prsten svatbu, hřebínek varoval před nedostatkem, šáteček věštil dalekou cestu, chléb štěstí a dudlík miminko. Pak si stačilo jen zavázat oči, zamíchat hrníčky a jeden si zvolit.
Sudý počet lidí u stolu. Štědrovečerní tabule bývala vždy prostřená pro sudý
počet osob. Pokud rodina měla lichý počet, prostřelo se o jedno místo navíc,
které sloužilo buď pro náhodného hosta, nebo jako vzpomínka na ty, kteří nás
opustili a už nikdy s námi k jednomu stolu nezasednou.
Vynášení štěstí. O Štědrém dnu se nedoporučovalo zametat smetí nebo
dokonce vynášet odpadky z domu. Podle tradice to znamenalo, že si z domu
vynášíte i štěstí. A to za jedno odložení úklidu přece nestojí…
Ovazování vánočního stolu. Před štědrovečerní večeří se provazem nebo
řetězem svazovaly nohy vánočního stolu, u kterého často seděla nejen rodina,
ale i příbuzní. Tím se zajistilo, aby příští rok zůstali všichni při sobě.

Ohlédnutí za děním v Brocné
Po celé jarní období jsme, bohužel, v Brocné žádné akce nepořádali z důvodu
Covid 19, vše se odložilo snad na příští rok.
Ve dnech 3. - 5. 7. 2020 probíhaly na skuhrovském hradě Řezbářské slavnosti,
na kterých vznikly krásné sochy, tentokrát určené pro Brocnou. Budou umístěny
na návsi a sv. Florián u hasičské zbrojnice. Náměty na sochy byly s organizátory
domluveny předem podle daného tématu. V průběhu září jsme sochy natřeli
a připravili jejich ukotvení.
Využili jsme částečného uvolnění omezujících opatření, a proto se nám 18. 9.
povedlo uskutečnit alespoň jednu akci pro děti, kterou byl očekávaný a oblíbený Strašidelný les. Počasí nám přálo, vítr se nakonec uklidnil, a tak jsme mohli
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vyrazit na stezku odvahy. Na cestě
čekala na děti strašidla, která
zkoušela, jak jsou děti statečné.
Na konci bylo každé dítě odměněno. Účast byla velká, přišlo
kolem 45 dětí s rodiči. Poté se
všichni mohli jít občerstvit do
místní hospody, kde si mohli opéct
buřtík. Dne 26. 9. jsme umístili
sochu svatého Floriána na své
místo před hasičskou zbrojnici,
kam jako patron hasičů bezpochyby patří. V umístění plastik
jsme pokračovali 7. 11., kdy jsme
ustavili sochu pasáčka a tří oveček na ostrůvek uprostřed návsi. Husopasku
a pět hus jsme umístili vedle rybníka. Všechny sochy jsou moc krásně propracované a na brocenské návsi je to teď mnohem hezčí. Všem uměleckým řezbářům bych chtěl moc poděkovat za provedou práci.
Kvůli omezení z důvodu vládních nařízení se nám, bohužel, v letošním roce
nedařilo uspořádat všechny naplánované akce. Doufám, že v příštím roce se to
snad podaří.
Od března do dnešních dnů probíhá rekonstrukce školy v Brocné na byty.
V současné době se již dodělává venkovní plášť budovy a výstavba bytů uvnitř
je již také před dokončením. Dokončení celé stavby se posunulo do konce
března, ale stavební práce pokračují rychlým tempem, tak doufáme, že předání
bytů nájemníkům se uskuteční již začátkem roku.
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Pro ilustraci předkládáme čtenářům snímky brocenské školní budovy před rekonstrukcí v porovnání se stavem v prosinci 2020.
Přeji Všem příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2021 hodně
zdraví a štěstí bez omezení.
Martin Šabata

Distanční rozhovor
Co do počtu návštěvníků se největší kulturně společenskou akcí v naší obci
v posledních letech bezpochyby stalo řezbářské sympozium Proměny dřeva.
Během krátké doby se stalo vyhledávanou letní událostí, která svým významem
přesahuje rámec obce i regionu. Na hodnocení letošního ročníku a záměry do
budoucna jsme se prostřednictvím internetu zeptali hlavního pořadatele sympozia pana Ing. Richarda Poláčka:
Občany jistě zajímá, co se stalo se sochami,
které byly letos na sympoziu vytvořeny (kromě
těch, které byly prodány v dražbě).
Letos řezbáři zpracovávali téma „Život na
vsi”. Výsledky jejich snažení jsou instalovány
v Brocné a musím říci, že se plastiky podařilo
velice vkusně umístit v centru obce, sochu
sv. Floriána u hasičské zbrojnice. Je vidět, že
těm, kdo sochy rozmísťovali, na tom velice záleželo, dobře uvážili, kde a jak sochy budou
stát, zkrátka pracovali s láskou a jsou jistě
rádi, že se mají čím pochlubit. Doporučuji všem,
aby se jeli do Brocné na expozici pod širým
nebem podívat.
Vzhledem k jarním opatřením s Covidem-19 dlouho nebylo jasné, zda se vůbec letošní Proměny uskuteční. Přesto pořadatelé na přípravách poctivě pracovali a nakonec byli odměněni, protože symposium se přece jen konalo. Byly to velké nervy?
Příprava symposia je běh na dlouhou trať. V době přísných jarních protiepidemiologických opatření jsme vsadili na to, že štěstí přeje připraveným a ono to
vyšlo. Proměny se konaly v době největšího rozvolnění protivirových opatření.
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Navíc nám v letošním docela deštivém roce přálo i počasí, čehož se jiným pořadatelům nedostávalo. A tak se během letošního symposia u hradu vystřídalo
téměř 3000 návštěvníků, z nichž bylo 450 dětí. Zájem o Proměny rok od roku
stoupá, roste zájem o sponzoring, přibývá stánkařů (letos jich bylo 18). Potěšitelný
je též zájem představitelů okolních obcí o možnost nechat si u nás zhotovit
nějaké dílo, které by zdobilo i jejich obce. To vše svědčí o tom, že akce je velice
přitažlivá. Proto chceme v pořádání symposia pokračovat a podle podmínek
začneme již v lednu s přípravami nového ročníku.
Co vlastně dělá Proměny Proměnami? Existuje nějaký recept na úspěšné
pořadatelství podobných akcí?
V první řadě je to kvalitou práce pozvaných řezbářů, kteří jsou navíc výborní
parťáci, dobře si rozumějí a není mezi nimi žádná rivalita. Za druhé pracovitou,
sehranou a ustálenou partou pořadatelů, v níž má každý přesně stanovené úkoly.
Za třetí je to všestranná podpora ze strany obce. Za čtvrté vidím velký přínos
i v projekci dění na velkoplošnou obrazovku. Za páté se daří připravit i přitažlivý
doprovodný program, zvláště pro nejmenší návštěvníky. Za šesté má svůj velký
podíl i pestré a chutné občerstvení bez front. Když přičteme kouzelné prostředí
skuhrovského hradu, je výčet úplný.
Říká se, že o peníze jde vždy až v první řadě. Jak je to s ﬁnančním zajištěním
sympozia?
Celkově je tato akce výdělečná, což nám následně dovolilo z výtěžku podpořit
místní mateřskou školku a airsoftový kroužek, jehož střelnice se setkala na hradě
s velkým zájmem mladých návštěvníků. Škoda, že se ze známých důvodů nemohl
ještě uskutečnit adventní koncert skupiny Haleluja bend v kostele a další dvě plánované akce na hradě, které jsme se spolkem Přátelé hradu Skuhrov chystali.
Sympozium je ﬁnančně kryto z vybraného vstupného, sponzorských darů,
speedcarvingu. Dotace od Královéhradeckého kraje letos nedopadla, dodatečně
přispěl pouze hejtman Jiří Štěpán ze svého “baličku” na podporu podobných akcí.
V dnešní nejisté době je těžké něco plánovat. Ale za všechny pořadatele mohu
sdělit, že se budeme snažit, aby Proměny byly každým rokem obohaceny něčím
novým. Závěrem bych chtěl touto cestou poděkovat všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na zdárném průběhu sympozia v letošním nelehkém roce.
Děkuji za rozhovor.
Jiří Nedomlel

SKUHROVSKÝ ZPRAVODAJ

17

Okénko do školy
Motto: „Švec bohužel musí stále běhat zpívat do sousedního království“…
Do hradecké hvězdárny páťáci ještě stačili v pátek 9. 10. 2020 v rámci projektu
Plujeme na jedné lodi 2 odjet, ale to už jsme tušili, že to bude na delší dobu poslední akce, kterou jsme stihli zrealizovat. A opravdu, od středy 14. 10. 2020 se již
podruhé v tomto kalendářním roce zavřely všechny školy a znovu nastal přechod na distanční vzdělávání.
Naštěstí jsme již byli i díky navýšení ﬁnančních prostředků na výpočetní techniku pro učitele po této stránce vybaveni, a tak se ihned rozběhla online výuka.
V této obtížné době se ozvala i automobilka Škoda Auto, která potvrdila předchozí příslib ﬁnanční výpomoci ve výši 130.000 Kč (ještě jednou posíláme do
ﬁrmy poděkování!) na vylepšení podmínek distančního vzdělávání. To mj. umožnilo i okamžité zaškolení všech učitelů školy, kdy se učitelé v rámci dvoudenního semináře zdokonalovali v práci s prostředím G Suite společnosti Google,
které umožňuje poměrně soﬁstikovanou komunikaci se žáky prostřednictvím
daných aplikací, jako jsou Gmail, Meet, Disk, Google Učebna, Dokumenty, Prezentace, Kontakty, Kalendář apod. Seminář vedl pan Mgr. Bohuslav Hora z Plané
nad Lužnicí, prostředí G Suite nám pomáhal zavést pan Mgr. Pavel Hodál z Prahy.
Každý žák naší školy i každý učitel získali svůj uživatelský účet, ve kterém s výše
uvedenými aplikacemi pracuje. Žáci školy budou mít svoje účty přístupné po
celou dobu jejich školní docházky v naší škole, prostředí G Suite bude použitelné nejenom v době distanční výuky, ale i kdykoliv jindy.
Online výuka žáků probíhala podle stanovených „rozvrhů hodin“ a musíme říci,
že většina žáků se dokázala s vyučujícím na dálku spojit a alespoň tímto
náhradním způsobem se vzdělávat. Je samozřejmé, že efektivita tohoto způsobu
výuky (v kombinaci s plněním daných úkolů v prostředí Škola doma) se snižuje
s klesajícím věkem žáků. Zejména u žáčků 1. a 2. ročníku jsme se neobešli bez
pomoci jejich rodičů. A tak jsme byli moc rádi, když se tito žáci mohli po pěti týdnech od zavření škol ve středu 18. 11. 2020 vrátit do školních lavic. A od pondělí
30. 11. 2020 je doplnili i žáci zbývajících ročníků 1. stupně a deváťáci. Žáci 6. – 8. ročníku se v prezenční a distanční výuce začali střídat po týdnu. Domníváme se, že
díky stávající epidemické situaci tento stav potrvá pravděpodobně do konce
1. pololetí. Příliš nevěříme, že by se v dohledné době PES „proštěkal“ do 2. stupně.
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K výše uvedenému bychom chtěli ještě podotknout, že si uvědomujeme, že se
naše distanční výuka stále vyvíjí a není zcela dokonalá, ale věřte nám, že se
určité současné nedostatky snažíme odstraňovat tak, aby se tento způsob výuky
stále zlepšoval. V tom by nám určitě napomohl i konstruktivní přístup žáků
a jejich rodičů, kteří mají nějaké potíže s touto formou vzdělávání.
Moc nás také mrzí, že se za současných podmínek nemohl uskutečnit tradiční
Advent ve škole, který byl doprovázený rozsvěcením Vánočního stromu za doprovodu dětského zpěvu koled. Pevně věříme, že se na této akci setkáme v lepších časech již příští rok. Ještě, že alespoň děti z 1. stupně mohl navštívit
zarouškovaný Mikuláš s čertem.
Covid-19 se v minulých týdnech nevyhnul ani některým našim pracovníkům,
kteří se nakazili nebo byli nuceni zůstat v karanténě díky nákaze v rodině. Naštěstí se nikdo nedostal do stavu, který by vyžadoval akutní péči v nemocnici,
a to určitě není špatná zpráva.
Skvělou zprávou je, že výměna otopného systému
v mateřské škole zdárně proběhla v daném termínu
a děti již jsou opět zpátky ve školce. Již nyní můžeme
hovořit o úplně jiné tepelné pohodě a očekávati
úspory v nákladech na energie. Více si jistě přečtete
v článku kolegyň z mateřské školy.
Závěrem se ještě zmíníme o dvou personálních
změnách v naší škole. Na pozici asistentky pedagoga
ve 2. ročníku nastoupila paní Renata Koukolová ze
Solnice, která bude pomáhat paní učitelce Kateřině Hvězdové. Po mnoha letech
strávených v kuchyni mateřské i základní školy končí k 31. 12. 2020 na vlastní žádost paní Jana Rohrová. Její pozici bude od příštího roku obsazena pracovnicí,
která již byla vybrána.
„Milá Jano, za všechnu Tvoji odvedenou práci Ti moc děkujeme a do dalších let
Ti přejeme jen to nejlepší, ale hlavně zdraví, klid a pohodu. I když víme, že platí
okřídlené – důchodci nemají moc času… Měj se moc fajn!“
V době čtení tohoto článku již budou Vánoce doslova za dveřmi. Všem Vám
přejeme příjemné prožití svátků a abyste se ve zdraví mohli sejít s Vašimi blízkými. Krásné Vánoce!
Oldřich Málek, ředitel školy
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Ze slohových sešitů žáků naší školy
Paní učitelka Mgr. Zuzana Šabatová zadala žákům 8. ročníku úkol, aby napsali
charakteristiku svého oblíbeného hrdiny. Jak se práce povedla Janu Kulhánkovi,
posuďte sami:
Pro charakteristiku Můj hrdina si většina lidí asi vybere knižního nebo ﬁlmového hrdinu. Já jsem si ale vybral pro tuto práci člověka, který mi je blízký jako
člověk i jako kamarád.
Osoba, o které píši, se jmenuje Jakub a je to vedoucí našeho střeleckého airsoftového kroužku. Jakub je vyšší postavy, jeho tělo je vypracované a štíhlé, což
je výsledek jeho sportování a posilování. Jeho obličej má přísnější výraz, který
vyniká díky jeho krátkým vlasům. Respekt a vzhled mu dodávají jeho brýle.
Oblečení, které nosí, také dodává charakter jeho osobě. Nejlépe se cítí ve sportovním nebo vojenském oblečení.
Jakubova povaha je přátelská a vstřícná, i když se občas dokáže pěkně rozčílit, pokud by třeba zjistil nějakou nespravedlnost nebo neposlušnost. Nikdy nedělá ukvapené závěry a vždycky se snaží být spravedlivý. Na závěr mohu říci, že
jsem rád, že jsem ho poznal a mohu s ním prožít různá dobrodružství, na která
budu vždy rád vzpomínat.
Vždycky se na něho mohu spolehnout jako na člověka i jako na kamaráda.
Co dodat? Snad jen tolik, že i ve složitých podmínkách pro výuku mohou vznikat docela zdařilá dílka.

Podzimní zprávičky z naší školičky
Tento školní rok začal pro všechny velkou nejistotou
způsobenou nejen Covidem, ale i změnami vycházejícími
z přestavby mateřské školy.
Chtěli jsme se radovat z podzimu a doufat, že v listopadu se vrátíme do naší školky s nadějí, že vše bude jako
dřív. Bohužel nám v polovině října toto očekávání dobrého konce zhatil všude přítomný koronavirus a my byli nuceni mateřskou školu
na čtrnáct dní uzavřít. Během těchto dnů ti, co neulehli, přiložili ruku k dílu.
Nejen že uklidili od hrubé stavby celou budovu mateřské školy, ale dokonce pře-
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stěhovali zpět vše z našich náhradních prostor školní družiny a společenského
centra. Za to jim patří obří obdiv a velký dík. Vše se ale zvládlo, a to za pomoci
výborné spolupráce a vstřícného přístupu přidružených ﬁrem a také kolegů ze
základní školy. A tak jsme opravdu mohli 2. listopadu přivítat děti v nově zrekonstruovaných třídách připravených k výuce, avšak za zpřísněných pravidel vycházejících z dané epidemiologické situace v naší společnosti. Dle možností
bychom chtěli pokračovat v co nejběžnějším provozu a režimu MŠ. Ke zlepšení
výchovně vzdělávací péče by mělo přispět prodloužení provozní doby a hlavně
posily v našem týmu v podobě výborné a milé paní učitelky Jany Hůlkové. I přes
danou epidemiologickou situaci se budeme snažit pokračovat v aktivitách, kterými budeme zajišťovat zdravý a všestranný rozvoj dětí.
Za mateřskou školu bych chtěla moc poděkovat všem, kteří nás podporují
a pomáhají nám v nelehké situaci, popřát pevné zdraví a co nejpohodovější
a klidné Vánoce. Do nového roku 2021 optimismus a víru v lepší časy.
A co se nám povedlo ve školním roce 2019–2020 v naší mateřské škole opravit a obměnit?
• Začala přestavba topení v celém objektu mateřské školy.
• Byl vybudován pitný koutek ve třídě Broučků.
• Byly natřeny zárubně dveří v místnostech.
• Došlo k výměně osvětlení v prostorách tříd Berušek a Broučků.
• Došlo k vybavení novým nábytkem ve třídě Broučků.
• Byla provedena oprava pískoviště.
• Podařilo se zrekonstruovat průlezky na
zahradě MŠ.
• Byla opravena prasklá odpadní roura
v prostorech horní chodby, na podzim
došlo k ucpání odtokové roury na střeše
a promočení stropu v horní části chodby, což bylo opraveno včetně malby.
• Za pomoci profesionální ﬁrmy se podařilo zprovoznit ucpané odpady ve třídě
Berušek.
• Nevyhnuly se nám ani problémy
s elektroinstalací – 2x vyhořely zásuvky
a elektrokrabičky. Již opraveno.
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• Došlo k celkové údržbě lesa a zahrady.
• Byly obnoveny malůvky na dlažbě.
• Bosonohá stezka byla zrekonstruována navožením nového materiálu.
• Bylo vybudováno pítko v prostorách zahrady a zakoupeno zahradní umyvadlo
pro venkovní činnost.
• Byla provedena údržba zeleně, ostříhání tújí a živého plotu.
• Vybudování přechodu pro chodce a osvětlení před budovou mateřské školy.
Za MŠ Sluníčko Zuzana

Ze Svinné do Jižní Ameriky
V pátém dílu cestopisného vyprávění Mgr. Petry Wenzelové opustíme Peru
a zavítáme do sousední Bolívie. Také se dozvíme, jak cestovatelka prožila Vánoce v Jižní Americe.
Vánoce. Říká se, že bychom je měli prožít s těmi nejbližšími. Ty předloňské byly
první, které jsem trávila sama tisíce kilometrů od domova. A řeknu vám, své kouzlo
to mělo taky. Neplácala jsem žádné cukroví, nesmejčila žádný barák, nemyla okna
ani neleštila sklínky. Byla jsem jen já a jihoamerická příroda kolem mě.
Peru jsme měli s Honzou plné zuby. Chtěli jsme zvednout kotvy a konečně se
vydat objevovat krásy trochu zapomenuté Bolívie.
Zlatým vrcholem v Peru byla svatba na ostrově Amantani jezera Titicaca. Byla
barevná, plná jídla a tance. Domorodci byli vřelí, mě vzali mezi sebe. Když jsem
své zážitky volala domů, taťka se smíchem prohlásil, že se vážně dostanu všude.
Oponovala jsem, že jsem šla prostě okolo. Bylo mi se svatebčany opravdu dobře.
Po návratu z ostrova jsme uvízli v Punu (Peru) na autobusovém nádraží. Dva dny
před Vánoci! Umíte si představit, že jsem zrovna dvakrát v psychické pohodě
nebyla. Mířili jsme do Copacabany u jezera Titicaca v Bolívii. Ovšem dozvěděli jsme
se, že tam jaksi stávkují. Proč? To jsme nebyli schopni ze španělštiny pochytit.
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Našli jsme si tedy útulný koutek, rozdělali karimatky a snažili jsme se na pár chvil
zamhouřit oči. Ovšem celou noc nás budila hlídka, že si nikde prostě ustlat nemůžeme. Byli jsme už zoufalí, nevěděli jsme, co dělat. Věděli jsme jen, že ráno musíme někam odjet a nejlépe do Bolívie. Ve tři hodiny ráno jsme našli docela čisté
místo (na místní poměry) pod schody. Roztáhli jsme opět karimatky, batohy pod
hlavu a snažili proklouznout do říše snů. V 5 hodin budíček. Hlídka nám oznámila,
že začínají jezdit ranní autobusové spoje. Měla jsem všeho dost. Po noci, kdy vás
nejmíň čtyřikrát přemístili, Peruánci vyřvávali jména měst, kam jedou a jaké mají
slevy na lístky, jsem už byla na hraně svých možností. Už mi bylo jedno, kam pojedeme. Hlavně pryč odsud. Na Vánoce v Punu být nechcete. Je to smradlavé
a špinavé město. A stal se ale zázrak. Stávka pominula, autobusy začaly do Copacabany jezdit. Hurá. Vyhandlovala jsem lístky za levnější cenu. V tom jsem přeborník, všude po světě jsou vydřiduši, nesmíte se dát! A už jsme frčeli.
Po všech těch trablech jsme se nakonec dostali do vytoužené Copacabany
v Bolívii a snažili jsme si udělat pohodové Vánoce. Celé 4 dny jsme strávili na jednom
místě. Za městem byly vysoké skály. Na nich jsem rodině, mému příteli a přátelům
natočila video, ve kterém jsem jim poděkovala za to, co pro mě dělají. Štědrovečerní
večeře byla mňamka. Měla jsem i české Vánoce právě díky své báječné rodině, kamarádům a jejich dětem. Seděla jsem u šesti štědrovečerních stolů prostřednictvím
mobilu! Tolik krásných duší na mě myslelo, poslalo přání, fotky a videa.
Po svátcích jsme navštívili záhadné Tiwanaku. Po návštěvě komplexu nás policista s hlídačem nechali přespat ve zdejším muzeu u vchodu. Připsali jsme si
další spací místo a neuvěřitelný zážitek k tomu. Na Silvestra, který jsem opět
díky kamarádům měla český, jsme jeli do města La Paz. Město to je chaotické,
bez metra, zato s lanovkami. Za pár kaček vidíte staré La Paz a nové El Alto
z ptačí perspektivy. Je kopcovité, špinavé, červené, plné různých trhů, ale ztratit
se tu nemůžete. Chytla jsem zde oslavy nového roku. A že to byla podívaná!
Ovšem zkejsli jsme tu déle, než bylo zamýšleno. Skočil na nás nějaký moribundus, nemohla jsem se ho delší čas zbavit. V nelehké době to vylepšila čtyřletá
dcera mých přátel: „Teto, ty jsi nemocná? Tak proč tam jsi tak dlouho? Tak přijeď
už za mnou, dám ti pusu.“ Řekněte, nebuleli byste taky? Řvala jsem jak želva…
V plánu byl novoroční výstup na ledovec, ale Honza musel odjet pokořit hory
sám. Místo lezení jsem si četla nové biochemické a molekulární zprávy a podobné
publikace, dívala se na pohádky, dokumenty a sledovala jihoamerickou politiku.
Byla jsem ráda, že můžu být sama se svými myšlenkami a na svátky se nikam ne-
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honit. Mohla jsem zavolat domů vlastně kdykoli, když jsme sladili český a bolivijský čas. Přes svátky mi všichni chyběli, o tom žádná. Ale i tak mi bylo moc hezky.
Na závěr dnešního povídání jsem si nechala milou vánoční příhodu ještě z peruánského Ollantaytamba (městečko s dalšími inckými ruinami). Její kouzlo bylo
umocněno právě tím, že se blížily Vánoce. Seděla jsem před čokoládovnou a chytala WiFi. A samozřejmě v té čokoládovně jsem sežrala tak půl kila čokolády. Přiběhl ke mně chlapeček jménem Kiko, typovala jsem ho na čtyři roky. Malý Kiko
si mě všiml už vevnitř, dal mi pusu a říká: „Ahoj krásná slečno, chceš sladký arašíd?“ Já: „Ahoj malý příteli, ráda, děkuji. Mňam, chutná mi.“ Sedl si vedle mě.
„Chceš ještě?“ „Ne, jsou tvoje.“ Podívá se mi na záda a podiví se: „To je velký
batoh. Kolík váží?“ Já: „Asi 15 kilo.“ Zamyslí se, pak vykulí oči a vykřikne: „Ale to
je určitě mnoho! Proč je tak velký?“ Já s úsměvem: „Mám tam všechno. Spíme
kdekoliv venku a v přírodě.“ A pohladím Kika po vlasech. On: „Ty nespíš doma?
Proč?“ Já: „To je složité a
ty jsi ještě malý.“ Moc to
nechápal, ale podíval se
mi na břicho, nosím vždy
foťák pod tričkem či mikinou kvůli zlodějům. Kiko:
„Ty tam máš miminko?“ To
už jsem slzela smíchy
z jeho neustálého brebentění. „Ne, nemám, to
je foťák.“ Rychle jsem nás
vyfotila. „A máš tam ještě
něco?“ „Už nic.“ Dal mi
další tři pusy, jeho tatínek
to viděl a omlouval se mi. Ovšem absolutně nebylo za co. Smutného Kika si odvedl. Každému musí být jasné, co bylo sladší. Zda ta čokoláda nebo ty vřelé pusy
a dětské pohlazení. Přeji vám, ať máte všichni také tak sladký předvánoční a vánoční čas. Ať už díky cukroví nebo hřejivých chvil s dobrosrdečnými lidmi. Požehnané svátky všem!
(pokračování příště)
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Malé radosti…
Letošní podivný rok nás pozastavil, zpomalil, život začal fungovat trochu jinak,
než jsme byli po dlouhé roky zvyklí. Mnohého z nás to přivedlo k zamyšlení
a uvědomění si těch samozřejmých věcí a činností, které jsme donedávna
nevnímali. Na jaře, když nastala první opatření, se život náhle jakoby pozastavil a
spousta z nás zůstala doma se svými blízkými, jsme nevěděli, co nás čeká. Nám na
venkově tak dvakrát o nic nešlo. Bylo hezké počasí, pracovali jsme na zahradách,
užívali si sluníčka, chodili jsme do přírody, scházeli se společně u stolu, více jsme
si povídali, hráli různé společenské hry. Co nám a hlavně dětem chybělo, byl společenský kontakt s ostatními dětmi a lidmi. My jako rodina jsme byli opravdu jen
na té zahradě, nebo jsme se šli sami někam projít. S nikým jsme se raději nestýkali…
Jakou radost měly naše děti František a vnučka Kristýnka, když jsem jim asi po
měsíci pobytu doma na Hraštici večer při čtení pohádky oznámila, že ráno pojedeme do Skuhrova na nákup. Nemohly se dočkat, že si budou moct samy něco
dobrého vybrat a koupit. Jindy věc zcela samozřejmá se teď pro ně stala opravdovou radostnou událostí a vzácností. Podzimní opatření a důsledky byly
o mnoho horší. A k tomu podzimní počasí, které na nás působilo také depresivně. Děti byly natěšené na kamarády a na školu, avšak znovu musely zůstat
doma, opět jim chyběl kolektiv a společnost.
Já jsem si navíc uvědomila, jak těžké a náročné toto období bylo a stále ještě je
pro pracovníky ve zdravotnictví a v sociálních službách, když musejí svoji zodpovědnou práci vykonávat v ochranných oděvech včetně respirátoru, štítu,
rukavic a za časté dezinfekce všeho a při stálém dodržování přísných hygienických
opatření… Jakou obrovskou radost jsem měla nejen já, kolegové, ale i naši klienti,
když jsme se před službou již nemuseli oblékat do ochranné kombinézy a mohli
jsme pracovat pouze v respirátoru a v rukavicích. Konečně jsme se i navzájem poznávali. Byla to obrovská úleva. Velice si pracovníků ve zdravotnictví a podobných
profesích vážím. Kdo si to nezkusí a nezažije, neumí si to představit.
Chtěla bych Vám popřát do příštího roku a samozřejmě i celkově do budoucna
mnoho takových zdánlivě samozřejmých, obyčejných radostí, dále pevné zdraví,
hodně spokojenosti a pohody se svými nejbližšími. Těším se zároveň i na společné
setkání při připravovaných kulturních a společenských akcích u nás ve Skuhrově.
Krásné Vánoce všem.
Za kulturní komisi M. Šabatová
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Ze vzpomínek pana Ladislava Šulce, aneb
Jak se kdysi žilo na horách
V dalším pokračování ze vzpomínek pana Ladislava
Šulce se dozvíte, jak se dříve opravovaly boty (dnes se prostě vyhazují) a také, kde se vzal název osady Stará Náves.
Po válce byla otevřena škola na Lomech, kam jsem
začal docházet. Tam jsem poznal nové spolužáky a nové
kamarády. Docházeli sem také děti ze Staré Návsi vzdálené odtud necelý kilometr. Tam bydlel i Vláďa Minařík, syn ševce a chalupníka. Chodíval jsem často s
ním k němu domů o polední přestávce, někdy i po vyučování. Tam jsme si také
dávali spravovat boty.
Tak jako mistra kováře i tohohle ševce příštipkáře sledovat při práci bylo pro
mě zajímavým zážitkem. Řemesla různého druhu mne přitahovala daleko víc než
učení ve školní lavici.
Verpánek, to bylo malé kulaté štokrdlátko, dále ševcovské kopyto, které mi
připomínalo kovadlinu v malém provedení, a nízký příruční stoleček byly veškerým zařízením jeho dílničky. Jedním z hlavních nástrojů bylo štíhlé kladívko
s jedním koncem kulatým. Dále zde měl různá šídla, rašple, dratve, plechovky
s různými hřebíčky a ﬂoky rozložené kolem dokola. K tomu patřily různé barvy,
krémy, kartáče, napínací kopyta a typický ševcovský lep. Tohle bylo království
Vláďova tatínka, rozložené poblíž okna v zadní části jediné světnice. Nebyl to
mistr obuvník v pravém slova smyslu. Šít celé nové boty jsem ho nikdy neviděl.
To prováděl švec Derner na Zadních Lomech. Pan Minařík prováděl dnešními
slovy spíše údržbu, která však byla velmi důležitou, zvláště na vesnici.
Koupit si nové boty, to byl věru velký svátek, a také jenom ve svátek se potom
nosily. Ty starší se neustále opravovaly, pokud to jejich svršky dovolily. Většinou
šlo o podpatky, které se opatřovaly kovovou podkůvkou, aby více vydržely, pro
špičky se vyráběly také podkůvečky, malé jako srpečky začínajícího měsíce.
Vyměňovány byly i celé podrážky. U svátečnější obuvi se to provádělo šitím
a u těžkých pracovních bot také ﬂokováním.
Floky byly čtyřhranné dřevěné hřebíčky bez hlaviček. Ty se zatloukaly po obvodě podrážky. Byly hustě seřazené ve dvou nebo třech úhledných řadách do
čerstvě vyražených dírek šídlem pomocí kladívka. Nacvičené pohyby, rychlé
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a pravidelné střídání šídla s ﬂokováním mi zase připomínaly klepání a cvakání
dědova tkalcovského stavu.
Název Stará Náves, kde můj kamarád bydlel má své kořeny v pověsti, která se
k tomuto místu váže. V době, kdy naši zemi plenila švédská vojska, stála zde
mezi lesy zapadlá vesnice. Švédové vysílali ze svého vojenského ležení do okolí
průzkumné hlídky. Podle jejich hlášení potom velitelé připravovali lupičské nájezdy. Nešťastné bylo každé takové místo po jejich návštěvě. Vyvražděný nebo
odvedený dobytek, vyloupené zásoby. Obyvatelé téhle naší vesnice prý přepadli
takovou hlídku, pobili ji a těla zakopali, aby tak zahladili všechny stopy. Vojáci
po nich však v dalších dnech intenzívně pátrali. Vypsali bohatou odměnu tomu,
kdo je přivede na stopu. Snad se prý našel takový jedinec, který za jidášský groš
své sousedy zradil. Armáda pak vesničku obklíčila, následně vypálila a zrádce
místo odměny usmýkala za koněm a uvrhla do plamenů. Doposud jsou zde
místa, kde to prý v podzemí duní. Tam zůstaly zbytky sklepení. A z bývalé vesnice
se dochovalo jen označení místa, kde se nacházela její náves – Stará Náves.

Z činnosti skautského oddílu
Od počátku nového roku jsme s dětmi během schůzek pokračovali ve skautské činnosti. Několik vlčat a světlušek
z oddílu se zúčastnilo Tříkrálové sbírky, kde svým zpěvem pomáhali vybrat peníze pro nemocné děti.
Bohužel, v březnu jsme byli nuceni svou činnost na neurčito
přerušit, protože celou republiku zasáhl Covid-19, ale nezaháleli jsme. Skauti
a skautky měli za úkol zjistit, kdo v jejich okolí potřebuje jakoukoliv pomoc – např.
nakoupit apod. U nás ve vesnici má většina seniorů rodinné příslušníky, kteří jim
pomáhali, a tak jsme se jim jako skauti nabídli a byli kdykoliv k dispozici.
Nejmladší skauti - vlčata a světlušky namalovali mnoho obrázků, které potom
rozdávali pro potěšení osamělým babičkám v Kvasinách, Svinné a ve Skuhrově.
Netrpělivě jsme čekali, až se situace zlepší, protože jsme chtěli odjet na skautský tábor. Vedoucí se na něj i přes tuto nejistou dobu připravovali a jakmile se
situace zlepšila, hned jsme na konci června odjeli do našeho tábořiště. Za pomoci rodičů jsme postavili stany, udělali vše potřebné pro činnost tábora a pak
už začal táborový program pro děti. Nejmenší děti pomáhaly lesnímu skřítkovi
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se ztracenou čepičkou. Musely splnit
mnoho úkolů, než se jim podařilo skřítkovi
čepičku vrátit.
Skauti a skautky se přenesli v čase a
zúčastnili se osídlování divokého západu.
Tehdy to neměli osadníci vůbec jednoduché, a tak tomu bylo i u nás na táboře. Děti
si musely poradit s tím, jak žít v míru s indiány, nebo bránit svůj majetek před pistolníky. Řešily spoustu dalších každodenních věcí od stavby krásné brány, výrobků pro výměnný obchod s indiány,
nebo vaření a pečení na ohni. Při návštěvním dni jsme si připomněli, že to letos je
již 30 let, co funguje náš skautský oddíl.
Přijeli se na nás podívat někteří bývalí členové oddílu a společně jsme
u fotek zavzpomínali na ty krásné doby.
Vystoupení pro rodiče ve stylu
ﬁlmu Limonádový Joe si připravily
děti samy a po jeho skončení jsme
společně poseděli s rodiči a přáteli
při dobrém jídle a country hudbě.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří
se na přípravě tábora podíleli.
Skvělou celotáborou hru připravila
Míša Lišková. Při hrách a soutěžích,
tábor utekl jako voda. Prázdniny jsme tradičně ukončili společně s rodiči pečenou krůtou v našem tábořišti.
V den výročí založení naší republiky 28. října jsme se chtěli i s rodiči a přáteli
vypravit na Velkou Deštnou. Letos to ale, bohužel, nebylo možné, a proto doufáme, že se tato akce bude moci konat v jiném termínu.
Pokud to situace dovolí, plánujeme i letos zájemcům zapalovat Betlémské
světlo. Za všechny skuhrovské skauty bych ráda popřála všem našim spoluobčanům klidné a šťastné Vánoce a do nového roku hodně zdraví a spokojenosti.
Eva Preclíková, vedoucí oddílu
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Wikov SKI Skuhrov nad Bělou aneb na co se
můžeme těšit v nadcházející sezóně?
Lyžaři Wikov SKI Skuhrov nad Bělou v současné době
netrpělivě vyhlíží vydatnější sněhové vločky, aby mohli
začít intenzivně trénovat na sněhu. Poctivá letní i podzimní příprava tedy může začít nést své ovoce.
Lyžaři v létě absolvovali tradiční soustředění na vodě. Letos sjížděli Sázavu a poté zavítali do Jeseníků na
Rejvíz, kde si protáhli svaly v samém srdci nedotčené
horské přírody. Závěr léta pak lyžaři strávili na týdenním soustředění v Deštném v Orlických horách. Mimo
tyto intenzivní tréninky se lyžaři pravidelně setkávali
v úterý, ve středu a v pátek ve Skuhrově.
Podzim se nesl v duchu přespolních běhů, například ve Studenci, Trutnově,
Horních Mísečkách. Závody v Polici nad Metují a Machově byly z důvodu pandemie COVID – 19 zrušeny. Mezi nejšikovnější podzimní běžce patřili Štěpán a Šimon
Maidlovi, Marek Beneš, Renata Skálová a Tereza Michlová. Z nejmladších běžců
se blýskli Jiřík Křepela a Alice Pekárková. Pochvalu a uznání si však zaslouží
všichni běžci, kteří se závodů účastnili. Stejné ocenění přísluší všem, kdo běžce
podporovali a fandili jim.
Na plánované týdenní soustředění v termínu od 5. – 12. prosince 2020 družstvo
SpS (Sportovního střediska) odjede až na základě uvolnění opatření v souvislosti
s pandemií COVID – 19. Na přírodní sníh se ještě čeká, ale snad to nebude dlouho
trvat. Družstvo dorostu a juniorů si užilo sněhu od 14. do 28. listopadu 2020
v rámci kvalitního tréninku v malebném prostředí švédské Bruskvallarny.
Blížící se zimní sezóna bude náročná nejen pro závodníky a jejich rodiče, ale
také pro ostatní členy oddílu. Wikov SKI Skuhrov nad Bělou pravidelně pořádá
několik závodů a to:
• Orlický pohár, který se bude konat hned po vánočních svátcích 29. prosince 2020
• Orlický maratón vstoupí již do 37. ročníku v termínu 6. – 7. února 2021.
Závodníci ocení Vaši přítomnost, proto prosíme, přijďte je podpořit ve skuhrovských barvách a ochutnat společně s nimi atmosféru a pravou závodnickou
náladu. Rozhodně nebudete litovat!
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Vrcholné závody si letos vyzkouší i mladší žactvo. I v této věkové kategorii hledáme nové talenty. Velké ﬁnále těchto závodů se uskuteční druhý únorový
víkend v Trutnově.
Starší žactvo nebude zahálet a zabojuje na Mistrovství ČR, které se odehraje
první víkend v únoru na Zadově.
Dorostence čeká v zimní sezóně 5 celorepublikových víkendových závodů. Nejvýznamnějším závodem je mezinárodní závod – Světový pohár, který se uskuteční hnedka v půlce února. Mistrovství ČR se bude konat třetí víkend v lednu
v Novém Městě na Moravě a v půlce března na Božím Daru. Za zmínku stojí i závody na konci března na Horních Mísečkách.
Obrovským úspěchem je pro oddíl Wikov SKI Skuhrov nad Bělou zařazení naší
domovské závodnice Zuzany Holíkové z Kvasin do reprezentačního družstva žen A.
V termínu od 30. 1. do 7. 2 2021 se Zuzka zúčastní Mistrovství světa U 23 v polském
Zakopaném. Druhým vrcholem pro ni bude v termínu od 23. 2. do 7. 3. 2021
Mistrovství světa dospělých v německém Obersdorfu. Pevně věříme, že Zuzka
mezi nominovanými sportovci nebude chybět.
Milí rodiče předškoláčků a žáčků 1. třídy,
přijďte společně se svými dětmi mezi nás.
Pojďte si hravou formou
rozhýbat tělo a zasportovat si. Trénují u nás
děti ze Skuhrova, Kvasin, Solnice, Dobrušky
i Rychnova. Uvidíme,
třeba máte doma budoucího olympionika. Je
třeba jen probudit nadšení a zájem. Vždyť z našeho oddílu již nějaký ten olympionik v minulosti vzešel …
Přejeme všem pevné zdraví, šťastné a veselé Vánoce, našim závodníkům
bohatou sněhovou nadílku a ať se skuhrovským barvám daří.
Wikov SKI Skuhrov nad Bělou
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Z činnosti místní organizace Českého rybářského svazu ve Skuhrově n. Bělou v roce 2020
Blíží se nám konec roku 2020. Pomalu můžeme
zhodnotit, co se nám v letošním roce podařilo a co
jsme ještě nestihli oproti našemu plánu v druhé polovině roku udělat.
V srpnu jsme díky uvolnění omezení okolo nákazy
COVID-19 uspořádali rybářské soustředění dětí na rybníku v Debřecích. Rovněž
se nám podařilo uspořádat závody dvojic v lovu ryb na 24 hodin.
Dětské soustředění mladých rybářů proběhlo v termínu 19. – 23. srpna. V tomto
roce se sešlo 15 dětí ve věku od 7 do 14 let. Soustředění vedli a dětem předávali
zkušenosti vedoucí kroužku MO Skuhrov nad Bělou David Zounar a Milan Hradecký. Ti se v letošním roce starali i o stravu dětí. Děti se na táboře učily základním i pokročilým dovednostem v lovu ryb. Dětem byly ukázány základy
chytání na plavanou a základy míchání krmiva pro tuto metodu lovu. Děti se rovněž dozvěděly základy chytání na boilies a feeder. Naučily se též něco z biologie ryb, jejich chování, způsobu života i všeobecné informace o přírodě. Děti po
celou dobu tábora spaly ve stanech přímo na břehu rybníka. Pro některé to bylo
poprvé v životě a určitě to pro všechny byl nevšední dobrodružný zážitek.
Tradiční rybářské závody dvojic na 24 hodin jsme uspořádali po roční odmlce.
Závod proběhl v termínu 15. až 16. srpna a zúčastnilo se ho celkem 21 dvojic.
Bylo pěkné počasí a také ryby byly při chuti.
V letošním roce byla obnovena veselá tradice, že při závodech někdo spadne
do rybníka. Z jakých příčin k tomu většinou dojde, zde psát nebudu, každý to,
myslím, uhodne. Důležité je, že se nikomu nic nestalo a koupel byla ještě za několik dnů probírána jako úsměvná historka…
Jak jsem již psal, rybám chutnalo a celkem se nachytalo krásných 652,7 kg bodovaných ryb. Chytilo se i pět kaprů a dva amury přes sedmdesát centimetrů.
Vítězem se stala dvojice Draguň – Mňuk, kteří nachytali celkem 73,69 kg ryb.
V říjnu se nám podařilo zrekonstruovat hráz na pronajatém rybníčku v Hraštici. Ta byla potřeba zpevnit, aby se nesesouvala do rybníka, kde zasypávala výpusť. Byl také upraven výtok z rybníka, aby nedocházelo k podemílání hráze. Do
jara rybníček napustíme a dáme do něj násadu kapra.
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Dále jsme museli upravit na horním rybníku v Debřecích bezpečnostní přepad tak, aby odpovídal současným normám. Přepad je již upraven a do konce
roku nás ze stejného důvodu čeká ještě úprava výtoku z rybníku.
Přesto, že letos poměrně hodně pršelo, museli jsme vodu v horním rybníku
v Debřecích pro velký pokles hladiny v letním období okysličovat. Toto se v posledních suchých letech stává již pravidelností. V souhrnu letošního roku se nám
podařilo zrealizovat téměř vše, co jsme si předsevzali. Zároveň se těšíme, že nám
situace v příštím roce bude přát alespoň stejně, jako v roce letošním.
Na tomto místě bych chtěl poděkovat obecním úřadům ve Skuhrově nad Bělou
a v Kvasinách za spolupráci a podporu našeho spolku. Pro děti z kroužku mládeže díky této podpoře můžeme pořádat více zajímavých akcí a začínajícím
dětem je možné 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
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Historická fotohádanka

Tento nepříliš kvalitní zimní snímek zachycuje část naší obce, která bývala
dříve daleko frekventovanější, poněvadž tudy vedla hlavní silnice od Kvasin.
Dnes je zde slepá ulice. Znalci místní historie jistě uhodnou, na který objekt ukazuje bílá šipka. Ti, kteří toho ještě tolik nepamatují, už nyní budou vědět, že to
je bývalá hasičská zbrojnice.

Od 1. 12. až do Štědrého dne bude probíhat prodej vánočních stromků ve
Skuhrově nad Bělou u Vlasáků čp. 86. Budou pro Vás připravené stromky
všech druhů a velikostí, řezané i (na objednávku) v kontejnerech. Přijďte si
vybrat stromek vypěstovaný na plantážích v podhůří Orlických hor a provoňte si Vánoce vůní jehličí. Těší se na Vás Vlasákovi.

Vydavatelé Skuhrovského zpravodaje přejí všem
čtenářům, ať místním či vzdáleným, všem skuhrovským
občanům a každému dobrému člověku stálé zdraví,
veselou mysl, pohodové Vánoce, veselého Silvestra
a lepší nový rok 2021, než byl ten letošní.

Zubní pohotovost - rozpis služeb
ordinační hodiny: sobota, nedělě, svátek 08,00 - 13,00 hod.
datum

jméno lékaře

adresa ordinace

telefon

19.12.

MUDr. Podolská Jana

poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí

494 371 783

20.12.

MDDr. Rýdlová Zuzana

Tyršova 515, Opočno

777 667 353

24.12.

MUDr. Salamin Akram

Kvasinská 129, Solnice

602 152 873

25.12.

MUDr. Světlík Filip

Tyršova 515, Opočno

777 667 353

26.12.

MUDr. Štulík Richard

poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 693

27.12.

MDDr. Učňová Petra

Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk

721 200 244

01.01.

MUDr. Valešová Pavla

poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 622 114

02.01.

MDDr. Zdráhal Zdeněk

Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí

721 460 150

03.01.

MDDr. Andělová Jana

Jana Pitry 448, Opočno

731 980 112

09.01.

MUDr. Bahník František

Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí

494 323 152

10.01.

MUDr. Beránek Jan

Komenského 828, Týniště nad Orlicí

494 371 088

16.01.

MUDr. Bergmanová Dita

Záhumenská 445, České Meziříčí

734 324 600

17.01.

MDDr. Borůvková Veronika

poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 622 114

23.01.

MUDr. Domáňová Iva

poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 694

24.01.

MUDr. Handl Jindřich

Panská 24, Rychnov nad Kněžnou

494 531 955

30.01.

MDDr. Havlíček Ondřej

Kvasiny 145

771 155 445

31.01.

MUDr. Hrbáčová Eva

Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou

494 532 330

06.02.

MDDr. Chládek Tomáš

Kvasiny 145

771 155 445

07.02.

MUDr. Kašparová Dagmar

Voříškova 169, Vamberk

602 514 715

13.02.

MUDr. Loukota Jan

Komenského 127, Opočno

494 621 665

14.02.

MDDr. Machková Terezie

Jana Pitry 448, Opočno

731 980 112

20.02.

MUDr. Malátková Ludmila

poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 696

21.02.

MDDr. Matoušková Lucie

Kvasinská 129, Solnice

602 152 873

27.02.

MUDr. Miřejovská Dagmar

Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí

494 323 152

28.02.

MDDr. Motyčka Martin

Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou

775 224 093

06.03.

MDDr. Paličková Zlata

Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk

721 200 244

07.03.

MDDr. Petrák Tomáš

Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk

721 200 244

13.03.

MUDr. Plšková Ivona

Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou

494 534 841

14.03.

MUDr. Podolská Jana

poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí

494 371 783

20.03.

MUDr. Pokorná Jaroslava

poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 697

21.03.

MUDr. Pokorná Věra

Jana Pitry 448, Opočno

494 667 628

27.03.

MUDr. Přibylová Marta

Komenského 209, Častolovice

494 322 706

28.03.

MDDr. Rýdlová Zuzana

Tyršova 515, Opočno

777 667 353

02.04.

MUDr. Salamin Akram

Kvasinská 129, Solnice

602 152 873

03.04.

MUDr. Skřičková Zdena

poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 695

04.04.

MUDr. Sudová Simona

poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí

494 371 031

05.04.

MUDr. Světlík Filip

Tyršova 515, Opočno

777 667 353
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