Konání festivalu je i letos stále nejisté
Ačkoli se vstupenky na jednotlivé koncerty a představení (již
jednou odloženého) 17. ročníku
festivalu stále prodávají, to zda
se nakonec uskuteční, případně
v jakém rozsahu, zatím vůbec
není jasné.
Situace se zvládáním pandemie covid-19 se v ČR nevyvíjí
příliš optimisticky a do jarních
měsíců, v nichž má festival
probíhat, bude proočkováno jen
velmi malé procento populace.
Navrhované zmírnění opatření
v případě, že přejdeme do 4.

stupně PES v oblasti kultury
by kýžený efekt také nepřineslo. Pořádat finančně nákladné
koncerty pouze pro povolených
20 % diváků (kapacity sálů)
a vyžadovat od návštěvníků
před každou akcí potvrzení
o negativním antigenním testu
považujeme za nereálné.
Jak se však říká, naděje umírá
poslední a program festivalu trvá až do poloviny května. Je tedy možné, že alespoň
jeho část uskutečnitelná bude.
V každém případě nikdo

q Leden nám přinesl první větší sněhovou nadílku a na mnoha místech vykouzlil krásné scenérie. Na snímku dům z roku 1906
(dle údaje na štítě) u příjezdové komunikace ze Žďárce do Skutče. Další zimní fotografie si můžete prohlédnout na str. 8.

INVESTICE DO VEŘEJNÝCH BUDOV
Rekonstrukce
Špitálku

V závěru ledna vypsalo město
výběrové řízení na zhotovitele
akce Zřízení denního stacionáře ve Skutči, která představuje
kompletní rekonstrukci budovy
bývalého Špitálku. Na tuto investiční akci máme již smluvně potvrzenou dotaci, která by
měla činit 4,7 milionu korun.
Zahájení stavby je plánováno
na květen letošního roku a dokončení v červenci roku 2022.
V nově zrekonstruovaných
prostorech v přízemí najdou
zázemí bývalí žáci Speciální
základní školy Skuteč, kteří již
vzhledem k věku nemohou toto
školské zařízení navštěvovat.

V prvním patře pak bude fungovat speciálně pedagogické
centrum.

Základní umělecká
škola

Další
veřejnou
budovou,
kterou město s pomocí dotací
plánuje kompletně zrekonstruovat, je Základní umělecká
škola v ulici Vítězslava Nováka. Dotační titul, který byl
vypsán v závěru roku 2020
a u nějž končí příjem žádostí
5. března, vyžaduje společně
s předložením žádosti doložit
i stavební povolení. V případě
budovy ZUŠ máme prováděcí
projekt včetně stavebního povolení již připravený, a proto

bychom chtěli v této výzvě
zmíněnou žádost uplatnit.

Městská knihovna

Na rekonstrukci budovy městské knihovny není dosud stavební povolení vydáno a vzhledem k zapracování požadavků
odboru dopravy Městského
úřadu Chrudim se zhruba o dva
měsíce pozdrží. V rámci dotačního období Evropské unie
na roky 2022 – 2027 je avizován i dotační titul právě
na obecní knihovny a před vypsáním tohoto titulu bychom
chtěli být připraveni s projektem naší městské knihovny.
Pavel Bezděk,
starosta

Plánované opravy silnic
Silnice Skutíčko
– Leštinka

Koncem ledna se uskutečnila
schůzka s novým projektantem
silnice II/377. Tato akce, jejímž

připraveno tak, aby Pardubický
kraj mohl podat žádost o dotaci
a v plánovaném termínu došlo
k zahájení a realizaci stavby.
dokončení na straně 2

q Kompletní oprava silnice z Předhradí do Lešan je zařazena
v investičním plánu Pardubického kraje na letošní rok.

q Na to, než se sál KKS
zaplní diváky a jeviště hudebníky či herci si
ještě budeme muset asi
delší dobu počkat.
o peníze za své vstupenky nepřijde, za všechny zrušené
koncerty a představení budou
vráceny, stejně jako v loňském
roce i u zrušených divadelních
představení apod.
V případě jakýchkoli dotazů
kontaktujte telefonicky nebo
mailem odbor kultury a školství a na vše vám odpovíme.
Současně doporučujeme i nadále sledovat web a Facebook
Kulturní klub Skuteč, kde se
aktuální informace objevují
nejdříve.
odbor kultura a školství,
e-mail: kultura@skutec.cz
tel.: 469 326 422/487,
mobil: 731 557 422/477

investorem je Pardubický kraj,
je rozdělena na dvě etapy. První
etapa v úseku Skuteč – Louka by
měla být realizována v roce 2023,
následně by pak byla realizována etapa druhá v úseku Louka –
Nasavrky. Vzhledem k prodlení
u původního projektanta odstoupil Pardubický kraj od smlouvy
a v loňském roce vybral projektanta nového, kterým se stala firma Jacko, p&v s.r.o. Opava.

q Základní umělecká škola Vítězslava Nováka

Na zmíněné schůzce přednesli zástupci dotčených obcí své
připomínky k plánované trase
a zároveň firma podala nabídku na vyprojektování chodníků
v některých úsecích. Doufáme,
že vše bude v letošním roce

q V loňském roce byla realizována oprava silničního mostku na
komunikaci ze Skutče na Štěpánov. O opravě celé komunikace v uvedeném úseku by měl tento měsíc rozhodnout
Krajský úřad Pardubického kraje.
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Vzhled sídliště kazí odpady
Kontejnery na odpad umístěné ve Sládkově ulici bývají
v poslední době čím dál častěji
„v obležení“ odpadu, pro které nejsou určené (plast, papír,
sklo). Zejména v období kolem
Vánoc zde byly k vidění vyhozená křesla, televizor a další
odpad, který jednoznačně patří do sběrného dvora. A ten

ve Skutči máme. To, že je
někdo tak pohodlný (líný) zavézt vlastní odpad tam, kam
patří a místo toho tím kazí
vzhled celého sídliště, je trestuhodné.

Jehličí mezi žulovými kostkami na skutečském náměstí
je stále ještě důkazem, že ho
na sklonku roku 2020 zdobil
vánoční strom.

Tento poslední vánoční krasavec
rostl mnoho let ve Žďárci a městu ho darovali pan Bielák a slečna Pokorná, za což jim patří velké poděkování.

klínování kmene odvedl pan Jan
Zindulka. Bez výše uvedených
lidí by se členům naší skautské
organizace nepodařilo strom pro
naše spoluobčany zajistit.

„Půjdem spolu do Betléma“,
spojenou s rozdáváním betlémského světla. Díky vašim dobrým srdcím bude radost sahat
za hranice Skutče.

Období druhé vlny koronavirové pandemie, plné obav o zdraví a dnů příštích, nebylo v našem městě ochuzeno o adventní
osvětlení ulic, náměstí, ani jeho
výzdobu. Dominantou náměstí byl vánoční strom, který již
od roku 1990 pravidelně staví
skauti.

Dopravu stromu zajistil tradičně
svým traktorem pan Josef Josífek za doprovodu Městské policie Skuteč. Na práci se stromem
jako každoročně zapůjčil autojeřáb pan Vincenci a šikovný jeřábník pan Miloš Malý si poradil
s veškerou manipulací při těžbě
i usazování. Všechnu práci s motorovou pilou od kácení až po vy-

Pod stromem byla tradičně umístěna kasička. Finanční sbírka
je odeslána vždy na konto SOS
dětských vesniček. I v takto
poznamenaném období uplynulých Vánoc byla vybrána
celková částka 8 000 Kč. Podíl
na tomto krásném čísle má částka 3 028 Kč, která byla vybrána
při skautské hře pro veřejnost

Vzhledem k omezením neproběhlo tradiční rozsvěcení vánočního stromu se zpíváním,
vánoční trh a další, ale věříme, že
ten letošní strom 2021 už bude
koukat do tváří skutečských spoluobčanů bez roušek plných optimismu a bezpečných úsměvů.
za SRJ Junák Skuteč
Z. Štěrbová, Ježek

I ve Skutečských novinách
jsme se už zmínili o tom, že
město plánuje pořídit kame-

rový systém. Vše nasvědčuje
tomu, že jedna z kamer bude již
brzy nainstalována v blízkosti kontejnerů v ulici Sládkova
a Družstevní tak, aby bylo možné zjistit původce nepovoleně
odkládaného odpadu. Tomu následně může být udělena pořádková pokuta v nezanedbatelné
výši.

Samozřejmě se stává i to, že
vedle stávajících a již zaplněných kontejnerů bývá odkládán
tříděný odpad. S ohledem na tuto
skutečnost město plánuje rozšíření některých míst k ukládání
odpadu na sídlišti tak, aby došlo
k navýšení kapacity kontejnerů.
Podrobnosti k tomuto tématu
budeme přinášet aktuálně. /frí/

Vánoční strom 2020

Plánované opravy silnic
dokončení ze strany 1

Další opravy silnic

Příznivou informací pro nás je
také to, že v investičním plánu
kraje pro letošní rok je zařazena
i realizace modernizace silnice Předhradí – Lešany. Mimo
projekční přípravy okružní křižovatky II/306 a II/358 na ob-

chvatu Skutče, o které jste již
byli informováni minulý měsíc,
má v letošním roce být zahájena i projekční příprava silnice
II/306 Skuteč – Štěpánov a silnice III/35829 Skuteč – Lhota.
V letošním roce počítá Pardubický kraj také s opravou silnice
III/30535 Zbožnov pila - směr
Luže. Pavel Bezděk, starosta

Sčítání se uskuteční
Ústřední krizový štáb 20. ledna potvrdil, že sčítání lidu, domů
a bytů se letos uskuteční i za současné epidemické situace. Sčítání začne v sobotu 27.03. a skončí v úterý 11.05.2021. Jednoduše
a bezpečně přes internet se lidé sečtou od 27.03. do 09.04.
dokončení na straně 3

Půjdem spolu do Betléma
q Kolemjdoucí mohou pozorovat, jak pokračuje výstavba výtahu,
která zajistí bezbariérovost budovy ZŠ Komenského.

q Rekonstrukce spojená s rozšířením prostor budovy Speciální
základní školy Skuteč úspěšně pokračuje. Investorem akce je
Pardubický kraj coby zřizovatel školy.

Očkování v Pardubickém kraji
V polovině ledna vedení
města Skuteč obdrželo dopis
s informacemi k očkování
od náměstkyně hejtmana pro
zdravotnictví Ing. Michaely
Matouškové, MPA. Otiskujeme jej v plném znění.
Vážený pane starosto,
vnímám Vaši starost o průběh
očkování v Pardubickém kraji
a přes všechny zmatené informace od vlády vedení kraje
pracuje na tom, abychom
mohli v co nejkratším čase
proočkovat co nejvyšší počet
lidí.
V současné době očkujeme
především zdravotníky, a to
nejen v nemocnicích, ale
i ambulantní specialisty, všeobecné lékaře a stomatology
a soustavně připravujeme rozjezd očkovacích míst. Nyní
nemáme volné vakcíny a žádáme stát o jejich doplnění.
Při dodržení státní strategie
očkování počítáme s fází IA
a IB. Ve fázi IA dle této strategie budou očkováni profesní zdravotničtí pracovníci
a klienti domovů pro seniory
a také občané nad 80 let věku
z řad veřejnosti.
V těchto dnech probíhá jednání o zřízení velkokapacitních
očkovacích center v městech,
kde máme nemocnice po-

skytující akutní péči. První
očkovací centra II. typu v Pardubickém kraji budou od
1. února otevřena v Pardubicích, Chrudimi, Litomyšli,
Svitavách a v Ústí nad Orlicí.
Jejich provoz bude 8 hodin
denně 5 dnů v týdnu. Jednáme
o tom se starosty uvedených
měst. V pondělí, 18. ledna
Pardubický kraj zkušebně zahájí provoz velkokapacitního
vakcinačního centra v Sále
Jana Kašpara v Pardubicích.
Jeho provozní doba bude zpočátku 8 hodin denně 5 dnů
v týdnu a v následném ostrém provozu od 1. února pak
12 hodin denně 7 dnů v týdnu.
Personál bude zajištěn z Nemocnic Pardubického kraje,
administrativní pracovníky
zčásti zajišťuje Pardubický
kraj.
Se starosty obcí s rozšířenou
působností jednáme o možnosti zřízení očkovacích míst
či návštěvě mobilního týmu,
který však bude velmi omezen. Na časté dotazy našich
občanů i Vás, starostů a starostek, sdělujeme, že mobilní očkovací týmy dle vládní
strategie nebudou moci jezdit
do jednotlivých domácností.
V této věci předpokládáme
jednání s Vámi, jakožto starosty znající své občany i jejich potřeby. Budeme dále

jednat o možnostech, jak co
nejrychleji proočkovat i vaše
občany. Důležité je zdůraznit,
že jsme limitováni počtem
vakcín, které do našeho kraje přijdou, a tedy v závislosti
na nich budeme v budoucích
dnech zvažovat možnost zřízení dalších očkovacích míst
či mobilních týmů. Je tedy
dost možné, že vzhledem
k nedostatku vakcín budeme
i v tomto omezeni.
S prosbou o spolupráci
ve vakcinačních centrech
jsme oslovili všeobecné praktické lékaře pro dospělé, praktické lékaře pro děti a dorost,
ambulantní specialisty a stomatology, i jejich zdravotní
sestry, aby nám v očkovacích
centrech vypomáhali. Těší
mě, že jejich reakce jsou velmi vstřícné a děkuji jim za to.
Dnes, 15. ledna, byl spuštěn
centrální registr pro očkování.
Už od rána se ukazují potíže
s jeho přetížením. Formulář
dotazníku, který občané vyplňují právě přes centrální registrační systém, je podle našeho názoru zvláště pro starší
občany složitý a usoudili
jsme, že bude nutností našim
seniorům v této věci pomoci.
Proto Pardubický kraj zprovozní od pondělí 18. ledna
krajskou infolinku, s číslem
466 026 466. Tato krajská

infolinka pomůže občanům
s registrací k očkování a bude
v provozu PO + ST od 8 – 17
hodin a v ÚT, ČT, PÁ 8 hodin
– 14 hodin. Týká se opravdu jen pomoci s registrací
k očkování. Pro zodpovězení
dalších dotazů v souvislosti
s očkováním bude nutné kontaktovat státní linku 1221.
Vážený pane starosto, prosíme vás o trpělivost a sledování webových stránek Pardubického kraje https://www.
pardubickykraj.cz/ockovani,
kde budeme uveřejňovat aktuální informace dané pro náš
kraj. Dále prosím, sledujte,
stránky ministerstva zdravotnictví a v případě potřeby
detailnějších informací je zřízena centrální linka 1221.
Vzhledem k tomu, že i naše
kapacity jsou omezené, vidíme jako vhodné pomoci
i z vaší strany seniorům ve vašich obcích a městech s případnou registrací do Centrálního registračního systému.
V případě, že byste potřebovali jakoukoliv pomoc včetně
té metodické, neváhejte se
na mne obrátit. michaela.matouskova@pardubickykraj.cz.
Tel: 702 161 653.
Přeji Vám, pokud možno,
klidné dny.
Michaela Matoušková

Dne 23. 12. 2020 proběhla akce Půjdem spolu do Betléma
aneb Živý Betlém trochu jinak. Jak už z názvu vyplývá, jednalo se o náhradu našeho tradičního Živého Betléma, který se
bohužel kvůli protipandemickým opatřením nemohl uskutečnit. I přesto si myslíme, že tato akce byla taktéž vyvedená, zúčastnilo se ji přes sto lidí. Účastníci měli příležitost z kostela
si odnést Betlémské světlo, čehož mnoho z nich také využilo.
Jsme velmi rádi za pozitivní ohlasy a také za to, že se nám
podařilo navodit vánoční atmosféru, aniž bychom porušovali
aktuální protipandemická opatření. Děkujeme všem účastníkům celé akce i všem ostatním příznivcům skautské činnosti.
Přejeme vše dobré a hodně sil.
1. oddíl Pučiká Skuteč,
7. oddíl Humperští rytíři
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Kulturistika a fitness 2020

KRÁTCE
Masopusty
se nekonají

Nepříznivá epidemiologická
situace bohužel ovlivní i konání tradičních venkovních akcí.
Masopustní průvody, které
se v únoru pravidelně konají v místních částích Radčice
a Zbožnov, se letos neuskuteční.

Partička zřejmě
v náhradním termínu

Odbor kultury požádal agenturu, která zprostředkovává zábavný pořad Partička, o určení
náhradního termínu pro případ,
že by 10. března nemohla být
uvedena. Protože přeložených
pořadů a tím i náhradních termínů je opravdu hodně, dočkáme se nové Partičky ve Skutči
až 25. ledna 2022.

Sčítání ptáků
v Hamzově parku

Do projektu Ptačí hodinka, který probíhal ve dnech 8. - 10.
ledna, se zapojil také Hamzův park a arboretum v areálu
Hamzovy odborné léčebny pro
děti a dospělé v Luži. Během
jedné hodiny zde bylo pozorováno 8 ptačích druhů a celkem
šlo o 35 jedinců. K vidění byli
sýkory koňadry, vrabci domácí,
kosi černí, dále stehlíci obecní,
brhlíci lesní, pěnkavy obecné,
červenky obecné, ale i zvonek
zahradní. Delším pozorováním
bylo zjištěno, že v parku žije
bezmála čtyřicet druhů, z nichž
některé jsou kriticky ohrožené.

Nově opravené
silnice v okrese

I některé silnice III. třídy se
v roce 2020 dočkaly tolik potřebné opravy. Jednou z tras,
na níž si můžete dopřát pohodlnou jízdu je silnice spojující
Řestoky a Tři Bubny, která byla
již na konci své životnosti. Silnici často využívají řidiči jako
alternativní a méně frekventovanou trasu z Chrudimi směrem na Chrast nebo Luži. Bez
dřívějšího „natřásání“ projedete autem, ale třeba i na kole,
okolo Havlovických rybníků.
Nezbývá než si přát, aby podobně opravených úseků přibývalo co nejrychleji.

Smetanova
Litomyšl zveřejní
program později

Tomáškova a Novákova hudební Skuteč není jediným
festivalem, který „vyčkává“,
jak se situace s koronakrizí
vyvine. Smetanova Litomyšl
tradičně zveřejňovala program připravovaného ročníku už v lednu, letos to bude
až koncem března. Je sice již
kompletně připravený, ale dle
pořadatelů může být operativně upravován podle podmínek.
Předprodej vstupenek by měl
začít 14. dubna.

Strategie
rozvoje města

Na prosincovém zasedání zastupitelstva byla schválena
Strategie rozvoje města na období 2021 – 2026. Její finální
podobu najdete na webu města
v sekci ÚŘAD – DOKUMENTY – STRATEGIE MĚSTA.
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I přes veškerá úskalí letošního
roku se konaly alespoň reprezentační závody v kulturistice
a fitness, kterých se pravidelně
účastní David Černý ze Skutče
a Veronika Mullerová z Předhradí. Tentokrát se k nim přidala i Davidova žena Petra Černá, která ve své první závodní
sezóně získala hned několikrát
bronzovou medaili. Zúčastnila
se mimo jiné soutěže Granite
Muscles v Chrudimi nebo také
Smartlabs Cup v Brně.

týmu a pod přísnou dopingovou kontrolou se zúčastnil mistrovství Evropy a mistrovství
světa v Santa Susana ve Špa-

nělsku. Pro Českou republiku
vybojoval v kategoriích bodybuildingu 7. místo na ME a 5.
místo na MS. I přes současnou

situaci, která omezuje veškeré
sportovní a kulturní žití jsou
připraveni na další před soutěžní přípravu a v nejbližší

závodní sezóně posbírat opět
nějaké trofeje.
K dosaženým výsledkům gratulujeme!

David se jako každý rok připravil na Mistrovství České
republiky ve Frenštátu pod
Radhoštěm, kde v kategorii
Classic bodybuilding Masters
(nad 40 let) získal stříbrnou
medaili a bronzovou v mužích.
Spolu s ním se mistrovství ČR
účastnila Veronika Mullerová,
která ve své kategorii bikiny
fitness žen získala 4. místo
a v kategorii Masters (nad 35
let) bronzovou medaili.
David se dále nominoval
do národního reprezentačního

q David Černý

q Petra Černá

Mějte odstávky elektřiny pod palcem
Od 1. ledna přestal ČEZ upozorňovat na odstávky elektrické energie formou vylepovaných letáků. O to víc je
teď na místě zaregistrovat si
bezplatnou službu – MOBILNÍ
ROZHLAS. Budete informováni o aktuálním dění pomocí
mobilní aplikace, e-mailu, případně SMS zprávy.

Nejvíce informací najdete
v aplikaci Mobilní rozhlas/
Zlepšeme Česko, kterou si
do svého mobilního telefonu
stáhnete:
Android
https://bit.ly/aplikace-MR-android

iOS
https://apple.co/aplikace-MR-ios
V případě, že si nebudete
vědět rady, ozvěte se na tel.:
731 557 422 nebo 731 557 448.
Rádi vám s registrací pomůžeme.
/zel/

Registrujte se na https://skutec.
mobilnirozhlas.cz/registrace
Při registraci nejprve vyplňte
vaší ulici, abyste nezmeškali
důležitá upozornění v případě
mimořádné události (zmiňovaná
odstávka elektrické energie, havárie vody nebo blokové čištění).

Venkovní sportoviště
v provozu
Zatímco všechna vnitřní sportoviště jsou do odvolání
uzavřena, venkovní sportoviště navštívit a využívat lze. Multifunkční sportovní hřiště (umělá tráva), běžecký ovál, tenisové
kurty a workout zůstávají pro veřejnost otevřena s následujícím
omezením:
1. Provozní hodiny venkovních sportovišť jsou denně od 08:00
do 18:00
2. Společně mohou sportovat skupiny 2 osob.
3. Přístup na výše uvedená sportoviště bude umožněn na dobu
jedné hodiny po převzetí klíčů na recepci Multifunkční sportovní haly. Telefonický kontakt na recepci: 775 559 859.
Městská sportoviště Skuteč, s.r.o. prosí návštěvníky, aby
dodržovali tato i všechna ostatní bezpečností nařízení.

Sčítání se uskuteční

V dalším kroku vyplňte e-mail
a telefon, kterými se později
budete přihlašovat.

Aktuálně z MAS Skutečsko,
Košumbersko a Chrastecko, z.s.
Novinkou v činnosti MAS pro
nové období bude oblast komunitní energetiky. V řadě zemí
Evropy jsou využívány místní obnovitelné zdroje energie
v chytrých systémech, které
místním lidem umožňují řídit
spotřebu a snižovat náklady.
K tomu vznikají energetická
společenství, iniciativy, které občané společně vlastní,
a proto s těmito zdroji pečlivě
hospodaří, neboť jako vlastníci mají zájem na trvalé prosperitě. Tu mohou řešit třeba
formou projektů zaměřených
na energetickou účinnost. Situaci známe např. v souvislosti
s vodou (ČOV) a může se jednat o obdobu dříve známých
družstev, ale tentokrát v oblasti
elektřiny. MAS bude pro nové
období vytvářet podmínky (jakousi předběžnou rezervaci)
pro záměry ve svém území
na výstavbu fotovoltaických,
větrných a malých vodních
elektráren, na geotermální
zdroje a akumulační systémy,

q Veronika Mullerová

tedy obnovitelné zdroje, které
bude možné podpořit prostřednictvím výzev v rámci Modernizačního fondu, jenž bude
disponovat zhruba 60 - 80 mld.
Kč. Máte-li v uvedené oblasti
nápad, záměr, co nejdříve naši
kancelář kontaktujte.
.
Mobilní tým pro školy úspěšně
zahájil činnost podvečerním
lednovým workshopem pro
rodiče žáků 9. ročníku na téma
volby budoucího studia. Informace k těmto akcím najdete
vždy jak na webu, tak na FB
stránce spolku.
Distanční výuka „zkouší kapacity všech rodičů“, možná vám
pomohou informace na našem
webu MAP2030.cz Pro rodiče
- Místní akční plány rozvoje
vzdělávání – Pardubický kraj
(map2030.cz).
Koncem ledna proběhlo také
velké on-line setkání zástupců sociálních služeb, starostů

a partnerů k Projektu Společné
řešení pro eliminaci sociálního vyloučeni obyvatel regionu
MASSKCH.
Přítomní byli
seznámeni s činností asistenta
prevence sociálního začleňování, který v území MAS SKCH
řeší obtížné životní situace klientů v oblasti vztahů, zdraví,
financí, bydlení, práce či vzdělávání a pomáhá tak odbřemenit především starosty obcí, jež
tuto pomoc velmi vítají.
Pokračujeme v přípravě nové
strategie rozvoje území, sbíráme vaše záměry https://
www.masskch.cz/sber-zameru-2021-2027/ a věříme, že
nově navržená řešení a opatření
strategie MAS Chráníme svůj
životní prostor II. bude možné
brzy prodiskutovat i osobně.
Informace pro vás připravujeme zde: https://www.masskch.
cz/strategie-clld/nove-obdobi/.
Kancelář
MAS SKCH, z.s.

dokončení ze strany 2
„Sčítání online je vzhledem k současné epidemické situaci
jednoznačně nejbezpečnějším a také nejrychlejším způsobem, jak
se sečíst. Vylučuje totiž kontakt se sčítacími komisaři, kteří budou
roznášet listinné sčítací formuláře těm, kteří se z nějakého důvodu
nesečetli online,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu. Činnost sčítacích komisařů při terénním došetření
mezi 17. dubnem a 11. květnem bude v součinnosti ČSÚ a České
pošty upravena tak, aby došlo k výraznému omezení fyzických
kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Statistici budou
také průběžně monitorovat aktuální epidemickou situaci a reagovat na její možné dopady do příprav a průběhu sčítání.
Sčítání lidu, domů a bytů se koná jednou za deset let. Tato perioda
je považována za přijatelné období k tomu, aby se shromážděná
data dala využívat při rozhodování o budoucnosti a lepším životě
obyvatel i v tom nejmenším územním celku. Sčítání se na našem
území koná pravidelně už od roku 1869. To zatím poslední proběhlo před deseti lety, v roce 2011. V uplynulých 150 letech se
sčítání lidu v desetiletém intervalu nekonalo pouze jednou - v období druhé světové války. První československé sčítání proběhlo přesně před sto lety, v roce 1921. Sčítání v samostatné České
republice se v roce 2021 uskuteční potřetí. A nesčítáme se pouze
u nás. Na základě rozhodnutí Organizace spojených národů (OSN)
plánuje provést sčítání v roce 2021 na svých územích celkem 55
států. V Evropské unii letos proběhne census i přes nelehkou situaci dokonce ve všech jejích členských zemích.
Sčítáme se proto, aby byly dostupné údaje o veškerém
obyvatelstvu, jeho rozmístění, demografických, sociálních a ekonomických charakteristikách, složení a způsobu bydlení domácností, a to ve vzájemných vazbách v celostátním pohledu i v nejmenším územním detailu. Výsledky pak pomáhají v mnoha sférách
– například při plánování dopravy, kapacit ve zdravotnických zařízeních, domovech pro seniory nebo školkách i při tvorbě územních
plánů či výjezdech hasičů.
zdroj: tisková zpráva ČSÚ
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Výpis z usnesení ze schůze Rady města Skuteč č. 61
konané 29.12.2020 na MěÚ Skuteč
Rada města schvaluje:
1/61/2020
dohodu o ukončení smlouvy
o nájmu prostor určených k podnikání a movitých věcí ze dne
15.11.2018.
2/61/2020
smlouvu o dílo s licencí s fotografem Michalem Baladou.

3/61/2020
rozpočtové opatření č. 11/2020.
Rada města bere na
vědomí:
4/61/2020
změnu rozpisu rozpočtu města
Skuteč na rok 2020.

Výpis z usnesení ze schůze Rady města Skuteč č. 62
konané 11.01.2021 na MěÚ Skuteč
Rada města schvaluje:
1/62/2021
v souladu s platnou legislativou
platové výměry ředitelů škol
a školských zařízení zřízených
městem Skuteč, s účinností
od 01.01.2021.
2/62/2021
aktualizovanou přílohu č. 1
směrnice o cestovních náhradách S 2/2014.
3/62/2021
projekt následného využití revitalizovaného území, které vznikne
po demolici objektů č. p. 551
a č. p. 552 na Přibylově.
4/62/2021
smlouvu o předání a převzetí
vkladu s obchodní společností
Městské vodovody a kanalizace
Skuteč s.r.o.
5/62/2021
nájem bytu č. 24 v č. p. 916, ulice Družstevní, Skuteč, dle přílohy a ukládá s nájemcem uzavřít
nájemní smlouvu.
6/62/2021
záměr nájmu prostoru určeného
k podnikání v domě čp. 349 B.
Němcové, Skuteč za cenu minimálně 1.200 Kč/m2/rok + platná sazba DPH + zálohy na služby, na dobu určitou 1 roku.
7/62/2021
zřízení
věcného
břemene
na p. p. č. 1264/1, k. ú. Žďárec
u Skutče, obec Skuteč ve prospěch firmy ČEZ Distribuce, a.
s. Děčín.
8/62/2021
zřízení
věcného
břemene
na p. p. č. 80/1, k. ú. Žďárec
u Skutče, obec Skuteč, investor
ČEZ Distribuce, a. s. Děčín.

9/62/2021
zřízení
věcného
břemene
na p. p. č. 90/1, k. ú. Žďárec
u Skutče, obec Skuteč, investor
ČEZ Distribuce, a. s. Děčín.
10/62/2021
zřízení
věcného
břemene
na p. p. č. 30/2, k. ú. Žďárec
u Skutče, obec Skuteč, investor
ČEZ Distribuce, a. s. Děčín.
11/62/2021
zřízení
věcného
břemene
na p. p. č. 90/1, k. ú. Žďárec
u Skutče, obec Skuteč, investor
ČEZ Distribuce, a. s. Děčín.
12/62/2021
zřízení
věcného
břemene
na p. p. č. 2543/6, k. ú. Skuteč, obec Skuteč, investor ČEZ
Distribuce, a. s. Děčín.
13/62/2021
zřízení
věcného
břemene
na p. p. č. 2716, k. ú. Skuteč,
obec Skuteč ve prospěch firmy
ČEZ Distribuce, a.s. Děčín.
14/62/2021
zřízení
věcného
břemene
na p. p. č. 743/5, k. ú. Skuteč,
obec Skuteč, ve prospěch firmy
ČEZ Distribuce a. s. Děčín.
15/62/2021
dohodu o ukončení smlouvy o nájmu pozemku ze dne
18.12.2019.
16/62/2021
rámcovou smlouvu o dílo na realizaci těžby dřeva na lesních
pozemcích s Pavlem Křepelkou.
Rada města nedoporučuje
ZM schválit:
17/62/2021
prodej části p. p. č. 662/10
o výměře cca 90 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, k.ú.
Zbožnov, obec Skuteč.

Omezená provozní doba Městského úřadu Skuteč:
Pondělí
Středa

12:00 - 17:00
10:00 - 11:00 12:00 - 16:00

PROGRAM
ÚNOR 2021
ÚTERÝ 2., 9., 16., 23. února, 16.00-18.00 h.

Keramická dílna - každé úterý

Pro tvořivé ruce a nadšence hlíny, máme otevřenou pravidelnou
keramickou dílnu.
Účastnický poplatek 60,-Kč/ 1ks vypálený výrobek.
Rezervace na email.: taksis@domovnaceste.cz, tel.: 702 018 271.
Tato akce se uskuteční pouze prezenčně, jinak se ruší.

STŘEDA 10., 24. února, 16.00-18.00 h.

Angličtina hravě - ONLINE

Pojďte si vyzkoušet anglický jazyk jednoduchou a zábavnou formou.
Lektorka Madla Beránková vás naučí, jak to jde lehce a hravě.
Rezervace na email.: taksis@domovnaceste.cz, tel.: 702 278 542.
Tato akce se uskuteční prezenčně nebo online (dle situace COVID-19).

ČTVRTEK 11. února, 16.00 – 18.00 h.

Úprava fotografií - ONLINE

Zveme vás na další díl semináře na téma úpravy fotografií v online aplikaci
Photophea.
Rezervace na email.: taksis@domovnaceste.cz, tel.: 702 278 542.
Tato akce se uskuteční prezenčně nebo online (dle situace COVID-19).

ČTVRTEK 25. února, 16.00 – 18.00 h.

Deskobraní s Matějem - ONLINE
Matěj je u nás velmi oblíbený. Je to totiž mistr her.
Rezervace na email.: taksis@domovnaceste.cz, tel.: 702 278 542.
Tato akce se uskuteční prezenčně nebo online (dle situace COVID-19).

TYRŠOVA 389, SKUTEČ
WWW.DOMOVNACESTE.CZ

Změna ve vedení SeniorCentra Skuteč

Už od roku 2002, kdy vzniklo
SeniorCentrum Skuteč, je tato
organizace
neodmyslitelně
spojena s osobou pana Josefa
Tumpacha jako jejího ředitele. Díky němu a jeho týmu
zaměstnanců se z organizace
stala vyhledávaná sociální
služba s dobrým jménem přesahujícím hranice Pardubického kraje.

Z domova s rozpočtem 14 mil.
Kč, ve kterém péči o 80 seniorů zajišťovalo 42 zaměstnanců
se stalo prosperující zařízení,
které poskytuje kvalitní pobytovou péči ve dvou budovách
a terénní službu ve Skutči. Během let došlo k podstatnému
rozšíření poskytovaných služeb, a to jak co do počtu klientů, tak i do rozsahu poskytované péče. V roce 2020 jsme
pobytové služby poskytovali
celkem 187 klientům, pečovatelskou službu 29 klientům.
Hospodařili jsme s rozpočtem
převyšujícím 72 mil. Kč, rozpočet pro rok 2021 už přesahuje 80 mil. Kč Péči o klienty zajišťovalo v roce 2020
přes 200 zaměstnanců (z toho

zhruba 140 kmenových zaměstnanců). Všechny sociální služby úspěšně procházejí
inspekcemi kvality sociálních
služeb.

V průběhu let byla realizována
řada větších i menších investičních akcí. Pro klienty byly
vytvořeny venkovní pergoly.
V roce 2008 byly modernizovány koupelny v budově
penzionu, proběhla také větší
rekonstrukce ve smyslu vybudování sesteren a jídelen
na patrech, zázemí pro aktivizační a rehabilitační péči.
V roce 2009 byly obě budovy
SeniorCentra spojeny krčkem.
Budova penzionu, která byla
postavena v roce 1996 potřebovala postupně větší renovaci, proběhla tedy výměna
oken, výměna střechy, v poslední fázi je nyní přístavba
evakuačního výtahu. V obou
budovách je postupně obnovováno vybavení. Na všech
pokojích jsou pro klienty polohovací postele, v pokojích je
bezdrátová signalizace a evakuační požární systém.

Pan ředitel Josef Tumpach se
rozhodl s koncem roku 2020
odejít do důchodu. Oblast sociálních služeb ale neopouští
zcela. Dále bude pokračovat
v lektorské činnosti, kde se
stal vyhledávaným školitelem.
Věřím, že i nadále budeme organizací, která zajistí důstojný závěr života těm, kteří se
nedokáží o sebe postarat bez
profesionální péče. Organizací, která jim zajistí odbornou,
citlivou a trpělivou pomoc.
I nadále budeme pečovat

o dobré jméno SeniorCentra Skuteč a budeme vytvářet
prostředí příjemné pro klienty
i zaměstnance.
K tomu nám všem přeji dostatek sil, pracovního elánu, ale
i trpělivosti a osobní odpovědnosti.
Mgr. Linda Bodláková
ředitelka
SeniorCentra Skuteč

Šeucouská muzika zahrála jubilantovi
Na Štěpána loňského roku oslavil pan Jaroslav Němeček 80.
narozeniny. Jeho syn Jaroslav ml. mu na oslavu pozval několik
členů Šeucouské Muziky, aby mu zahráli hymnu skutečských
fotbalistů –S.K.S. vlajka až zavlaje. Na konec ji museli zahrát ještě jednou a oslavenec si při ní i zatančil se svoji ženou
Danou, která v lednu tohoto roku také oslavila 80. narozeniny.
Přejeme hodně zdraví.
Josef Skála

Z HRADU DO NOVÉHO BYDLENÍ

Ve čtvrtek 14. ledna proběhlo slavnostní otevření dvou
nových domků na Předhradí, kam se stěhuje 12 klientů
organizace Domov Na cestě. Tímto skončí působení sociální služby na hradě
Rychmburk. Organizace bude
pokračovat ve své proměně
v moderní pobytové služby
(domov se zvláštním režimem
a chráněné bydlení) a hrad se
časem zpřístupní veřejnosti.

s maximálně dvanácti obyvateli. Toto rozmístění umožňuje
poskytovat klientům různou
míru podpory podle jejich
skutečných potřeb. Na rozdíl
od předchozího fungování teď
organizace staví stejně jako
reforma psychiatrické péče
v České republice na zotavení.
Posiluje klienty v odpovědnosti
za svá rozhodnutí, v objevování možností kvalitního života
i s nemocí.

Domov Na cestě (dříve Domov
na hradě Rychmburk) poskytuje pobytové sociální služby
lidem se závažným duševním
onemocněním. V roce 2015
v souladu se záměry svého zřizovatele, Pardubického kraje,
začala organizace podle transformačního plánu stěhovat klienty do menších domácností

Právě dostavěné domky budou
uzpůsobeny péči o klienty, jejichž možnosti se kvůli věku
a přidruženým zdravotním obtížím zmenšily natolik, že potřebují víc zdravotní péče. I tak
budou pracovníci pomáhat klientům objevovat a plnit si svá
přání.

Slavnostního otevření nových
domků v Předhradí se účastnili
zástupci Pardubického kraje,
obce Předhradí a města Skuteč.
Symbolickou filmovou klapkou
začal nový příběh sociální služby i hradu Rychmburk.

Domov Na cestě – příspěvková
organizace Pardubického kraje

Celoroční pobytové zařízení pro
osoby starší 18 let se sníženou
soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění. Klientům nabízí služby
chráněné bydlení a domov
se zvláštním režimem. Provozuje místo pro spolubytí
Taksis…

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY JSOU OD 9 DO 13 HODIN
Únor
6.2.
7.2.
13.2.
14.2.
20.2.
21.2.
27.2.
28.2.

Sobota		
Neděle		
Sobota		
Neděle		
Sobota		
Neděle		
Sobota		
Neděle		

MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.

Zuzana Hejlová
Zuzana Hejlová
Jiří Janovský
Jiří Janovský
Lubomír Pecháček
Lubomír Pecháček
Libor Bačkovský
Libor Bačkovský

Skuteč, Smetanova 315
Skuteč, Smetanova 315
Hlinsko, Wilsonova 590
Hlinsko, Wilsonova 590
Miřetice 31
Miřetice 31
Hlinsko, Družstevní 1401
Hlinsko, Družstevní 1401

Březen
6.3.
7.3.
13.3.
14.3.

Sobota		
Neděle		
Sobota		
Neděle		

MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.

Eva Konývková
Eva Konývková
Michael Chlud
Michael Chlud

Hlinsko, Nádražní 548
Hlinsko, Nádražní 548
Skuteč, Smetanova 568
Skuteč, Smetanova 568

Poliklinika Hlinsko
Poliklinika Hlinsko
U BOTANY Skuteč
U BOTANY Skuteč
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ZPRÁVY ZŠ KOMENSKÉHO

ZNÁMKY NEBO SLOVA?

Zápis nanečisto
Srdečně
zveme
všechny
předškoláky a jejich rodiče
na tradiční zápis nanečisto.
Uskuteční se dne 24. února
od 14 do 18 hodin za přísných
hygienických opatření. Konkrétní čas, kdy se svým dítětem přijdete na zápis nanečisto, si budete moci zarezervovat
na webových stránkách školy:
www.zskomenskeho-skutec.cz
Rezervační systém byl zvolen
pro maximální bezpečnost dětí
a jejich rodičů, v době pohybu
po škole, se rodič s dítětem nepotká s jinými osobami, pouze s paní učitelkou na daném
stanovišti. Veškeré prostory
budou pravidelně dezinfikovány. Podmínkou pro vstup
do budovy školy je rouška či
jiná ochrana úst a nosu, a to
nejen pro rodiče, ale také pro
děti, přezůvky do tělocvičny.
Přijďte se seznámit se školním
prostředím,
pedagogickým
sborem, projít si budovu školy a hravou formou si ověřit,
jak je vaše dítě připraveno
na školní docházku. Těšíme se
na vás!
Překvapení
Epidemie Covid-19 nám ze
dne na den chystá nová a nová
překvapení, jsou spíše nepříznivá než příznivá, ovšem žáci,
tedy převážně žákyně stávající deváté třídy, si je vykládají
po svém a nebojí se chystat
překvapení vtipná a často velmi originální. Pojďme se spolu
poohlédnout za jejich kreativitou a originálností…a to pěkně
pozpátku….
Za ZŠ Komenského
Ing. Bc. Šárka Horáková

Vzhledem k tomu, po jak dlouhou dobu v I. pololetí nahradila
prezenční výuku na školách výuka distanční, doporučilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy školám pro pololetní
vysvědčení slovní hodnocení. Šlo však pouze o doporučení a tak
jsme se zeptali, jakou formu hodnocení, zda známky nebo slova,
zvolí vedení skutečských základních škola a žďárecké malotřídky.

ZŠ Smetanova Skuteč

Hodnocení na vysvědčení
Hodnocení žáků naší školy na vysvědčení bude realizováno
podle našeho školního vzdělávacího programu známkou. Samozřejmě bude přihlédnuto ke specifickému způsobu vyučování
v průběhu tohoto pololetí a v souladu s vydaným doporučením
MŠMT a ČŠI. Známku na vysvědčení upřednostňuji zejména
pro její jasně vypovídající hodnotu ve vztahu k očekávaným výstupům. Slovní hodnocení na vysvědčení, aby vystihlo podstatu
žákových výsledků, musí být velmi obšírné a mnohdy jsou to
doslova slohová cvičení učitelů a zákonný zástupce v podstatě
neví, na jaké úrovni jeho dítě je. Samozřejmě pokud by zde psal
o slovním hodnocení zastánce toho způsobu hodnocení, vyzdvihne jeho přednosti. Proto toto berte jako můj názor.

q Leden 2021
japonský sněhulák

q Prosinec 2019 - sněhulák, co nevydržel ani den.
q Listopad 2020
Dušičky …, co dodat …

Výsledné hodnocení žáka na vysvědčení vychází z průběžného
hodnocení žáka, kdy se i na naší škole upřednostňuje formativní hodnocení žáka. Tedy hodnocení žáka se slovním vyjádřením
toho, čeho žák dosáhl, jak se může zlepšit a co má pro zlepšení
vykonat. Každý žák je na naší škole hodnocen za tři stanovené
oblasti:
I.
vědomosti a dovednosti,
II.
aktivní práce a odpovědnost
III.
postoje žáka a chování ve výuce.
Předávání vysvědčení
Vysvědčení, v našem případě výpis z vysvědčení, bylo žákům
předáno 28. ledna 2021, pokud byli ve škole přítomni. Jiným
způsobem a ani zákonným zástupcům žáka nebude výpis vydán
(odporovalo by to platným krizovým a mimořádným opatřením).
Zatím se to týká pouze žáků 1. a 2. ročníku. Ostatním žákům
bude výpis předán tehdy, až bude umožněna běžná výuka ve škole. V každém případě bude 28. 1. 2021 umožněn přístup k výsledkům hodnocení žáků pro zákonné zástupce v našem informačním
systému (eŽK), ke kterému mají všichni zákonní zástupci žáků
přístup.
Mgr. Leoš Lukaštík, ředitel

q Říjen 2020 – byť zarouškovaní, byli jsme spolu a rozjímali nad volbou povolání.

ZŠ Komenského Skuteč

q Tik tak, tik tak a je tu červen 2019 – připomínalo to stávku
s heslem „Chceme do školy!“

q Byl lásky čas a k němu neodmyslitelně patří májka.

Změny v přijímačkách a u maturit

q Mnozí v sobě objevili i umělecký talent – březen 2019
– a tam to všechno začalo …

Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy upravilo v listopadu podmínky přijímacích
a maturitních zkoušek v roce
2021. Změny byly schváleny
proto, aby zohlednily výjimečnost epidemiologické situace v ČR jak v tomto školním
roce, tak ve druhé polovině
toho předešlého a reagovaly
tak na s tím spojené dopady
do vzdělávání žáků.

q Zoufalá situace si žádá odvážné činy. My se jich nebojíme a rozhodně se za ně
nestydíme, to že jsme „out“
neznamená, že se nebudeme
vzdělávat a nenajdeme si čas
na trochu dovádění.

Přijímací řízení na víceletá
gymnázia
Zde by měl být průběh
přijímacího řízení standardní,
a to pokud jde o termíny pro
podání přihlášek, tak i konání jednotné přijímací zkoušky a zachování dvou termínů
zkoušky.
Přijímací řízení na čtyřleté
maturitní obory
V případě čtyřletých oborů
s maturitou uchazeč podává
přihlášky na dvě školy. Ředitel školy má nově možnost
rozhodnout, zda se na jeho
škole bude v rámci přijímacího
řízení konat jednotná (CERMAT) přijímací zkouška nebo
školní přijímací zkouška, nebo
zda od obou zkoušek ustoupí
a uchazeče přijme bez zkoušek.
Střední školy budou moci rozšířit okruh vysvědčení, která

budou v rámci přijímacího
řízení zohledněna. Kritéria
u jednotlivých škol vyhlásí
ředitelé do 31. ledna s tím, že
školní přijímací zkouška může
proběhnou také distančním
způsobem.
Přihlášky do oborů vzdělávání bez talentové zkoušky
se odevzdávají do 1. března,
do 15. března obdrží uchazeči zápisový lístek. Přijímací
zkoušky do 1. ročníků oborů
vzdělání s maturitní zkouškou
(budou-li vypsány) proběhnou
od 12. – 28. dubna. Jednotné
přijímací zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání s maturitní
zkouškou a nástaveb proběhnou ve dnech 12. – 13. dubna, u víceletých gymnázií pak
ve dnech 14. – 15. dubna.
Maturitní zkoušky
Novela školského zákona
a maturitní vyhláška přinesla
řadu důležitých změn. Ve společné části žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka
a literatury a v rámci druhé
povinné zkoušky mohou volit
mezi zkouškou z cizího jazyka
nebo matematiky. Pro žádný
obor vzdělání není zákonem
stanovena povinnost maturovat z matematiky.
dokončení na straně 7

Hodnocení na vysvědčení
Po pečlivé úvaze jsme se rozhodli hodnotit žáky na vysvědčení
známkami. Jedním z důvodů pro toto rozhodnutí je i fakt, že žáci
byli po celé pololetí hodnoceni známkami, jsou na stávající způsob hodnocení zvyklí a nechceme dělat náhlé změny. Výjimku
tvoří první třídy, kde děti kromě známek dostanou od paní učitelky také slovní hodnocení.
Přestože budeme tradičně hodnotit známkami, bude mít
hodnocení za uplynulé pololetí svá specifika. Kromě hodnocení
znalostí a individuálního pokroku žáka budeme zohledňovat jeho
účast a aktivitu při distanční výuce, řešení problémů s distanční
výukou, organizaci práce, plnění domácích úkolů (včasnost, kvalita, tvořivost),…
Předávání vysvědčení
Pokud bude v den, kdy by mělo být předáno vysvědčení, probíhat
distanční výuka, bude vytvořen harmonogram pro předání tak,
aby se žáci nepotkávali nejen napříč ročníky, ale ani v rámci tříd.
Pokud školu navštěvují sourozenci, k převzetí budou prostřednictvím webových stránek školy vyzváni nejstarší sourozenci,
aby vysvědčení převzali (vyjma žáků 1. a 2. tříd, kteří v rámci
prezenční výuky vyzvednou vysvědčení i svým starším sourozencům). Vysvědčení mohou (v daném termínu a za dodržení
všech epidemiologických opatření) převzít také zákonní zástupci
žáků.
Ing., Bc. Šárka Horáková, ředitelka

Základní škola a mateřská škola Žďárec

Hodnocení na vysvědčení
Co se týče pololetního hodnocení žáků naší školy, zůstáváme
u klasického hodnocení známkou. K tomuto rozhodnutí nás vedl
fakt, že se naši žáci aktivně zúčastňují distanční výuky (pravidelně
se přihlašují na on-line hodiny, plní zadané úkoly, připravují se
na testy). Distanční výuku zvládají, proto není nutné měnit způsob
hodnocení – kromě této skutečnosti jsme při rozhodování přihlédli
k tomu, že ve škole není žádný žák s přiznanými podpůrnými opatřeními ani mu není tvořen plán pedagogické podpory.
Předávání vysvědčení
Vysvědčení si mohli vyzvednout zákonní zástupci žáka v den
vysvědčení, nejdéle do 15 hodin nebo bude žákům rozdáno
nejpozději třetí den po návratu do školy.
Mgr. Kateřina Odstrčilová, ředitelka
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Další odložená divadelní představení
Na podzim, kdy jsme připravovali jarní divadelní abonmá
a později i v prosinci, kdy jsme
zahájili jeho prodej, jsme věřili
tomu, že epidemiologická situace na jaře již umožní uvádět
divadelní představení v neomezené formě. To se však jeví
stále méně reálné.
Prvním představením měla být
9. února pohádková komedie
Tři veteráni. Je jisté, že její
uvedení možné nebude. S Východočeským divadlem Pardubice již máme domluvený ná-

hradní termín – 15. září 2021.
Je více než pravděpodobné, že
podobně budeme muset postupovat i v případě dalších tří
představení, která jsou součástí
abonmá. I u nich budeme, dle
potřeby, vyjednávat náhradní termíny ve druhé polovině
tohoto roku. Zakoupené abonentky i vstupenky zůstávají
samozřejmě v platnosti. O veškerých změnách budeme aktuálně informovat na Facebooku
Kulturní klub Skuteč i na webu
města, popř. prostřednictvím
e-mailových či SMS zpráv.

Za Legendu 997 (V+V)
vracíme vstupné

Všem návštěvníkům
Kulturního
klubu Skuteč děkujeme za pochopení,
trpělivost
a podporu.
Už se opravdu
velmi
t ě š í m e
na
setkání a návrat
ke kulturnímu životu.

Divadelní představení LEGENDA 997 (V+V), které se mělo
poprvé uskutečnit 25. května 2020, neproběhlo ani v novém termínu 6. ledna 2021. Navíc jeho uvedení není možné
ani v dalším náhradním termínu, protože ho Městské divadlo
Mladá Boleslav bude stahovat z repertoáru.
Představení je součástí jarního divadelního abonmá na rok
2020. Z něho jsme viděli dvě představení (Ani spolu, ani bez
sebe v únoru a Šťastný vyvolený v září) a ještě nám chybí uvést
hru VELKÁ BANKOVNÍ LOUPĚŽ (úterý 8. června 2021).
Lenka Frídlová
vedoucí odboru kultura a školství

Pohled do historie našich obcí – Lhota u Skutče
Nezanedbatelný
prostor
v kapitole 17 knihy Dějiny
Skutče - Dějiny sousedních vsí,
je věnován i tak malé obci, jakou je Lhota u Skutče. I ona je,
jako většina okolních vsí, poprvé zmíněna v listině vzniklé
roku 1392.
V roce 1454 je Lhota zmiňována jako příslušná k rychtě
v Rychmburku. V roce 1584
zde stálo pouze 8 gruntů.

porou okresního úřadu byla
zahájena v roce 1888.
Spojení obce s okolním
světem zajišťoval poštovní
úřad v Rychmburku. Každá
obec platila svého posla, který
byl povinen několikrát týdně
docházet na poštu vyřizovat
zásilky svých sousedů. Na konci 19. století byl lhotecký po-

sel povinen tuto cestu vykonat
dvakrát týdně, aniž by jen jedenkrát svoji službu vynechal.
Poměrně
velkou
péči
věnovali obyvatelé Lhoty kapli
na návsi vystavěné v roce 1849.
Před první světovou válkou se
dočkala několika oprav a vybudování nového oltáře. Díky
hostinci s poetickým názvem

U zeleného háje pana Bezdíčka
(čp. 20), byla Lhota hlavně
v letním období i oblíbeným
cílem výletů a procházet lidí ze
širokého okolí.

/frí/

q Snímek, který se do letošního kalendáře s příznačným názvem „Zůstaňme při zemi“ nedostal, ale naznačuje charakter
fotek v něm otištěných. Pro ty, kteří ještě zvažují nákup kalendáře, uvádíme, že k prodeji jich zbývá poslední šedesátka.

Ocenění herci VČD

V poslední čtvrtině 19. století
se postupně zlepšovala i doposud značně nevyhovující dopravní situace. Jednání o stavbě silnice z Podelhotí směrem
k Dolům a dále na Luži s pod-

Únorová výročí skutečských osobností

28. 2. 1956
Msgre Jiří Sahula
římskokatolický
duchovní,
biskupský notář, tajný papežský komoří, konsistorní rada,
historik, publicista, redaktor,
spisovatel, hudebník, dirigent
a sbormistr, reformátor hudebního písma (65 let od úmrtí)
24. 2. 1901
MUDr. Jan Melichar
Ve shora uvedeném datu si připomeneme 120. výročí úmrtí
MUDr. Jana Melichara. Lékař,
ochotnický herec, autor divadelních her, kulturně osvětový
pracovník a v neposlední řadě
český vlastenec se narodil 16.
11. 1810 ve Velké Losenici.
Přesto se po celý svůj život považoval za Skutečáka, protože
ve Skutči prožil nejen své dětství a léta dospívání.

Omlouváme se vám za vzniklé komplikace a věříme, že nám
zachováte přízeň. Třeba při koupi dalšího abonmá.
/zel/

Více o historii místní části
Lhota se dočtete v kapitole
17 knihy Dějiny Skutče.

Významněji
se
Lhota
rozrostla v průběhu 19. století. V roce 1837 zde již žilo
ve 29 domech 185 obyvatel.
K vesnici byly připočítávány
i 3 mlýny, které se velmi potýkaly s problémy s vodou v často vysychající Krounce. V této
době se již jako součást obce
uvádí i samota Zadní Borek se
4 staveními. V roce 1873 dosáhl počet obyvatel svého vrcholu, kdy ve Lhotě žilo 230 obyvatel. Od tohoto okamžiku už
počet pouze klesal. V roce 1890
to bylo 192 obyvatel, podobný
stav byl i v roce 1910.

Zemřeli v únoru:
13. 2. 1935
Josef Chroust
učitel, ředitel hudebního kůru
skutečského děkanského kostela, obnovitel pěveckého a hudebního spolku Rubeš, veřejný
činitel, český vlastenec

Jelikož není hru Legenda 997 (V+V) možné uvést, budeme vracet poměrnou část (287 Kč) za zaplacené abonmá. Ozvěte se
na e-mail kultura@skutec.cz, kam napíšete své číslo účtu a číslo řady a sedadla uvedené na abonentce. Na základě toho vám
peníze vrátíme.

Celá rodina Melicharova měla
velmi kladný vztah k divadlu
a tak nebylo divu, že Jan se už
v průběhu vysokoškolských
studií pokusil psát dramata
a veselohry, které o prázdninách společně s dalšími skutečskými studenty (zejména A. F.
Rybičkou – Skutečským) provozoval ve své domovině.
Jako ochotnický herec se
dočkal vrcholu v letech 1834 –
1837, kdy se stal členem divadelní družiny J. K. Tyla v Praze. Celkově byl autorem sedmi
divadelních her a mnoha článků
a spisů publikovaných v časopisech: Květy, Moravská orlice,
Posel z Prahy, Škola a život,
Tábor a dalších.
Oženil se v Chrudimi, ale
od roku 1849 vykonával lékařskou praxi ve Skutči, odkud o sedm let později odešel
do Křižanova v okrese Žďár
n. S., kde také ve věku 91 let
zemřel.
Na dnes již zrušeném hřbitově
u děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Skutči

zasadili žáci a žákyně skutečských škol v průběhu roku
1901 pamětní lípu na jeho věč-

nou památku.
zdroj: kniha Dějiny Skutče
/frí/

Východočeské divadlo Pardubice zaznamenalo v roce 2020
další ocenění pro svoje herce. Josef Láska získal Cenu Thálie pro
činoherce do 33 let. Petra Janečková figurovala v širší nominaci
na činoherní Cenu Thálie již podruhé. V roce 2019 to bylo za roli
Širy ve hře Mikve, v roce 2020 za Alžbětu II. v Audienci u královny.
Josef Láska v pardubickém divadle působí 5 let, dojíždí z Prahy, od
loňského roku i s manželkou, která ve VČD rovněž herecky působí. Věnuje se i dabingu. A jak se k ocenění vyjádřil v rozhovoru pro
Divadelní zpravodaj?
„Když vás někdo ocení za vaši práci, je to vždycky příjemné.
Člověk má pak pocit, že jeho práce má opravdu nějaký význam
a dosah. Pochopitelně je to motivace, ale také velký závazek, aspoň
tak to vnímám já. A ten závazek je právě vůči divákům, nechci je
zklamat. Když hrajeme, tak si před představením vždy řeknu, že ti
lidé mi dávají svůj čas, který se rozhodli strávit s námi herci, a tak
chci, aby si na konci večera řekli, že to mělo smysl.“	    /frí/

(Po)zapomenuté výrazy
V průběhu roku 2021 se ve Skutečských novinách bude objevovat
rubrika, která se bude věnovat již méně využívaným či pozapomenutým výrazům. Popřípadě i výrazům, které slýcháme a používáme často, ale pod kterými si však někdy jen stěží umíme představit, jaký je nebo byl jejich význam. Na poprvé si přiblížíme výraz
„újezd“.
Újezd byl ve středověku obvykle zalesněný, řídce zalidněný územní
celek, který byl vymezen vodní sítí nebo nápadnými přírodními
znaky. Tyto újezdy, které byly často ve vlastnictví církve nebo
drobných feudálních rodů, byly během vnitřní kolonizace ve 12.
století osidlovány místním obyvatelstvem a zařazovány do hospodářského celku vlastníka. Původně zahrnovaly pole, louky, lesy
nebo pastviny, po osídlení v jejich rámci vznikalo i několik vesnic.
Újezdy se tak stávaly základem budoucího panství nebo statku.
Újezdy vznikaly podle starého českého práva pomocí svědků,
kteří objetím na koních vyznačili hranici zalesněného a málo
osídleného území. Odtud pochází název, který se také odrazil
v řadě názvů vesnic na území újezdů vysazených. Dnes v Čechách
existuje asi 118 obcí se slovem újezd v názvu, na Moravě je to 34
obcí. Pokud byl újezd malý a při vymezení jej stačilo obejít, vyskytuje se v pramenech pod názvem ochoz (na Moravě i ochoza).
zdroj: wikipedie.cz
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Poldr u Kutřína se má začít stavět už na jaře
Už několik let připravuje Povodí Labe stavbu poldru (suché retenční nádrže) na říčce Krounka. Úkolem poldru
bude zadržet vodu při velkých
přívalových
srážkách
nejen na Krounce, ale zejména
na Novohradce, do které se
za obcí Doly před Luží vlévá.
Je to právě Novohradka, která
povodněmi ohrožuje Luži, zaplavuje zahrady a pole kolem
Úhřetic a někdy i uzavírá silnice v okolí Hrochova Týnce.
Také v roce 2020 k podobným
situacím došlo několikrát.

Koncem loňského roku byla
vybrána zhotovitelská firma
– OHL ŽS, a. s. Brno, která bude zakázku realizovat.
Hlavní část stavby představuje skoro 140 metrů dlouhá
a 17,5 m (nad terénem) vysoká betonová hráz tvarovaná
do teras, nad níž budou upravená zátopová území. Na místě samotné nádrže dojde k vykácení několika hektarů lesa
a keřů. Většinu času bude přehrada zcela prázdná, pokud by
však nastala extrémní situace
a zaplnila se na maximum,

bude pod vodou plocha skoro
sedmdesát hektarů.
Součástí výstavby poldru je
komplexní revitalizace toku
a údolní nivy Martinického
potoka v délce 2 km. Revitalizace zahrnuje obnovu
přirozené
geomorfologie
vodního toku Martinického
potoka, vznik zahloubených
tůní v nivě Martinického potoka a vegetační úpravy.
Poldr Kutřín je v Zásadách
územního rozvoje Pardubic-

VZPOMÍNKA

kého kraje vymezen jako veřejně prospěšná stavba a je
také prioritou státního podniku Povodí Labe i obyvatel
chráněných obcí. Předpokládané náklady na výstavbu činí
460 mil. Kč. Stavba by měla
být spolufinancována z dotačního titulu Ministerstva zemědělství – Podpora prevence
před povodněmi IV. etapa.
Práce spojené s výstavbou by
měly začít v únoru nebo březnu a celá stavba má trvat přibližně čtyři roky.
/frí/

Ta nejkrásnější vzpomínka
je vždy na svého tatínka.
I když navěky odešel, čas běží dále,
my však na něho vzpomínáme stále.
Dne 2. 2. 2021 tomu bude 100 let, co se narodil
náš milovaný tatínek Stanislav Alt ze Skutče.
Věnujte mu prosím s námi tichou vzpomínku.
syn Břetislav a dcera Hana s rodinami

VZPOMÍNKA
Dne 10. února 2021 uplyne dlouhých 10 let
od
chvíle,
kdy
nás
navždy
opustil
pan Jaroslav Bouška ze Skutče.
S láskou vzpomínají manželka
a synové s rodinami.

VZPOMÍNKA
Přestalo tlouci srdce Tvé znavené,
nebylo z oceli, nebylo z kamene.
Bolestí znaveno přestalo býti,
nebylo léku, jímž mohlo by žíti.
Dne 26.1.2021 uplynulo 8 let od chvíle, kdy nás navždy opustil
pan František Novák ze Skutče.
S úctou a láskou vzpomínají manželka a dcera s rodinou.

VZPOMÍNKA
Už jen kytičku na hrob můžeme dát
a tiše na Tebe vzpomínat.
Dne 12. 2. 2021 uplyne rok od chvíle, kdy nás
navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek
a dědeček pan Jan Slavíček.
S láskou a úctou vzpomíná
manželka a dcery s rodinami.
Děkujeme všem, kdo vzpomínají s námi.

Řádkový inzerát
Koupím gramofonové desky do své archivní sbírky. Nesbírám vážnou hudbu, lidovky a dechovky. Platba ihned v hotovosti. Děkuji
za nabídky na tel.: 724 22 92 92 nebo e-mail: Fiat1955@seznam.cz

Jarní kurzy pro talentované žáky začínají
Program Talnet Národního pedagogického institutu otevřel
přihlášky do jarních běhů T-kurzů. Jedna z novinek letošního ročníku pomáhá žákům
vyrovnat se s karanténou a sociální izolací
Nové uzavření škol na podzim
přineslo potřebu řešit hlavně
psychickou pohodu žáků zavřených doma. V nabídce se
tedy objevil kromě tradičních
T-kurzů zaměřených na zajímavá témata z chemie, fyziky,
historie a jiných oborů další
online kurz: Ultimejt gauč survajvl neboli kurz přežití nucené
domácí izolace.

Je určen žákům od 13 do 19 let
a jeho náplní jsou postupy, které mohou účastníkům pomoci
si v podmínkách domácí izolace plánovitě se rozvíjet, pečovat o vztahy a klidně si užít
videohry, nejrůznější zdroje
na internetu a vůbec, vzít další
karanténu jako šanci. Kurz je
vhodný jak pro ty, kteří to doma
neumějí vydržet, tak i pro ty,
které to naopak teď doma hodně baví. Jedni možná přijdou
na to, jak si to trochu ulehčit
a druzí třeba na to, jak z toho
získat pro sebe co nejvíce.
Kurz je sestaven z kreativních
úkolů, jejichž výsledek závisí
na účastnících samých.

Jako reakce na ne vždy přesné
a někdy velmi zmatečné zprávy
o příčinách a perspektivách vývoje pandemie byly připraveny
dva T-kurzy: Koronavirus –
co víme o nové nákaze, který
uváděl na pravou míru nejrůznější spekulace a neověřené
zprávy; a druhý z nich: Matematické modelování na příkladu Covid-19 pracoval s datovými modely šíření nákazy
za různých podmínek. Dalo by
se říci, že s podobnými, i když
složitějšími modely pracuje ministerstvo zdravotnictví.
Přihlášky je možné podávat
v rámci sedmi oborů, nechybí

q Tři studijní obory ukončené maturitou nabízí skutečské Gymnázium Suverénního řádu maltézských
rytířů. Jde o osmileté a čtyřleté všeobecné studium a obor bezpečnostně právní činnost. Veškeré
informace k přijímacímu řízení uchazeči naleznou na webu gymskutec.cz v sekci pro uchazeče.

Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Hlinsko, Adámkova 55
Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

nabízí krok správným směrem
nabízí vzdělání v následujících oborech
 čtyřletý maturitní obor:
79-41-K/41 Gymnázium pro žáky z 9. tříd
 osmiletý maturitní obor:
79-41-K/81 Gymnázium pro žáky z 5. tříd
 tříleté učební obory:
29-51-H/01 Výrobce potravin – mlékař
26-51-H/01 Elektrikář
33-56-H/01 Truhlář
www.gymhlinsko.cz
469 311 292, 469 311 190

programování a základy
robotiky, chemie a domácí
pokusy s přírodními látkami nebo astro a modelování
v rámci fyziky a astronomie.
Anotace kurzů najdete na adrese https://talnet.cz/nabidka-t-aktivit/t-kurzy
Díky účasti v T-kurzech se mohou účastníci setkávat i v méně
formálních prostředích například v Café Talnet a v případě
zmírnění epidemiologických
opatření i na prezenčních akcích. Komunita instruktorů
a účastníků Talnetu je jedna
z hodnot, kterou všichni zmínění nejvíce oceňují.
Přihláška do všech online kurzů je od začátku ledna otevřená novým zájemcům. Najdete ji na www.talnet.cz, stejně
jako další potřebné informace.
T-kurzy jsou pro studující zdarma.
Tisková zpráva Národního
pedagogického institutu ČR

Řádkový inzerát
OPRAVY TRAVNÍCH SEKAČEK A MOTOROVÝCH
PIL VŠECH TYPŮ. PROVÁDÍME ZEMNÍ PRÁCE BAGREM,
OPRAVY MOTORŮ, VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKŮ, BAGRŮ,
TRAKTORŮ, VIBRAČNÍCH DESEK ATD. SKUTEČ U VELAMOSU, BROKL Z.- TEL.: 606 306 266., DOPITA L. – TEL.: 606 306 270.
Řádkový inzerát
Prodejna RC Modely, počítače, ruční nářadí, elektronika, tiskárny,
broušení pilových řetězů a pil. Chaloupka, Rubešova 421, Skuteč. Tel.:
739 407 384 www.modelypocitace.eu

Změny v přijímačkách a u maturit

dokončení ze strany 5
Zkoušky společné části se nově
konají pouze formou didaktických testů, které se hodnotí
pouze slovně „uspěl(a)“ nebo
neuspěl(a)“ s procentuálním
vyjádřením úspěšnosti.

Nad rámec povinných zkoušek
si žáci mohou zvolit v každé
části 2 nepovinné zkoušky,
jejich výsledky nemají vliv
na celkový výsledek maturitní
zkoušky. Studentům by měla

být poskytnuta podpora ze strany CERMATu a ČŠI formou
výukových videí a zpřístupnění
testů z minulých let ve zvýšené
míře. V době uzávěrky tohoto
čísla ještě vláda projednávala
další možné úpravy průběhu
maturitních zkoušek. Aktuální
informace lze ověřit na webu
MŠMT.
Závěrem připomínáme, že jarní
prázdniny v okrese Chrudim proběhnou od 15. do 21. února. /frí/
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Vaše zimní
fotografie
Na výzvu k zasílání snímků
zachycujících zimní krásy přírody zareagovaly dosud pouze dvě čtenářky Skutečských
novin. Za dvě „naládovky“
mrazivého zimního podvečera, pořízené při západu slunce
u rybníka Hetlik za Skutčí, děkujeme paní Petře Kratochvílové.
Autorkou zbylých fotografií je
paní Ivana Danielková, pro kterou je focení, stejně jako procházky přírodou, velkým koníčkem. Její snímky zachycují
okolí Zhoře, Malhošť i Skuteč.
Ostatně, procházky přírodou
budou asi ještě poměrně dlou-

LÉČBA A
DIAGNOSTIKA
OČNÍCH
VAD

MĚŘENÍ
ZRAKU

STOJÍ ZA TO, ABYSTE VIDĚLI DÁL!
Palackého 38, Holice, tel: 466 920 672
Na Labišti 532, Pardubice, tel: 466 647 352
Sládkova 849, Skuteč, tel: 469 350 541

olivovi_inzerce_85x55_.indd 3

ho jednou z mála povolených
aktivit v našem volném čase.
Svoje fotografické úlovky
z nich můžete do redakce Skutečských novin posílat i nadále.
/frí/
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