Velikonoční přání
Všem čtenářům Skutečských novin přejeme
klidné Velikonoční svátky, hodně jarního
sluníčka, pohody a samozřejmě zdraví.
redakce SN a vedení města Skuteč

Hledejte „hrající plakáty“

q Krásný a rozložitý dub v polích u místní části Radčice. Na snímku vidíme i železniční trať Pardubice – Rosice nad Labem – Havlíčkův Brod. Tato trať je v celé délce jednokolejná a je součástí celostátní dráhy. Vede přes Chrudim, Chrast, Žďárec u Skutče,
Hlinsko, Žďírec nad Doubravou a Chotěboř. Provoz na jmenované trati byl zahájen v roce 1871, tzn., že v letošním roce slaví
svoje 150. narozeniny.

Jaro rozjíždí nové investice

Revitalizace vnitrobloků
ČSA začíná
V závěru března proběhlo předání staveniště na investiční
akci Revitalizace sídlištních
vnitrobloků v ulici Československé armády, Skuteč. V letošním roce bude probíhat
první etapa, která zahrnuje
úpravy prostranství u bytových
domů čp. 236 a 239 a navazuje na bytové domy v ulici Tylova. Realizace uvedené etapy
je naplánována do letošního
července. Během čtyř měsíců
zde vznikne nová zpevněná
komunikace, parkovací místa

a zpevněná mlatová komunikace. Instalovány budou nové
přístřešky na popelnice, nové
sušáky a lavičky.

Pro letošní rok počítáme s proinvestováním částky necelých 5
milionů korun. V rámci stavby
dojde samozřejmě k omezení ve využívání prostoru mezi
bytovými domy a částečně
i k omezení příjezdu. Proto
prosíme občany z této lokality
o trpělivost. Zhotovitelská firma bude na dočasná omezení
předem upozorňovat.

Další práce na etapě č. II. začnou na jaře příštího roku
a měly by trvat do srpna 2022.

Rekonstrukce Špitálku
od května
V průběhu března proběhlo
výběrové řízení na dodavatele
rekonstrukce Špitálku v rámci
zajištění investiční akce Zřízení denního stacionáře ve Skutči. Nabídky podalo šest firem,
z nichž jako nejvýhodnější byla
vybrána nabídka místní firmy
SKOS s.r.o. Práce na rekonstrukci přízemí a prvního patra
budovy začnou v květnu, celá
akce pak má být dokončena
o letních prázdninách příštího
roku.

Na objektu budou provedeny
rozsáhlé sanační práce, elektrorozvody, odpady a rozvody
vody. Následně dojde k výměně oken a zhotovení nové fasády. Instalován bude výtah z přízemí do patra, aby byl dodržen
požadavek bezbariérovosti.
Vodovod ve Zhoři
V polovině března jsme obdrželi akceptaci naší žádosti o dotaci na posílení vodárenské soustavy v místní části Zhoř. Tato
akce představuje propojení stávající vodovodní sítě ve Zhoři s vodovodem místní části
Borek a doplnění technologie
na úpravu vody. Rozhodnutí

Společně s orchestrem Police
Symphony Orchestra z Police
nad Metují nabízíme bezpečnou kulturu i v našem městě
a okolí. Cesta ke kultuře je
v posledním roce trnitá a ne
všechno dokáže zprostředkovat online prostor, ale i za něj
buďme vděční. Mladí hudebníci z Police Symphony
Orchestra (PSO) se také nevzdávají a připravili projekt
“Na viděnou!”. Než se budou moci se svými posluchači
potkat tváří v tvář, rozhodli se
vstoupit do veřejného prostoru s novým typem kulturního
vyžití. Tentokrát si dali za cíl
oživit plakátovací plochy speciálními plakáty, které vás
díky své interaktivní složce
mohou přenést do koncertních sálů.
Série plakátů totiž obsahují unikátní QR kódy, které
budou výtvarně zpracované.
Pod každým z nich se skrývá
jiná skladba z koncertů Police
Symphony Orchestra a vět-

šina mobilních zařízení je
umí intuitivně načíst. Pokud
kód načtete, uvidíte převážně
koncertní provedení skladeb,
které má orchestr takzvaně
v šuplíku, s milými hosty jako
jsou například Vendula Příhodová, Jan Cina, Kühnův smíšený sbor, Balet Národního
divadla a mnoho dalších.
Potkat se s plakáty bude
možné od dubna ve městech
a obcích, která se připojí
k projektu “Na viděnou!”.
Pro zpříjemnění procházky
stačí mít u sebe mobilní telefon, v něm přístup k internetu
a trasu zvolit tak, abyste objevili všechny hudební dárky,
které pro vás Police Symphony Orchestra připravil.
Variant „hrajících plakátů” je
hned několik a nabídnou vám
i u nás ve Skutči a místních
částech sice zaznamenanou,
ale přesto vlastně živou kulturu.
Tak Na viděnou!
www.policesymphonyorchestra.cz/navidenou

q Město zjišťuje zájem o výstavbu RD ve Zhoři na pozemcích
za kulturním domem.
o poskytnutí dotace bychom
měli obdržet na přelomu března a dubna. Následně by byl
dopracován projekt a uskuteční
se výběrové řízení. Pokud vše
půjde hladce, mohlo by k realizaci této investice dojít ještě
na podzim letošního roku.
Stavební parcely ve Zhoři
Město Skuteč v rámci přípravy pozemků pro výstavbu
rodinných domků řešilo změnu územního plánu i lokalitu
v místní části Zhoř. Projekční
kancelář zpracovala návrh parcelace pro tuto plochu (viz.
otištěná studie). Mělo by zde
vzniknout sedm parcel o výměře cca 1100 m2. Město aktuálně
zjišťuje předběžný zájem o tyto
parcely. Pokud by někdo uvažoval o výstavbě RD v této lokalitě, přihlaste se do 20. dubna
u p. Marcely Peterkové, tel.:

731 557 468, e-mail: marcela.
peterkova@skutec.cz.
Nová „cejchovna“ ve Skutči?
Společnost ČEZ Distribuce
konzultovala s vedením města svůj záměr výstavby nového objektu pro svůj provoz
ve Skutči.
V současné době dochází k průzkumu dvou vytipovaných lokalit, a to především z hlediska
dopravního napojení a dalších
sítí. Těší nás, že společnost chce
setrvat se svou činností zde
ve Skutči. Velký podíl na tomto
rozhodnutí hraje i fakt, že zde
má kvalifikované zaměstnance,
kteří by jinak museli do nového
místa dojíždět. Pevně věříme,
že se předpoklad výstavby naplní a v roce 2023 bude ve Skutči stát nová cejchovna.
dokončení na str 2
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Sčítání lidu, domů a bytů 2021
Od 27. března probíhá povinné Sčítání lidu, domů a bytů. Výsledky jsou poté zdrojem unikátních informací o životě v naší zemi.
Níže naleznete důležité informace, které by vám mohli se sčítáním
pomoci.
Až do 9. dubna máte možnost vyplnit elektronický sčítací formulář – na www.scitani.cz. Sečíst se můžete také v mobilní aplikaci
Sčítání21.
Kdo se nesečte online, má od 17. dubna zákonnou povinnost vyplnit listinný sčítací formulář. Ten získáte spolu s odpovědní obálkou
od sčítacího komisaře, který se k vám dostaví v předem oznámeném termínu nebo si ho můžete
vyzvednout také sami na pobočce České pošty ve Skutči
(Tylova 134). Vyplněný formulář v obálce odevzdáte do 11.
května opět na poště nebo ho
vhodíte do poštovní schránky.
Obálka s logem Sčítání 2021

má předtištěnou adresu a její odeslání je zdarma.
Vzhledem k současné epidemické situaci bude distribuce formulářů probíhat za dodržování všech hygienických pravidel (ochranné
pomůcky, dezinfekce). Bude také výrazně omezen fyzický kontakt
mezi komisí a obyvateli a z toho důvodu nemohou komisaři při
sčítání pomáhat. K dispozici vám je infolinka 274 056 789.
Otevírací doba České pošty ve Skutči:
pondělí: 10:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00
úterý:
08:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
středa: 10:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00
čtvrtek: 08:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
pátek: 08:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
sobota: 08:00 - 10:00
neděle: zavřeno
Tel.: +420 954 253 973
Další podrobné informace o sčítání naleznete na stránkách
www.scitani.cz. 					
/zel/

Očkování v kraji – nově i v Luži

Více očkovacích center
Od 17. března funguje v Pardubickém kraji již 10 očkovacích center. Předpokladem pro
jejich fungování, ale i těch,
které kraj dále plánuje otevřít
v dubnu, je samozřejmě dostatek vakcín od státu. Podle
poslední informace měl kraj
potvrzenou dodávku ve výši
12 plat týdně po celý duben
vakcíny Cormirnaty – Pfizer,
což je až 14 040 dávek týdně,
počítá-li se se šesti dávkami
v jedné lahvičce.

Zapojení praktiků
Se začátkem března se do očkování občanů starších 40 let
zapojili také praktičtí lékaři,
a to v počtu přes 230. K 10.
březnu praktici naočkovali
4 719 lidí s tím, že k těmto lékařům míří výhradně vakcíny
Astra Zeneca.
Očkovací centrum v Luži
Jedním z nových očkovacích
míst se od 17. března stala
také Hamzova odborná léčebna v Luži. Personální zajištění

tohoto očkovacího místa je
tvořeno lékaři a potřebnými
zdravotnickými pracovníky
přímo z týmu léčebny. Pro
občany, kteří musí přijet autem, s ohledem na své hybné
obtíže, je zajištěno parkování uvnitř areálu HL. Je nutno
projet vrátnicí, u závory ohlásit, že v autě je špatně hybný
spolujezdec, který jede na očkování. Pokud se bude jednat
o invalidní osoby s průkazem
ZTPP, budou nasměrovány
přímo k očkovacímu místu.
V ostatních případech vás
u vrátnice nasměrují na parkoviště za budovou Ortopedické protetiky (sytě červený
objekt hned vpravo po vjezdu
do léčebny za vrátnicí) a dále
odtud dojdete k očkovacímu místu. Cesta je značena
cedulemi, vede po chodníku
podél hlavní silnice směrem
ke Konferenčnímu sálu budovy L, v němž se nachází Očkovací místo.
Zájemce o očkování předloží
občanský průkaz/pas a průkaz
pojištěnce. Z důvodu urychlení
vstupního vyšetření si napřed
připravte odpovědi na uvedené
otázky:

Beseda se velmi vydařila, přednášející uvedla mnoho praktických příkladů a přítomné ženy
se aktivně svými dotazy podílely na průběhu besedy. Na závěr

obdržely zajímavé letáky, křížovky pro seniory a přehledně
zpracovanou brožuru Důstojně
bydlím – žiju!

V současné době se nemůžeme
sejít při další besedě, kterou
jsme plánovali na jaro 2021,
proto bych chtěla uvést i pro
širší veřejnost k případnému
využití odkaz na Sdružení
obrany spotřebitelů Moravy
a Slezska,z.s. (SOS MaS, z.s).
V rámci pardubického kraje
provozuje sdružení osobní spotřebitelskou poradnu, kde je
možné si po předchozí telefonické domluvě sjednat osobní
schůzku.
PORADNA PARDUBICE
Bělehradská 389, 530 09 Pardubice (v prostorách Centra pro zdravotně postižené
Pardubického kraje), Tel.:
+ 420 608 722 582, +420
466 335 630.
Poradna je otevřena každý třetí čtvrtek v měsíci od 12.00
do 16.00 hodin.
Aktuální informace k otevření výjezdních poraden budou

umísťovány na www.sos-msk.
cz/poradny/

Sdružení obrany spotřebitelů
Moravy a Slezska, z. s. (SOS
MaS, z. s.) je nezávislá nezisková organizace, spolek hájící
zájmy spotřebitelů, poskytující
bezplatné spotřebitelské poradenství (základní informace
o reklamačním řízení, o délce
záruční doby, lhůtě k vyřízení
reklamace nebo o podmínkách
odstoupení od smlouvy). Pomáhá spotřebitelům získat znalosti o spotřebitelských právech
a umožňuje jim konzultovat
spotřebitelské problémy nejen
v poradnách, ale také elektronicky, na mailu nebo telefonicky.
Sdružení provozuje webové
stránky www.sos-msk.cz a preventivní stránky www.neotvirejte. cz určené seniorům a osobám o seniory pečujícím.
Na webových stránkách sdružení naleznete řadu zajímavých
odkazů, letáky, brožury, křížovky pro seniory k vytištění, vzory
dopisů a podání, chat na dané
téma, archiv chatů, rady a do-

q Rekonstrukce silnice Lešany - Předhradí začíná.
dokončení ze strany 1
Pozor na uzavírky
Připomínáme, že do poloviny
května potrvá uzavírka komunikace spojující Skutíčko s výpadovkou ze Skutče směrem
na Přibylov. Od 29. března došlo
také k uzavírce silnice ze Skutíčka na Leštinku. Tato by měla
trvat až do 30. června 2021.

1/ Prodělali jste onemocnění
COVID-19, měl jste pozitivní test PCR? Kdy?
2/ Léčíte se s nějakým chronickým (trvalým) onemocněním?
3/ Užíváte nějaké léky? Přineste si s sebou jejich seznam!
4/ Jste na něco alergický?
5/ Měli jste někdy závažnou
alergickou reakci po předchozích jiných očkováních?
6/ Byli jste již očkováni proti
nemoci COVID-19?
7/ Máte nějakou závažnou poruchu imunity?
8/ Máte nějakou krvácivou
poruchu, nebo berete léky
na ředění krve?
9/ Absolvovali jste v posledních dvou týdnech nějaké
jiné očkování?
10/ Cítíte se zdráv /zdravá?

Na uzavírku si musí řidiči dát
pozor i v úseku Předhradí –
Lešany. Zde je již nyní provoz
omezen z důvodu kácení stro-

Přihlásit se k očkování v Hamzově léčebně můžete stejnou
cestou jako na jiná očkovací
centra, za pomoci centrálního
rezervačního systému na adrese: registrace.mzcr.cz.
S registrací mohou pomoci také
bezplatné linky 1221 (státní)
a 466 026 466, která je vytvořena Pardubickým krajem.
/frí/

Duben je měsícem, v němž se
(nejen) v rámci akce Ukliďme
Česko, snažíme zvelebit svoje
okolí. Je to logické – poté, co
roztaje sníh, odhalí odpadky
v příkopech u silnic, ale i podél cest a pěšin uprostřed přírody, včetně lesů. Letošní rok
nám proti-covidová opatření
neumožňují zapojit se do skupinových ekologických akcí,
spousta lidí však pomáhá přírodě individuálně. K tomu určitě
přispívají letos nově zavedené
„pytlomaty“.

Beseda … nejen pro seniory

V loňském roce, v době uvolněných
protiepidemických
opatření, se nám podařilo uspořádat pro seniory našeho města
přednášku spojenou s besedou
na téma Bezpečí seniorů – uzavírání nevýhodných smluv,
prodejní manipulace a nekalé
obchodní praktiky. Přednáška
se konala v zasedací místnosti
městského úřadu a vzhledem
k aktuální situaci mohla být
uspořádána jen pro omezený počet osob. Přednášející ze Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, paní Chodilová,
seznámila přítomné seniorky
s možností řešení následků případného porušení práv spotřebitelů – obranou proti „šmejdům“,
upozornila je na formy nátlaku
a manipulace na seniorech (například u smluv uzavřených
po telefonu, podomního prodeje
energií a zprostředkovatelských
smluv).

JARO ROZJÍŽDÍ NOVÉ INVESTICE

poručení pro spotřebitele (informace jak postupovat v situacích,
jako jsou reklamace zboží a služeb (nového i použitého), v případech odstupování od smluv
z různých důvodů i bez udání
důvodu, vyřizování reklamace
zájezdu, jednání s dodavateli
energií, poskytovateli telekomunikačních služeb, poskytovateli
spotřebitelských úvěrů a další
základní informace o rozmanitých právech spotřebitele).
Kontakty:
l SOS MaS,z.s., Přemyslovců
50, 709 00 Ostrava
l poradenský e-mail: poradna@sos-msk.cz
l facebook: @sosmsk
l telefon: poradenská linka (po-pá 9:00-16:00) 608 722 582, 607 398 511,
606 382 280 a 602 722 584
Pro vás, kteří nemáte přístup
na internet, zveřejníme v příštím vydání skutečských novin
článek SOS MaS, z.s. na téma
„Pozor na to, kdo Vám volá.“
Jitka Veverková,
sociální pracovnice MěÚ
čerpáno z web.stránek
www.sos-msk.cz

mů a přípravných prací před
kompletní rekonstrukcí silnice.
Konkrétní termíny uzavírek najdete i na webu města.
Testování na MěÚ
Závěrem informace o tom, že
město Skuteč muselo od 15.
března zajistit testování svých
zaměstnanců. Každý zaměstnanec, který pravidelně dochází
do budovy MěÚ nebo na jiné
pracoviště, se jedenkrát týdně
testuje antigenními testy na Covid-19. Pavel Bezděk, starosta

q Na fotografii Ivany Danielkové můžeme vidět, jak v březnu probíhalo kácení dřevin a další přípravné práce kolem Krounky u Kutřína
– v místech, kde má vzniknout protipovodňový poldr.

Místo pro místostarostu

Zatímco někdo z vlastní iniciativy uklízí odpadky po jiných
lidech, někdo není schopen se
postarat ani o své vlastní. Jedním z příkladů bylo bohužel
i skutečské Tesco, v jehož bezprostředním okolí byla situace
delší dobu vskutku neutěšená.
Zbytečně jsme apelovali na vedení řetězce v Pardubicích i Hr.
Králové, vstříc nám vyšla až
manažerka skutečského obchodu. Chceme věřit tomu, že
uklizené okolí Tesca se stane

q U Tesca před úklidem.

standardem. Vždyť nespokojenost s jednáním personálu, se
sortimentem zboží, ale i s prostředím v prodejně a kolem ní
by zákazníky mohla přimět jít
nakoupit jinam.
Zmínka o konkurenci na tomto
místě není náhodná. Obchodní
řetězec Penny plánuje výstavbu svého marketu ve Skutči,
a to právě v sousedství Tesca.
Aktuálně probíhá proces plánování realizace. Tuším, že nový
řetězec bude diskutované téma.
K dotazu: „A proč Penny?!“☺:
Řetězec zakoupil pozemek pro
výstavbu od soukromého vlastníka, takže výběr řetězce nebyl
v kompetenci města. Podrobnosti k tomuto tématu přineseme v příštích vydáních SN.
Závěrem ještě jednou poděkování všem, kterým není vzhled
našeho okolí lhostejný. Děkujeme za to, že spolu s námi
uklízíte.
Jaroslav Hetfleiš,
místostarosta
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KRÁTCE
Zápisy
do prvních tříd

Připomínáme termín zápisů
do 1. tříd základních škol, kterým je v případě obou skutečských škol i malotřídní školy
ve Žďárci 7. duben. Podrobnosti k formě a vlastnímu průběhu
zápisu si doporučujeme ověřit
na webových stránkách vybrané školy.

Dotace na těžbu
kůrovcového dřeva

Pardubický kraj opět pomůže
menším vlastníkům lesů do 50
hektarů tím, že finančně podpoří těžbu dřeva napadeného kůrovcem. V činnosti pokračuje
i třináctičlenný kůrovcový štáb
při KrÚ, jehož hlavním úkolem
je bránit dalším negativním
dopadům kůrovcové kalamity. Žádosti se budou přijímat
do 30. září 2021.

Školka v Luži
je otevřena

V polovině března jsme obdrželi zprávu z nedaleké Luže.
Podařilo se zde schválit otevření mateřské školy pro děti
zdravotníků, pracovníků IZS,
pracovníků v sociálních službách, pedagogů a dalších stanovených skupin kritické infrastruktury. Školka je otevřena
i pro děti, které nejsou z Luže.

Změny
v dopravě

Integrovaný dopravní systém
Pardubického kraje IREDO má
novinku. Od 7. března lze, zatím jen ve vlacích, uhradit jednotlivé jízdenky platební kartou
přímo v daném spoji. Zároveň
není nutné si s každým přestupem kupovat novou papírovou
jízdenku. Cestujícím postačí
pouze jedna jízdenka, která má
na sobě vytištěný QR kód, který poslouží pro odbavení pro
celou trasu. Nově si také cestující mohou přes e-shop dobít
elektronickou peněženku nebo
zakoupit vícedenní jízdenky.
Výhledově se změny zavedou
i v atuobusové dopravě.

Pomoc pro Pasíčka
Záchranná stanice Pasíčka
v Boru u Skutče byla v „normálních časech“ častým cílem
našich výletů, zejména s dětmi. Ve svém areálu má kromě
voliér a kotců pro léčbu a rehabilitaci zraněných zvířat také
výběhy fungující jako veřejně
přístupné expozice. Zde si návštěvníci mohou prohlédnout
jedince, u nich není možný
návrat zpět do přírody. Centrum Pasíčka se zaměřuje také
na ochranu přírody a ekologické vzdělávání.

pro veřejnost uzavřený a stanice citelně postrádá příjmy ze
vstupného nebo z ubytování
škol v přírodě. Nárok na finanční kompenzaci nemá, protože
není vedena jako zoologická
zahrada. Chybí ji hlavně peníze
na úhradu provozních nákladů
(elektrická energie, krmiva,
temperování aktuálně nevyužívaných prostor, pohonné hmoty). Aktuálně v Pasíčkách žije
186 zvířat, jenom za loňský rok
prošlo péčí v této stanici 1727
zvířat.

V časech koronakrize stanice
bojuje o přežití. Areál je kvůli
protiepidemickým nařízením

Iniciativu k záchraně stanice
vyvinul spolek Rozběháme
Luži, který zorganizoval ve-

řejnou finanční sbírku. V ní se
vybralo cca 55 tisíc korun.
Lidé, kteří by chtěli pomoci,
se aktuálně mohou zapojit
do aukce SOS Pasíčka, která
má svoji stránku na Facebooku.
V aukci je téměř šest stovek
předmětů, které můžete vydražit (šperky, hračky, knihy, obrazy aj.). Minimální příhoz je
10 Kč a darované předměty se
přijímají a vydávají v Cerekvici
nad Loučnou.
Přispět je však možné nadále i na bankovní účet stanice:
2401735883/2010.
/frí/

Výstavba obchvatu Chrudimi pokračuje
Mezi významné dopravní stavby v Pardubickém kraji bezesporu patří dokončení obchvatu
Chrudimi. Výstavba druhé části,
která naváže na již vybudované
úseky silnice I/37 Jesničánky
- Medlešice a Medlešice - křižovatka I/17, začala 3. ledna
2020. Hotová má být do dvou
let, tedy již na přelomu roku
2021 a 2022. Tato druhá etapa
obchvatu významně pomůže
odlehčit dopravu nejen Chrudimi, ale i Slatiňanům. Celá stavba současně umožní rychlejší
a kvalitnější napojení spádové
oblasti okresního města na dálnici D 11.
V průběhu přípravy projektanti mírně upravili původní plány, do kterých zahrnuli přímé
napojení od Orle (ze silnice
II/358) na trasu obchvatu směrem na Pardubice. V případě
této mimoúrovňové křižovatky
přibude samostatný nájezd s připojovacím pruhem bez křížení
nové silnice. Do ostatních směrů
nebo naopak z nich pojedou řidiči přes připravovaný kruhový
objezd na stávající silnici.
V rámci stavby má být postaveno pět mostů, mezi něž patří
třeba přemostění železniční trati
spojující Pardubice a Havlíčkův Brod. Tento most překlene
koleje nedaleko slatiňanského
nádraží. Součástí stavby budou i tři protihlukové stěny.

V plném proudu je nastavování
aktivit pro podnikatele v novém období. Dne 25. 3. 2021
se uskutečnilo první setkání
pro podnikatele a zaměstnavatele MAS SKCH a MAS
Hlinecko a (jak jinak v této
době než na dálku) účastníci
diskutovali o tom, co budou
podporovat, jak pomáhá Hospodářská komora Chrudim,
ČMKOS (Českomoravská konfederace odborových svazů)
a jaké novinky přichystal pro
podnikatele v městech a obcích
- P-PINK, Smart Akcelerátor
Pardubického kraje. V této souvislosti je stále možné svůj záměr zařadit do PRŮZKUMU
ZÁJMU O PODPORU PODNIKATELŮ VE VÝZVÁCH
MAS 2021-2027.

Městská sportoviště Skuteč, s.r.o. přijmou brigádníky na pozici

pomocný plavčík na koupališti
Požadavky:
l Dobrý zdravotní stav a časová flexibilita
Brigáda je vhodná pro studenty.
Doba trvání brigády: červen – srpen 2021.
Zájemci o brigádu se mohou přihlásit telefonicky
u p. Hany Malinské, tel.: 775 559 856
nebo e-mailem: hana.malinska@sportovisteskutec.cz

Skutečští skauti on-line
Nejen skauti ze Skutče, ale bohužel všichni skauti po celé České republice fungují už rok, tedy s malými pauzami, v on-line
prostoru. Jako vedoucí se snažíme udržovat pravidelný kontakt
s dětmi prostřednictvím on-line schůzek, výprav a výzev. Naše
nejnovější výzva s názvem Stromy radosti vypukla v březnu
a pokračuje doteď. Děti kreativně tvoří na dřevěné placky. Těmi
poté zdobí dva stromy, které se nachází v ulici ČSA směrem
k poště na zeleném plácku u křižovatky.
Už se nám po členech oddílu doopravdy stýská, doufáme tedy,
že se co nejdříve zase budeme moct vrátit společně do kluboven
a do přírody.
Hodně sil všem přejí skauti a skautky ze Skutče.

Rybaření v době covidové

Pandemie pochopitelně velmi ovlivnila i spolkovou činnost. Místní organizace Českého rybářského svazu musela zrušit již dva jarní
závody: Skutečskou přívlač dvojic, která se měla konat 20. března
a 9. ročník závodů Skutečský pstroužek, plánovaného na 27. března.
V souvislosti s usnesením vlády z 26. února došlo na dobu tří týdnů
navíc i k omezení individuálního rybolovu s tím, že tento byl povolen v rybářských revírech pouze na území katastru obce v místě
trvalého pobytu či bydliště rybáře, a to v době od 05:00 do 20:59.

q Přemostění silnice u Vlčnova.

Dalším plánovaným závodem v pořadí je 9. ročník Skutečské padesátky. Budeme spolu s rybáři doufat, že situace ve dnech 6. – 9.
května jeho pořádání umožní. 			
/frí/

JAK NA VÝSADBU STROMŮ
NA VLASTNÍM POZEMKU
Plánujete sázet stromy?
Poradíme vám, jak začít a na co si dát při výsadbě pozor.
Ještě před výsadbou byste si měli ujasnit řadu věcí, například, k čemu
má daný pozemek sloužit a jak moc se o něj a o zeleň plánujete starat.
Představit si, jaký bude strom v dospělosti i jaký bude mít vliv na své
okolí. Každá dřevina má totiž specifické nároky. Některé preferují
vyšší vlhkost, jiné jsou suchomilné, či světlomilné. To vše je při navrhování potřeba zohlednit.

q Výstavba obchvatu u Orle.

Nová část obchvatu bude měřit
4 563 m, celkově délka obchvatu
dosáhne 10,5 km. Komunikace
bude po dobudování předmětného úseku součástí aglomerační
osy Hradec Králové – Chrudim
– Slatiňany. Investici v hodnotě

cca 440 mil. Kč bez DPH realizují firmy M-Silnice a Eurovia.
Jak stavba pokračuje, můžete
posoudit na otištěných fotografiích, pořízených v druhé polovině března.
/frí/

Aktuálně z MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
Podnikáme na venkově,
badatelská soutěž, pytlomat,
mobilní tým
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Pro žáky byla ve spolupráci
s Hamzovou léčebnou spuštěna
od 1. března 2021 badatelská
soutěž „Jak se léčilo dříve“,
kde zájemci dle fotografií nástrojů a přístrojů pátrají po jejich původu a využití. Zapojit se můžete do 31. 5. 2021
a upřesnění podmínek soutěže
najdete na: www.masskch.cz/
pro-skoly/badatelna/.

A co vzkazuje náš mobilní poradenský tým?
Milí rodiče, milí žáci a studenti, už rok se ocitáme v náročné
životní situaci v souvislosti
s pandemií Covid-19. Dlouhé
období omezení osobních setkání, nutnost distanční výuky
a spolupráce na dálku mnoho
z nás prožívá v nejistotě a obavách.

Chráníme svůj životní prostor - to není jen název jednoho
ze čtyř pilířů strategie komunitně vedeného místního rozvoje,
ale i řada jednoduchých pečujících aktivit, které činí naše
okolí krásnější, např. díky spojení procházky a sběru odpadků
a využití „pytlomatu“ (pytle
na odpadky, balík ochranných
rukavic a informační cedule)
v obcích MAS. Za zapojení děkujeme.

Aktuální čas sice není nakloněn osobním setkáním, ale
chceme vám nabídnout individuální online setkání, kde
s námi můžete sdílet zkušenosti spojené s touto dobou (úskalí distanční výuky, nedostatek
osobního kontaktu s kamarády
a přáteli, pocity vyčerpání,
únavy atd.), konkrétní situace,
které právě řešíte a nevíte si
s nimi rady (například volba
dalšího vzdělávání, jak na učení, kde hledat podporu při ře-

šení rodinných záležitostí a při
ztrátě zaměstnání…), stačí
se na nás obrátit prostřednictvím e-mailu: mobilnitym@
masskch.eu.
Tým působí v rámci Implementace Krajského akčního
plánu Pardubického kraje II
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0
018321 Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání a poradenství je zdarma.
Více na:
www.masskch.cz/pro-skoly/
mobilni-tym/.
A nezapomeňte sledovat i náš
www.facebook.com/masskch
Kancelář MAS SKCH

Pozor na invazivní a jedovaté druhy
Pokud se na pozemku pohybují děti, neměli byste zde vysazovat
jedovaté druhy, konkrétně třeba tis. Zvýšenou pozornost výběru
druhů by měli věnovat také alergici. Pyly lísky, břízy, olše, či vrby
jsou silné alergeny a na jaře by si zahrady moc neužili. Zamyslet byste se měli i nad tím, zda se výsadba do daného místa hodí z širšího kontextu. Například akát, který pochází ze Severní Ameriky, se
v podmínkách České republiky velmi dobře šíří a vytlačuje původní
druhy. Sázet do krajiny nepůvodní druhy je tedy nevhodné.
Souhlas souseda (ne)třeba
Při plánování výsadby musíte dbát také na to, aby byly dodrženy
všechny zákonné povinnosti. Občanský zákoník říká: „Nestanoví-li
jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného,
platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 metry jako
přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 metry a pro
ostatní stromy 1,5 metru.“ Z toho vyplývá, že váš pozemek musí být
dostatečně široký, aby nebyla tato povinnost porušena. Případně si
musíte zajistit souhlas vlastníků okolních pozemků.
Jak na výsadbu ve velkém
Příprava výsadby ve větším měřítku vyžaduje peníze a čas. Ucelené
informace o tom, co organizace takové výsadby obnáší, včetně odkazů na finanční zdroje, najdete na webu sazimebudoucnost.cz.
Tam si můžete stáhnout i podrobné manuály, jak stromy sázet a jak
o ně po výsadbě pečovat. Na webu najdete také informace o možnostech finanční podpory výsadeb.
Každý strom se počítá
Vysazené stromy je dobré evidovat. K tomu slouží centrální registr
stromů. Zaregistrovat do něj výsadbu může každý, kdo od roku
2019 vysadil stromy mimo les. Po zaregistrování se strom přidá
na interaktivní mapu a započítá se mezi nové stromy vysazené v naší
krajině a v obcích.
Díky tomu získáváme unikátní přehled o druzích a počtech stromů
vysazených v ČR a můžeme měřit dopad společného úsilí všech, kdo
sází stromy. Na celonárodní úrovni neexistují žádné souhrnné přehledy o kácení a sázení stromů. Registrace nově vysazených stromů je
proto velmi důležitá.
Více na www.sazimebudoucnost.cz

STRANA 4

SKUTEČSKÉ NOVINY

Výpis z usnesení ze schůze Rady města Skuteč č. 65
konané dne 22.02.2021 na MěÚ Skuteč
Rada města bere na vědomí:
1/65/2021
zprávu o činnosti Městského
muzea a TIC Skuteč za období
od 01.01. do 31.12.2020.
2/65/2021
inventarizační zprávu města Skuteč za rok 2020.
3/65/2021
čerpání rozpočtu města za období leden – prosinec 2020.
4/65/2021
Změnu rozpisu rozpočtu města
Skuteč na rok 2021.
Rada města souhlasí:
5/65/2021
s výmazem místa poskytovaného vzdělávání Mateřské školy,
Skuteč, Poršova ulice 240, okres
Chrudim na adrese Komenského
náměstí 224, Skuteč a zrušením
školní jídelny – výdejny na této
adrese.
6/65/2021
se zápisem nového místa poskytovaných služeb školní jídelny –
výdejny Mateřské školy, Skuteč,
Poršova 240, okres Chrudim
na adrese Poršova 240, Skuteč.
7/65/2021
s navýšením kapacity školní
jídelny – výdejny Mateřské školy, Skuteč, Poršova 240, okres
Chrudim z 55 na 56.
Rada města schvaluje:
8/65/2021
dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce mezi městem Skuteč
a Mateřskou školou, Skuteč, Poršova 240, okres Chrudim.
9/65/2021
dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění služeb odpadového hospodářství se společností AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o.
10/65/2021
dodatek č. 4 ke smlouvě
z 06.09.2017 o spolupráci
mezi obcemi při zajištění stomatologických pohotovostních
služeb s městem Hlinsko.
11/65/2021
plán účetních odpisů SeniorCentra Skuteč na rok 2021.
12/65/2021
plán účetních odpisů města Skuteč na rok 2021.
13/65/2021
plán veřejnosprávních kontrol
na rok 2021 a zmocňuje starostu pověřovat kontrolní skupiny
provedením kontrol.
14/65/2021
zřízení věcných břemen na p.
p.č.1252, k.ú. Žďárec u Sk.,
obec Skuteč.
15/65/2021
zřízení věcného břemene na p.
p.č. 1218/1, k.ú. Žďárec u Sk.,
obec Skuteč.
16/65/2021
zřízení věcného břemene na st.
p.č. 773/2 a 773/3, k.ú. Sku-

teč, obec Skuteč ve prospěch
firmy ČEZ Distribuce a.s., Děčín.
17/65/2021
zřízení věcného břemene na st.
p. č. 106 a p. p. č. 30/2,
58/4, 59/2, 63/2, 70/5,
70/6, 80/1, 81/1, 83/1,
83/3, 90/1, 104, 105, 122/2,
124/1, 125/1, 126/1, 333/4,
334/1, 676, 677/1, 681/4,
685/1, 1212/5, 1212/6,
1218/1,
1238,
1239/2,
1241/1,1233,1242,
1243,
1244, 1245, 1246/1,1252,
1255,
1256/1,
1256/4,
1312/1, 1313/1, 1313/7,
1313/10, 1353 a 1362, vše. k.
ú. Žďárec u Skutče, obec Skuteč,
ve prospěch firmy ČEZ Distribuce a. s. Děčín.
18/65/2021
zřízení
věcného
břemene
na p. p. č. 773/3, k. ú. Skuteč,
obec Skuteč ve prospěch firmy
ČEZ Distribuce a. s. Děčín.
19/65/2021
dohodu o umístění stavby č. IV12-2016194/DUS/79 na st.
p. č. 43 a p. p. č. 84/1, k. ú.
Žďárec u Skutče, obec Skuteč
s firmou ČEZ Distribuce a. s.
Děčín.
Rada města doporučuje
ZM schválit:
20/65/2021
bezúplatný převod p. p. č.
2506/5 o výměře 2001 m2,
orná půda, k. ú. Skuteč, obec
Skuteč od Státního pozemkového úřadu.
21/65/2021
prodej části p. p. č. 2452/23
o výměře 64 m2, ostatní plocha ostatní komunikace, k. ú. Skuteč,
obec Skuteč, včetně zřízení věcného břemene ve prospěch majitelů domu čp. 145 na st. p. č.
255, k. ú. Skuteč, obec Skuteč.
22/65/2021
odpis zmařených investic města
Skuteč.
23/65/2021
rozpočtové opatření č. 1/2021
v rozpočtu města Skuteč na rok
2021.
Rada města schvaluje:
24/65/2021
zrušení veřejné zakázky s názvem Zhotovení projektové dokumentace k zasíťování lokality
Špitálská louka ve Skutči.
25/65/2021
zrušení veřejné zakázky s názvem Zhotovení projektové dokumentace stavby Bytového dům
v ulici Boženy Němcové ve Skutči.
26/65/2021
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Dodávka nábytku do ZŠ Komenského ve Skutči na základě zprávy
hodnotící komise.

Výpis z usnesení ze schůze Rady města Skuteč č. 66
konané dne 08.03.2021 na MěÚ Skuteč
Rada města schvaluje:
1/66/2021
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Zřízení denního stacionáře ve Skutči na základě zprávy hodnotící
komise.
2/66/2021
smlouvu o dílo na realizaci projektu Dodávka nábytku do ZŠ
Komenského ve Skutči s vítězným uchazečem KOVO, v. d.,
Veverská Bítýška.
3/66/2021

smlouvu o podmínkách zřízení stavby č. 181/1064/
MS/43/202 pro stavbu Splašková kanalizace Skutíčko - II.
etapa s Pardubickým krajem,
zastoupeným majetkovým správcem Správa a údržba silnic
Pardubického kraje, a se zhotovitelem společností PP-GROUP.
CZ s.r.o.
4/66/2021
podmínky nájmu bytu č. 23
v domě č. p. 916 na Palackého
náměstí, Skuteč.

Výpis z usnesení ze schůze Zastupitelstva města
Skuteč č. 15 konané dne 08.03.2021 v KKS
Zastupitelstvo města
schvaluje:
1/15/2021
členy návrhové komise.
2/15/2021
program 15. zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo města bere
na vědomí:
3/15/2021

zprávu starosty města
4/15/221
zprávu o hospodaření za rok
2020 společnosti Městská sportoviště Skuteč, s.r.o.
5/15/2021
zprávu o hospodaření za rok
2020 společnosti Městské vodovody a kanalizace Skuteč s.r.o.
6/15/2021

zápisy z kontrol Finančního výboru zastupitelstva města Skuteč.
7/15/2021
zápisy z kontrol Kontrolního
výboru zastupitelstva města Skuteč.
8/15/2021
čerpání rozpočtu města za období leden – prosinec 2020.
9/15/2021
rozpočtové
opatření
č.
11/2020 v rozpočtu města
na rok 2020.
10/15/2021
rozpočtové opatření č. 1/2021
v rozpočtu města Skuteč na rok
2021.
Zastupitelstvo města
schvaluje:
11/15/2021
odpis zmařených investic města
Skuteč.
12/15/2021
bezúplatný převod p. p. č.
2506/5 o výměře 2001 m2,
orná půda, k. ú. Skuteč, obec
Skuteč od Státního pozemkového úřadu.
13/15/2021

směnu části p. p. č. 1731/20
o výměře 54 m2, ostatní plocha
- ostatní komunikace, ve vlastnictví města Skuteč za p. p. č.
1750/3 o výměře 28 m2, trvalý
travní porost, p. p. č. 1754/5
o výměře 46 m2, trvalý travní
porost a p. p. č. 1763/17 o výměře 3 m2, trvalý travní porost,
vše nacházející se v k. ú. Skuteč, obec Skuteč. Směna bez
doplatku výměr s tím, že náklady se směnou spojené ponese
město Skuteč.
14/15/2021
koupi p. p. č. 84/3 o výměře
102 m2, ostatní plocha - ostatní
komunikace, k. ú. Skuteč, obec
Skuteč od majitelů domu čp.
360 Havlíčkova ul. Skuteč.
Zastupitelstvo města neschvaluje:
15/15/2021
prodej části p. p. č. 1731/20
o výměře cca 75 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, k.ú.
Skuteč, obec Skuteč.
16/15/2021
prodej části p. p. č. 2518/2
o výměře cca 80 m2, ostatní plo-

cha - ostatní komunikace, k. ú.
Skuteč, obec Skuteč.
17/15/2021
prodej části p. p. č. 662/10

o výměře cca 90 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, k.ú.
Zbožnov, obec Skuteč.

Prodloužení platnosti dokladů

Pokud vám v době nouzového stavu vypršela platnost
řidičského průkazu či průkazu profesní způsobilosti
řidiče, nemusíte si jej nyní měnit, protože se stále považuje
za platný. Platnost je prodloužena o 10 měsíců od konce
jejich původní platnosti a platí v celé EU. Prodloužení se
vztahuje na ty průkazy, kterým vypršela platnost v období
od 1. září 2020 do 30. června 2021.
Úřady však stále zůstávají v provozu, a pokud je to nutné,
můžete je navštívit.
U občanských průkazů a cestovních pasů toto neplatí
a i v nouzovém stavu si musíte požádat o vydání nového dokladu. V úředních hodinách, po předchozí telefonické nebo
e-mailové domluvě, popřípadě objednání prostřednictvím
rezervačního systému vám příslušný úřad umožní vyřídit si
výměnu dokladu osobně.
Zdroj: covid.gov.cz /frí/

Návštěvy v SeniorCentru Skuteč

Vzhledem k současné epidemiologické situaci a platným
bezpečnostním
opatřením
jsou návštěvy možné pouze po předchozím objednání
prostřednictvím rezervačního
systému. Je omezen počet návštěv – na jednu návštěvu pro
klienta týdně (max. 2 osoby
vč. dětí, nejdéle půl hodiny).

Rezervace jsou možné pouze
prostřednictvím telefonních
čísel:
739 022 034 pro budovu DD
(s bazénem),
728 279 492 pro budovu PE,
a to v pracovní dny od 8 do 15
hodin. Pokud se nedovoláte, pošlete sms a ozveme se
vám zpátky. Bez předchozího
objednání nebude návštěva
umožněna. Návštěvy jsou
možné každý den od 14 do 16
hodin a probíhají na hlavních
jídelnách obou budov.
Při příchodu mějte prosím
nasazený respirátor (po celou
dobu návštěvy je nutné mít
nový respirátor, který je zdar-

ma k dispozici) a nezapomeňte na dezinfekci rukou.

Dalšími body pro umožnění
návštěvy jsou změření tělesné
teploty (v případě tělesné teploty vyšší než 37°C nebude
návštěva umožněna), vyplnění nebo předání vyplněného
čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v souvislosti s Covid-19 a doložení
potvrzení o testu (RT-PCR
nebo POC, ne starší 48 hodin,
vydané laboratoří nebo lékařem) nebo potvrzení o prodělání onemocnění Covid-19
(v posledních 90 dnech, vydané lékařem).
Není povolen vstup osobám,
které mají aktivní onemocnění Covid-19 nebo jiné přenosné onemocnění, přišly
do kontaktu s osobou, která
výše uvedeným onemocněním trpí a je jim z toho důvodu nařízena karanténa.
Osobám, které pobývají v domácnosti s nařízenou karanté-

nou, trpí nebo v posledních
14 dnech trpěly zhoršením
zdravotního stavu ve smyslu kašle, dechových obtíží
nebo zvýšené teploty, pocitů
celkové slabosti nebo bolestí
svalových skupin nebo více
kloubů. Osobám, které během minulých 14 dnů pobývaly v zahraničí.
Při nerespektování pravidel
bude návštěva ukončena.
Již od prosince realizujeme
testování návštěv klientů antigenními testy přímo v našem zařízení, a to na základě objednání (zároveň při
objednání termínu návštěvy). Testovací kapacity jsou
z provozních důvodů omezené. Testovacími dny jsou
zpravidla úterý a pátek v čase
od 13:30 do 15:00.
I nadále je možné předání
vzkazů nebo fotografií našim
klientům prostřednictvím e-mailu
kasparova.lenka@
scskutec.cz. S klienty se je

možné spojit pomocí telefonních hovorů nebo videohovorů. Každý, kdo bude
tento hovor chtít uskutečnit, zavolá sociální pracovnici na telefonní čísla
739 022 034, 728 279 492
nebo 736 520 943. Videohovory probíhají přes WhatsApp, Google Duo nebo Messenger.
Vzhledem k vývoji epidemiologické situace v nejbližší
době nepředpokládáme výrazné rozvolnění nastavených
pravidel. Aktuální informace
naleznete na našich webových stránkách a facebookovém profilu SeniorCentra.
Klientům i jejich blízkým
děkujeme za respektování nastavených pravidel a dodržování bezpečnostních opatření.
Bc. Lenka Kašparová
vedoucí sociální péče

Informace Úřadu práce ČR pro příjemce
příspěvku na bydlení a přídavku na dítě
V souvislosti s nouzovým stavem a s ním spojenou novelou
zákona o státní sociální podpoře Úřad práce ČR ve
2. čtvrtletí 2021 automaticky vyplatí příspěvky na bydlení a přídavky na dítě všem klientům, kterým byly tyto dávky vyplaceny v 1. čtvrtletí 2021, a to ve stejné výši jako
v 1. čtvrtletí. Touto změnou odpadá klientům povinnost dokládat čtvrtletní příjmy a náklady na bydlení, tudíž i důvod k návštěvě Úřadu práce ČR.
Mgr. Miroslava Vomlelová,
vedoucí kontaktního pracoviště Skuteč

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
pohotovostní služby jsou od 9 do 13 hodin
Duben
2.4. Velký pátek - st.svátek
3.4. Sobota			
4.4. Neděle			
5.4. Velikonoční pondělí
10.4. Sobota			
11.4. Neděle			
17.4. Sobota			
18.4. Neděle			
24.4. Sobota			
25.4. Neděle			

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

Květen
1.5. Sobota - st. svátek
2.5. Neděle			

MUDr. Josef Cimburek
MUDr. Josef Cimburek

Jiří Janovský
Tomáš Mrkvička
Tomáš Mrkvička
Petr Foltan
Michael Chlud
Michael Chlud
Zuzana Hejlová
Zuzana Hejlová
Libor Bačkovský
Libor Bačkovský

Hlinsko, Wilsonova 590
Proseč u Skutče, Zahradní 240
Proseč u Skutče, Zahradní 240
Herálec 81
Skuteč, Smetanova 568
Skuteč, Smetanova 568
Skuteč, Smetanova 315
Skuteč, Smetanova 315
Hlinsko, Družstevní 1401
Hlinsko, Družstevní 1401
Skuteč, Tyršova 386
Skuteč, Tyršova 386

Zdravotní středisko
Zdravotní středisko
U BOTANY Skuteč
U BOTANY Skuteč
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ZPRÁVY Z GYMNÁZIA

Zápis dětí do mateřské školy
pro školní rok 2021/2022
se uskuteční
v termínu od 3. 5. do 14. 5. 2021
v mateřských školách:
Mateřská škola, Skuteč, Poršova ulice 240, okres Chrudim
Mateřská škola, Skuteč, Osady Ležáků 767, okres Chrudim
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání se uskuteční bez přítomnosti dětí a zákonných
zástupců. Více informací na webových stránkách mateřských škol.
www.msporsova.cz
www.mslezakuskutec.cz

Vajíčkovník 2021
Chlapečku, holčičko,
nakresli vajíčko,
holčičko, chlapečku,
pověs ho na větvičku.
Maminko, tatínku,
věnuj mi chvilinku,
dědečku, babičko,
pomoz mi maličko.
Vrba už je připravena
ve vajíčkovník se proměnit,
na návštěvníky natěšena
a větve jim nastavit.
Velikonoce jsou tu zase,
mějte se krásně v tomto
čase.
My všichni z Komenského
na Vás moc myslíme,

Vedle těchto mnoha ztrát si
však můžeme připsat i „nálezy”
- posílení dovednosti pracovat
s digitálními technologiemi,
pozitivní zítřky společné
vidíme.

Za ZŠ Komenského
Ing. Bc. Šárka Horáková,
ředitelka školy

Maturitní zkoušky v roce 2021
V březnu se rozhodlo o podobě letošních maturit.
- Povinné budou pouze didaktické texty z českého a cizího
jazyka, ústní část je dobrovolná.
- Termíny státních maturit
se posouvají až na 24. – 26.
května.
- Žáci zdravotnických a sociálních oborů, kteří měli kvůli
covidu pracovní povinnost
či pomáhali jako dobrovolníci v rozsahu min 160 hodin,
mohou využít možnosti úřední maturity. Tzn., že nebudou
psát didaktický text a slovem
„uspěl“ budou automaticky
hodnoceni v této části společné zkoušky. Do hodnocení se
započítají výsledky za II. pololetí v 1. až 3. ročníku a za
I. pololetí 4. ročníku.
- Na splnění praktické závěrečné zkoušky budou mít
studenti odborných škol čas
až do 27. srpna. Nově se
budou konat formou písemné práce, písemné zkoušky
a praktické zkoušky od 1.

června do 23. července (konkrétní termíny stanoví ředitel
školy). Praktická zkouška
musí proběhnout do 27. srpna.
Jak tedy bude maturitní
zkouška vypadat?
Společná část:
- 2 povinné předměty – ČJ,
cizí jazyk nebo matematika
- pouze didaktický test – český a cizí jazyk, čas prodloužený o 10 minut, matematika
+ 15 minut. Slohové práce
byly zrušeny.
Profilová (školní) část:
U profilové části má ředitel
školy možnost upravit formu,
délku i způsob hodnocení.
- Český jazyk, cizí jazyk úředně s možností dobrovolného konání
- dva nebo tři předměty
ve vazbě na profil absolventa
- praktická zkouška – možnost jiné formy (vypracování
maturitní práce apod.)

Největší změnou v profilové části maturity – ústní část
zkoušky z češtiny a cizího jazyka - je její dobrovolnost. Je
na rozhodnutí žáka, zda ji konat
bude, nebo nebude. Rozhodne-li se ji neabsolvovat, nebude
součástí hodnocení na maturitním vysvědčení. Úspěšné
zvládnutí didaktického testu
bude považováno za plnohodnotnou zkoušku z ČJ a z cizího
jazyka.
Přijímací zkoušky:
Posouvají se i termíny jednotných přijímacích testů.
- U čtyřletých středoškolských
oborů proběhnou 3. a 4. května, u osmiletých gymnázií
5. a 6. května (původně měly
být jednotné přijímací zkoušky od 12. - 15. dubna).
- V platnosti zůstává podzimní
rozhodnutí MŠMT o tom, že
jednotné přijímačky organizované Cermatem z češtiny
a matematiky budou letos
povinné jen na víceletých
gymnáziích.
/frí/

(Po)zapomenuté výrazy
Poté, co jsme si v únoru objasnili význam slova újezd, v dubnu si přiblížíme, co přesně
označoval výraz humno nebo
humna.
Humno je původně mlat, tedy
prostor k mlácení obilí, zpevněný udusanou hlínou. Nejdříve
se jako humna používala místa
pod širým nebem, později mlat
ve střední části stodoly, na Moravě a jižním a západním Slovensku se slovem humno označuje celá stodola.

Máme za sebou naprosto ojedinělý rok. Přinesl mnoho - podněty k zamyšlení se nad zaběhnutými činnostmi a způsoby
práce i možnost reflektovat je.
Škola je s několika málo přestávkami nyní školou duchů.
Všichni jsme online, s pohledy
upřenými na monitor počítače
ladíme připojení, kameru, mikrofony. Je to náročné. Zapomenout jsme museli na všechny školní akce, které vytvářejí
vzájemnou pospolitost, přinášejí společné zážitky a ukládají
se do vzpomínek, a to mnohdy
na celý život. Noví žáci neměli
mnoho času navzájem se poznat, poznat ostatní, maturanti
se potýkají nejen s přípravou
na zkoušku, ale s neustálými
změnami a úpravami, které
jim přípravy velmi komplikují. Nemohli se ani vzájemně
povzbudit na stužkování, museli oželet jedinečnou společenskou událost, která rámuje
jejich studium - maturitní ples.
Všichni pak můžeme jen vzpomínat na tradiční čarodějnický
studentský majáles a poslední
zvonění.

Výraz „humna“ či „za humny“,
převážně v pomnožném tvaru, přešel na přírodní prostředí
vesnice za stodolami, přechod
mezi zastavěným územím
a volnou krajinou, kde byl pás
sadů a zahrad nebo polní cesta
a polnosti. Někdy tak byl označován prostor mezi domem
a sadem, jindy až prostor za zahradami. Při ulicovém typu
vsi tvoří humna jednotlivých
usedlostí ucelený pás. Humna
byla často využívána k pasení
hus a kachen, ohrazená humna

(„rajčůr“) i k chovu koz, ovcí,
či telat. Humna byla také oblíbeným místem pobytu a setkávání vesnických dětí a mládeže.
Také toto slovo se promítlo
do mnoha místních a pomístních názvů, například Humny,
Humňany, Humenné, v řadě
obcí je ulice s názvem Za humny, Pod humny, Do humen,
Na humnech, V humnech,
Humno, Obecní humno, Humna a podobně.			
zdroj: wikipedie

zlepšení organizování času
a práce v režimu online výuky, nalezení vnitřní motivace,
sebekázně a zodpovědnosti.
Přes všechny obtíže se podařilo zachovat a zrealizovat některé tradiční akce. Jsme pyšní
na mladé spisovatele, filozofy,
zeměpisce, přírodovědce, kteří
postoupili do krajských kol vědomostních soutěží. Jsme pyšní
na všechny, kteří přijali dobrovolné výzvy tělocvikářů a modelovali sněhové trasy, šplhali
po schodech (Adéla Ficková
je absolutní rekordmankou, neboť za celý únor zvládla 50 766
schodů) a putovali do Santiaga,
stejně tak na ty, kdo se nezalekli knižní výzvy a luští spolu
s češtináři šifry. Připravovali
jsme se na masopust, masky

sekundánů byly opravdu vydařené. Zájemcům o studium jsme
otevřeli pomyslné dveře školy
a v online diskusi debatovali
o podmínkách přijetí a možnostech studia. Veškeré aktuální
informace nejen o přijímacích
zkouškách (posunutí termínu
na 3. až 6. květen 2021) naleznete na webových stránkách
školy a školním instagramovém
a facebookovém účtu.
Dovolte mi touto cestou poděkovat všem pedagogům
gymnázia, kteří se nevzdávají,
všem žákům za to, že nacházejí
vnitřní sílu, a v neposlední řadě
všem rodičům za trpělivost
a shovívavost.
Pevné zdraví všem!
Mgr. Šárka Jonešová

„DISTANČNÍ“ DOUPNÍKŮV BRANNÝ ZÁVOD
Příchod teplého jarního počasí nás každoročně
láká k procházkám, výletům na zajímavá místa
a do přírody i k dalším venkovním aktivitám. Pro
žďáreckou školu to bylo po dlouhá léta období, kdy
probíhaly přípravy na tradiční „Doupníkův branný
závod“. Bohužel se situace v loňském roce zkomplikovala a tato akce nemůže být z důvodu pandemie
pořádána tradičním způsobem. Bylo nám však líto
tento dětmi oblíbený závod opět zrušit, a tak jsme
se rozhodli, že ho letos uskutečníme jinak. Od začátku dubna do konce května se mohou děti těšit
na připravenou trasu s úkoly, která povede od žďárecké školy do Doupnic a zpět. Projít si ji může
kdokoli, kdo má zájem užít si příjemnou procházku
přírodou spojenou s plněním rozmanitých úkolů. Je
jen na vás, kdy se na tuto cestu vydáte. Na výlet si
můžete vzít také něco na opékání, v Doupnicích vás
čeká připravené ohniště i s klacíky. Doufáme, že se
vám tato akce bude líbit a ve zdraví si ji užijete.

ZPRÁVIČKY ZE ŽĎÁRCE

Vzhledem k tomu, že je
v posledních měsících všude
plno negativních a smutných
zpráv, naše školička vám přináší alespoň několik těch dobrých. V letošním školním roce
se nám zdárně podařilo odstartovat program pro budoucí
prvňáčky nazvaný „Brzy budu
školákem“. Děti ze zdejší mateřské školy chodily po několik
týdnů do školní třídy, kde měly
možnost vyzkoušet si výuku
běžných vyučovacích před-

mětů. Seznámily se s použitím
různých pomůcek (interaktivní tabule, tablety, didaktické
pomůcky), pracovaly ve skupince na koberci a také se učily samostatné práci v lavici.
Pro děti byla tato zkušenost
velmi přínosná. Zvykaly si nejen na nové prostředí, ale také
na paní učitelky, se kterými se
zde budou potkávat. Fotografie
a videa z těchto hodin si můžete prohlédnout na stránkách
naší školy www.zs-zdarec.

cz (ve složce „základní škola
– videodeníky“). Další informace a zajímavosti ze školy
naleznete nově také na naší
facebookové stránce. Všem
budoucím prvňáčkům přejeme úspěšný start a především
možnost účastnit se již běžného vyučování ve škole. Našim
současným žákům i jejich rodičům velmi děkujeme za spolupráci při distanční výuce.
Mgr. Kateřina Odstrčilová
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Rušení festivalového programu pokračuje – škrtáme duben
V dobách před koronavirem, by
byl duben měsícem, v němž by
skutečský festival běžel doslova
na plné obrátky. Už druhým rokem je však situace zcela opačná a nejen festival, ale celá kultura setrvává jakoby v zimním
spánku. A i když jarní dny plné
hřejivého sluníčka se dříve nebo
později určitě dostaví, jako impuls k rozjezdu společenských
akcí to rozhodně stačit nebude.

A tak, stejně jako jsme v březnových SN oznamovali zrušení březnového festivalového
programu, nyní oznamujeme
zrušení všech koncertů a představení s dubnovým termínem.
Za vstupenky na tyto akce vám
vrátíme peníze. I když je více
než pravděpodobné, že stejný
osud stihne i květnový program
Tomáškovy a Novákovy hudební Skutče, rozhodnutí o něm

Skuteč
TOMÁŠKOVA

NOVÁKOVA

HUDEBNÍ

padne opět za měsíc. Kdyby se
situace rychle změnila k lepšímu a bylo možné v květnu realizovat alespoň akce menšího
rozsahu, některý z komorních
koncertů bychom se pokusili
přesunout právě do tohoto období. Ale o tom více zase příště.
/frí/

Opravy v KKS
Kulturní klub Skuteč je už
delší dobu kvůli platným
opatřením „mimo provoz“.
Díky tomu je čas na opravy,
které nebylo možné za provozu uskutečnit, případně se odkládaly. V březnu zaměstnanci města provedli kompletní
renovaci podlah ve dvou
šatnách v prvním patře zadní
části objektu. Již značně poškozené a nevyhovující parkety byly nahrazeny novou
dlažbou. Výměny se dočkala
také část odpadávajících obkladů v gastro provozu.

Do investičních akcí pro letošní rok byla zahrnuta i oprava střechy objektu a celková
modernizace kotelny, včetně

výměny kotlů, které ve sklepním prostoru značně trpěly velkou vlhkostí.
/frí/

Dubnová výročí skutečských osobností
Narozeni v dubnu:
27. 4. 1886 Josef Klement Zástěra
učitel, sbormistr, hudební historik, propagátor skladatele V. J. Tomáška
(135 let od narození, o J. K. Zástěrovi jsme psali podrobněji v lednových SN)
Dubnových výročí mezi skutečskými osobnostmi není mnoho. Ale jeden z našich nejvýznamnějších
rodáků se v dubnu narodil i zemřel, proto mu níže věnujeme prostor.
VÁCLAV JAN TOMÁŠEK
Hudební skladatel, klavírista
a hudební pedagog Václav Jan
Tomášek se narodil 17. 4. 1774
jako poslední z 12 dětí. Oba
jeho rodiče ze Skutče pocházeli. Otec Jakub Tomášek byl
obchodníkem s plátnem, matkou byla Kateřina Tomášková,
rozená Habalová.
Základy hudebního vzdělání
(housle a zpěv) získal v Chrudimi u regenschoriho Pavla Josefa Wolfa. Hudbě se věnoval
i po příchodu do Prahy (1790)
při středoškolském studiu. Jako
samouk studoval hudební teorii a hru na klavír a snažil se
systematicky poznávat hudební
literaturu. Již v roce 1795 byl
Tomášek v Praze známý jako
klavírista. Po studiích jako
hudebník a skladatel vstoupil
do služeb hraběte Buquoye, část
roku vždy soukromě vyučoval
také v Praze. Jeho byt v Tomášské ulici na Malé Straně se stal
místem setkávání významných
osobností tehdejší doby (Václav Hanka, František Palacký, Leopold Eugen Měchura,

Antonín Müller, Václav Alois
Svoboda, Josef Dessauer). Podílel se také na činnosti Spolku
pro zvelebování hudby církevní
v Čechách.
V. J. Tomášek byl již za svého
života uznáván doma i v zahraničí – pražská univerzita
mu udělila titul magistra svobodných umění a dostalo se
mu jmenování čestným členem
hudebních spolků v Innsbrucku, Vídni, Rotterdamu, Pešti
a Budíně, Stuttgardu,
Lvově i v Berlíně.
V Praze byl nazýván
„hudebním papežem“
nebo „hudebním dalajlámou“. Navštívily ho
zde takové osobnosti
jako skladatel Richard
Wagner,
klavíristka Clara Schumann-Wieck, houslista Olle
Bull či skladatel Hector Berlioz.

1793. S jistotou pouze víme,
že Skuteč, kde byl tou dobou
jeho bratr Antonín děkanem,
navštívil v roce 1817 a 1822.
Václav Jan Tomášek patří mezi
nejvýznamnější osobnosti hudební kultury v Čechách v první polovině 19. století. Zemřel
3. 4. 1850 v Praze, pohřbený
je na Malostranském hřbitově
v Košířích.
zdroj: kniha Dějiny Skutče
/frí/

Hrad Rychmburk po 70. letech mění využití
Hrad
Rychmburk,
stojící
na skalním ostrohu v obci Předhradí nedaleko Skutče, po více
jak sedmdesáti letech mění své
využití. Krátce po druhé světové válce se z něho stal domov
důchodců. Nebylo to pro jeho
nové obyvatele to nejideálnější
prostředí - velké sály, vysoké
stropy, tlusté kamenné zdi, ale
pro hrad to byla nepochybně
záchrana. Požadavky na trvalé
ubytování klientů znamenaly
i průběžné investice do údržby a určitého rozvoje. Na druhé straně vše bylo podřízeno
účelu, tedy ubytování a péči
o klienty. Kdo neměl možnost
hrad dosud navštívit, byl by
jistě překvapen, jak lze do gotických klenutých prostor
umístit moderní velkokapacitní kuchyni s jídelnou, nebo
zabudovat klasický výtah aniž
by to poškodilo vnější vzhled
budovy.

do jiných objektů především
ve Skutči a koncem února 2021 se poslední skupina
obyvatel hradu přestěhovala
do nových moderních domků,
které pro ně byly vybudovány
přímo v obci Předhradí.
Hrad tedy po více jak sedmdesáti letech osiřel…? Ne, dá
se říci, že ani na hodinu. Cíl
je jasný, jakmile to zdravotní
okolnosti dovolí, bude hrad
v transformované formě otevřen jako nová turistická atrakce nejen obce Předhradí a Skutče, ale celého širšího regionu.
Proto se na transformaci začalo pracovat mnohem dříve, než
poslední klient opustil jeho
prostory.
V současnosti desítky řemeslníků uvádějí vybrané prostory
hradu do stavu, který by se dal
nazvat původním. Demontuje
se zdravotní vybavení a z pokojů se opět stávají sály pro
návštěvníky. Připravují se zají-

I když se postupně z domova
pro seniory stalo zařízení pro
duševně nemocné, prostory
hradu byly pro nároky moderní péče čím dál méně vhodné.
Před několika lety bylo tedy
rozhodnuto, že klienti sociální
péče se přesunou do nových
moderních prostor a hrad bude
nadále sloužit účelům, pro
které je využívána většina pamětihodností v naší zemi, turistickému ruchu. Ne že by hrad
i před tím byl pro turisty zcela
nepřístupný, ale hlavním požadavkem byl především klid
a pohodlí klientů. Postupně
se tedy klienti začali stěhovat

mavá témata expozice, která se
zde budou návštěvníkům prezentovat. Bohužel, stylovým
nábytkem nebyl hrad vybaven
a na jeho návrat si budeme muset ještě chvíli počkat. Vše samozřejmě nejde udělat na ráz,
jak z časových tak především
finančních důvodů. Hned
od počátku však bude zpřístupněno nádvoří s hradní recepcí
a dětským koutkem, se stylovým občerstvením, ale hlavně
se vstupem do krásného klenutého kamenného sklepení.
V třetím podlaží budou sály
s expozicí pro návštěvníky,
vstup do malé kaple v hradní
věži a koncertního sálu a pro
ty fyzicky zdatnější i výstup
do hradní věže s nádherným
rozhledem na zelené moře lesů
v okolí. Na první sezonu by to
snad nemuselo být málo. Tak
nám držte palce a hlavně se
přijďte podívat.
Ing. Petr Tejkl,
projektový manažer hradu
Rychmburk a zámku Bystré

www.nastojaka.cz

Košumberk
26. června 2021
od 20,00 hodin
Hrad Košumberk

Není známo, jestli Tomášek udržoval kontakty se Skutčí po smrti svého otce v roce

Novinka
na Žulové stezce
V loňském roce zavítalo
na Žulovou stezku Horkami
celkem 20 326 návštěvníků.
Nově si zde můžete prohlédnout další autentický prvek
z průmyslové éry těžby kamene - betonový blok se
schránkou pro úschovu rozbušek, který byl instalován
do ochranného okopu sloužícího kdysi pro střelmistra z lomu Litická (naučné
zastavení č. 3). Fotografie
dokumentuje instalaci bloku.

Arnošt Frauenberg, Iva Pazderková,
Karel Hynek
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru v Luži za cenu: 230 Kč
Vstupenka na místě za cenu 270 Kč
Pořadatel město Luže
Občerstvení zajištěno
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AgroBio OPAVA Zdravá
broskev PLUS

AgroBio OPAVA Jarní
ošetření

AgroBio OPAVA Zdravá
zelenina

Souprava dvou přípravků (Champion 50 WG
a Harmonie Železo) pro ošetření broskvoní
proti kadeřavosti a chloróze listů.

Přípravek pro jarní ošetření ovocných stromů
(jabloní) nebo ovocných plodů (rybíz, maliník,
jahodník). Přípravek na bázi přírodních
polysacharidů, které na rostlině vytváří lepivý
povlak, který rostlinám neškodí, ale škůdce zahubí.

Souprava dvou přírodních produktů z bakterií
pro odolnost zeleniny. Pro aplikaci do půdy,
substrátu v době před výskytem půdních
houbových chorob.

PH

ěD

etn

vč

PH

99,- Kč

1003455

ěD

etn

vč

115,- Kč

1003456

PH

ěD

etn

vč

159,- Kč

1003465

FISKARS Rýč špičatý
SOLID

FISKARS Rýč rovný
SOLID

FISKARS Hrábě na listí
SOLID L 520 mm

Špičkový špičatý rýč Fiskars se stane
nepostradatelným nářadím při pracích na
zahradě. Při rytí záhonů, přenášení drnů či jiných
činnostech vás potěší ergonomicky tvarovaná
násada, která se pohodlně drží a plastové
držadlo pomáhá chránit ruku před chladem.

Perfektní rovný rýč značky FISKARS se stane
nepostradatelným pomocníkem při rytí záhonů,
přenášení drnů, či jiných činnostech. Potěší Vás
především ergonomicky tvarovaná násada
a také naostřená čepel, kterou bez problémů
přeseknete kořeny.

Robustní a lehké hrábě Solid L jsou skvělým
pomocníkem při práci na zahradě. Lehká
hliníková násada a odolné plastové prsty jsou
dokonale stvořené k hrabání listí a trávy, aniž
by docházelo k jejich zachytávání v mezerách
mezi jednotlivými prsty.

PH

ěD

etn

vč

PH

439,- Kč

ěD

etn

vč

Nabízíme kuchyňské náčiní
české značky ORION
Tvoříme vaši domácnost

425,- Kč

PH

ěD

etn

vč

435,- Kč

Adresa: Smetanova 944,
539 73 Skuteč

Nabízíme zahradní nářadí
značky FISKARS

ZDE

Vylepšete vaši zahradu

mapa
Skutče

Na své starosti už nemusíte být sami
Pojem komunitní plánování sociálních služeb zní mnoha uším
nesrozumitelně a vyvolává dojem
složitosti. Jednoduše řečeno se ale
jedná o zajištění pomoci všem,
kdo hledají kudy ven z obtížné životní situace. Trasa při hledání řešení pak vede podle komunitního
(místního) plánu.
Prostřednictvím
komunitního
plánu zajišťuje občanům Odbor
sociálních věcí Městského úřadu
Chrudim společně se svými part-

nery sociální služby ve svém velkém správním obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) – napříč
většími městy, menšími obcemi
i odlehlejšími částmi od Ronova
nad Doubravou až po Proseč. Komunitní plán sociálních služeb je
výsledkem společného dialogu při
zajišťování pomoci mezi městem
Chrudim, sociálními službami, obcemi, uživateli sociálních služeb
a dalšími občany. Ukazuje směr
sociálních služeb na území ORP
po následujících pár let.

LET NA TRHU
1991-2021

CKP Chrudim a.s. přijme do střediska Brusírna nové pracovníky

Popis pozice :
- operátor na CNC bruskách – výroba a ostření
standardních a speciálních nástrojů
Požadujeme :
- vyučení ve strojírenském oboru, praxe v oboru vítána
směn provoz
- směnný
Nabízíme :
- perspektivní a stabilní zaměstnání
- odpovídající nanční ohodnocení a zaměstnanecké výhody
- možnost profesního a kariérního růstu
- místo výkonu zaměstnání Chrudim
- práce v otevřeném a přátelském pracovním prostředí
m
- nástup možný
ihned

ZAUJALA VÁS NAŠE PRACOVNÍ NABÍDKA?

Bližší informace a kontakt na:
Michal Jelínek
+420 777 701 221
e-mail: michal.jelinek@ckpchrudim.cz
www.ckpchrudim.cz

Hlavní koordinátor komunitního
plánování sociálních služeb města Chrudim je tím, kdo naslouchá
různým hlasům v dialogu komunitního plánování a celý proces
zastřešuje. Nápomocni mu jsou
lokální koordinátoři.
V lokalitách Chrudimsko, Heřmanoměstecko, Chrastecko, Nasavrcko, Skutečsko a Třemošnicko jsou
lokální koordinátoři prostředníky
mezi občany a sociálními službami.
Také jsou těmi, na které se můžete

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
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
Řádkový inzerát
Koupím obrazy malířů Vysočiny: Sodomka, Wagner,
Dvořák, Hanych, Lukášek,
Bukáček, Sigmund, Vovsová,
Macoun, Porš, Jambor, Panuška, Bubeníček, Kaván, Fiala,
Cína - Jelínek, Němec, Zezula,
Odvárka, Balíček a další. Tel:
603 294 594.
Řádkový inzerát
Prostory pro váš e-shop, prodejní sklad, montáže, lehkou
výrobu, služby. V centru Skutče nabízíme levně až 1200 m2
suchých a světlých obchodních
ploch ve dvou patrech zděného
objektu s možností temperování. Rampa, výtah, 380 V, plyn,
sociálky, parkování. Prostory
lze dle potřeby zmenšit. Tel:
608 773 259.
obrátit, nevíte-li si rady třeba s péčí
o osobu blízkou ve stáří. Lokální koordinátor bude řídit lokální pracovní
skupinu, která svými zkušenostmi
přispěje k zabezpečení pomoci.
Komunitní plánování má kořeny
v komunitě (v místním společenství), čerpá ze znalostí místní
problematiky jednotlivých lokalit
a přizpůsobuje se potřebám místních obyvatel. Na základě toho,
co občané skutečně potřebují, je
komunitní plánování schopné pomáhat „na míru“ – třeba nabídnout
jednotlivci vhodnou sociální pomoc v místě jeho bydliště.

VZPOMÍNKA
Tolik milovaná maminka, teta, babička a také učitelka, paní Alena Sodomková, nás opustila právě
před 25 lety. Vzpomínáme stále. Kdo jste ji znali
a měli rádi, věnujte ji s námi tichou vzpomínku.
S láskou v srdci celá rodina.

VZPOMÍNKA
Už jenom kytičku na hrob můžeme Vám dát
a tiše na Vás vzpomínat.
Dne 4. 4. 2021 uplyne 30 let od chvíle,
kdy nás opustila naše maminka a babička
paní Jaroslava Šteflová a 16. 6. 2021 uplynou 3 roky od chvíle, kdy
nás opustil tatínek, dědeček a pradědeček pan Ladislav Štefl.
Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomeňte spolu s námi.
S láskou vzpomínají děti Ladislav, Jana a Jaroslava s rodinami.

VZPOMÍNKA
Z očí jsi odešel, ale v našich srdcích zůstáváš.
Dne 28. 4. 2021 uplynou dva roky od chvíle,
kdy navždy odešel manžel, tatínek a dědeček,
pan Jan Pondělíček. Kdo jste ho znali, vzpomeňte spolu s námi.
S láskou vzpomíná celá rodina.

VZPOMÍNKA
Dne 13. 4. 2021 by se dožil 70. let
pan Jiří Cach a dne 28. 8. 2021 uplyne 5 let
od jeho úmrtí.
Stále vzpomínají manželka, děti a vnoučata.

VZPOMÍNKA
Letos v březnu to bylo 30 let, co navždy odešel
můj otec Alois Hrazděra a 29 let od odchodu
mého manžela Jiřího Suchého.
Vzpomíná manželka Marta Suchá a děti.

Řádkový inzerát
V přízemí bývalého průmyslového objektu ve Skutči pronajmu 200 - 400 m2 vhodných na dílnu nebo sklad. Více info na tel:
608 175 265.
Díky komunitnímu plánování Odboru sociálních věcí MěÚ
Chrudim se občané ORP snáze
dozvědí, jak fungují a kde působí
sociální služby, na koho se obrátit
o pomoc či kde hledat informace o sociálních službách. Jednou
z pomocnic při hledání informací
o poskytovatelích služeb na území
ORP Chrudim je již nyní on-line
databáze SPONA (Síť pomoci
a podpory na Chrudimsku, kterou

najdete na www.spona.chrudim-city.cz).
S případnými dotazy se můžete
obracet na hlavního koordinátora
komunitního plánování sociálních
služeb Odboru sociálních věcí
MěÚ Chrudim, Mgr. Petru Markovou, e-mail: petra.markova@
chrudim-city.cz, tel: 734 286 497.
Mgr. Radka Pochobradská
vedoucí odboru, garant projektu

Odkalování vodovodní sítě ve Skutči
a místních částech
MěVaK Skuteč s.r.o. plánuje ve dnech 19. až 28. dubna 2021 provést
pravidelné odkalování vodovodní sítě. V těchto dnech může dojít ke krátkodobému zakalení vody ve vodovodní síti, proto doporučujeme omezit
praní prádla, případně použití vody tam, kde by zákal mohl být na závadu.
Takto zakalená voda není v žádném případě hygienicky závadná.
HARMONOGRAM ODKALOVÁNÍ:
Pondělí 19. 4. - Směr VDJ – Obchvat na Lažany, Obchvat směr V. Nováka
(Lázně), Melicharova, Horecká, Žulová, V. Nováka-Lázně, Obchvat směr
V. Nováka ke gymnáziu, V. Svobody, Husova, Štěpánkova, Máchova, Klínek
Úterý 20. 4. - V. Nováka od gymnázia do náměstí k obchodu Slunce,
ul. ČSA ke stadionu, Poršova, Sadová, Zvěřinova, přivaděč Skuteč – VDJ
Lažany, ul. ČSA ke Šraňku, Fimberk
Středa 21. 4. – Náměstí, Heydukova, Rubešova, Tyršova, Dr. Znojemského, Tomáškova, Příčná, Žáčkův Kopec, B. Němcové, Jiráskova, Šraňk,
Školní
Čtvrtek 22. 4. - Os. Ležáků, domov důchodců, Sládkova, Družstevní, Smetanova, Havlíčkova, Fimberk – okály, Luční, Skutíčko, přivaděč
do VDJ Štěpánov
Pátek 23. 4. - VDJ Lažany, Přibylov, Nová Ves, Bílý Kopeček
Pondělí 26. 4. - Lažany, Lešany, p. Truncová, p. Durek, Hněvětice, Borek
Úterý 27. 4. - přivaděč Žďárec, obec Žďárec, Radčice
Středa 28. 4. - Štěpánov, Zbožnov, Lhota u Skutče
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SKUTEčSKÉ NOVINY

Hledáme nové zaměstnance na obsazení pracovní pozice

STAVEBNÍ DĚLNÍK

CHCEME SE
OPĚT MAČKAT
NA HROMADNÉ
FOTCE?

Přivítáme uchazeče se znalostmi, dovednostmi a kvalifikací
v oboru výstavby komunikací, inženýrských sítí včetně zednických
profesí, ale i všechny, kteří mají zájem o práci v naší společnosti.
Nabízíme přátelskou podnikovou kulturu, zajímavou práci
a dobré hmotné zázemí, širokou nabídku benefitů, velmi dobré
ohodnocení Vaší práce.
Přihlášky uchazečů přijímáme nejraději e-mailem, telefonicky
nebo osobně, ale i poštou, prostě o sobě dejte nějak vědět.
Termín nástupu podle možností vybraných uchazečů.

Očkování většiny populace proti covid-19
je způsob, jak začít žít jako dřív.

Kontakt: Lenka Svobodová, tel. 723 688 948
e-mail: lenka.svobodova@instav.cz

Obraťte se na nás pro ověřené
informace o očkování.

Ing. Vladislav Kropáček, tel.: 725 601 953
e-mail: vladislav.kropacek@instav.cz
INSTAV Hlinsko a.s.
Tyršova 833
		
539 01 Hlinsko v Čechách

Bezplatná linka 466 026 466
pardubickykraj.cz/ockovani

www.instav.cz
tel. 469 311 847
e-mail: info@instavh.cz

Prosíme, dodržujte aktuálně platná opatření v boji proti covid-19.

NA ROVINU O DUŠEVNÍM ZDRAVÍ A NEMOCI

V České republice každý pátý
člověk trpí duševním onemocněním, jako jsou schizofrenie,
deprese, bipolární afektivní porucha aj. V době pandemie se
psychické zdraví Čechů zhoršuje. Nové studie ukazují, že se
nyní s psychickými problémy
potýká každý třetí člověk. Takové onemocnění omezuje nejen
nemocné, ale důsledky dopadají
i na ostatní členy rodiny. Jak takovou situaci řešit? Důležité je

CHYTRÉ SLUNEČNÍ
BRÝLOVÉ ČOČKY
Chcete ušetřit 50% ?

Palackého 38, Holice, tel: 466 920 672
Na Labišti 532, Pardubice, tel: 466 647 352
Sládkova 849, Skuteč, tel: 469 350 541

mít správné informace a sdílet
s ostatními lidmi zkušenosti, jak
vše zvládli. Takovou možnost
přináší iniciativa NA ROVINU, kterou realizuje Národní
ústav duševního zdraví. V době
vládních omezení nabízí možnost online setkání a vzdělávání, po skončení pandemie bude
možnost i osobních setkání.
Jaké vzdělávání je v nabídce?
Pro lidi s duševním onemoc-

něním jsou připravené online
programy: představení metody
Zotavení, beseda Moje jméno není diagnóza a Můj kufřík
péče o duševní zdraví.

Pro rodinné příslušníky lidí
s duševním onemocněním jsou
připravené online programy:
představení metody Zotavení, beseda Nejsme v tom sami
a Moje pomoc má své hranice.
Neváhejte a obraťte se na re-

gionální specialistky iniciativy
NA ROVINU pro Pardubický
kraj, které vám sdělí bližší informace. Sledujte www.facebook.com/iniciativaNAROVINU a narovinu.net
Leona Hovorková,
leona.hovorkova@nudz.cz,
telefon 605 128 091
Alžběta Šustr Feyfarová,
alzbeta.sust@nudz.cz,
telefon 775 141 989

Máte zájem třídit odpad?
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Jak jsme již několikrát avizovali, budeme vypisovat výběrové
řízení na dodavatele nádob na tříděný odpad. Ty poté budeme
zdarma dodávat všem domácnostem, které o ně projeví zájem.

Pokud o popelnice na papír a plast máte zájem, vyplňte tento
formulář. Data budeme sbírat a budou sloužit jako podklad pro
výběrové řízení a následné dodání.
Formulář
můžete
vyplňovat
online
na
adrese:
http://bit.ly/ChciPopelnici. Nebo si tento vystřihnout a odevzdat ho do schránky u vchodu městského úřadu.
Předpoklad dodání je podzim 2021 a o vyzvednutí vás budeme
informovat (e-mailem nebo telefonicky). Proto prosíme o vyplnění kompletního formuláře do 31. května 2021.
I nadále ale ve městě zůstanou “hnízda” na tříděný odpad, která
budou pravidelně vyvážena.
Jméno a příjmení:....................................................................................
Ulice / místní část a číslo popisné:.........................................................
Telefon:....................................................................................................
E-mail:....................................................................................................
O jakou popelnici máte zájem?
(můžete zaškrtnout jednu nebo obě možnosti):

#

▢

papír				

▢

plast

ĚŽ

„Kostely, kaple a
křížky na Skutečsku“
v rámci akce Noc kostelů 2021

Římskokatolická farnost Skuteč připravuje Noc
kostelů, která se uskuteční v pátek 28. května 2021.
Během této akce proběhne soutěžní výstava fotografií.

Vyzýváme všechny zájemce
o fotografování k zapojení do
soutěže.
Podrobnější informace o fotosoutěži
naleznete na www.farnostskutec.cz.

Pro zasmání, aneb čeština je úžasná
Všichni pili, jen František Nepil.
Všichni ryli, jen Bohumil Hrabal.
Všichni použili kleště,
jenom Zdeněk Svěrák.
Každý byl mokrý, jen Jiří Suchý.
Všichni jsou cizinci, jen Svatopluk Čech.

Všichni sbírají jedlý houby,
jen Zdeněk Nejedlý.
Všichni měli oštěpy dřevěné,
jenom Jan Železný.
Všichni hráli zvolna,
jenom Tomáš Pospíchal.
Já sbíral lipový květ a Karel Heřmánek.
Všichni dali sprint, jen Tomáš Klus.

Všichni si vyslechli osvobozující rozsudek,
jen Tomáš Ortel.
Všichni byli svěží, jenom Michal Malátný.
Všichni jsou opálení, jenom Petr Spálený.
Všichni mrazili, jen Milan Chladil.
Každé otevřené dveře Jiří Zavřel.
Kdo nechtěl, tak ho Miroslav Donutil.
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