DEN MATEK
Všem maminkám
k jejich svátku,
který oslaví v neděli
9. května, přejeme
hodně zdraví,
štěstí a radosti
ze svých dětí.

q Duben nás nepříjemně překvapil chladným počasím a sněhovými srážkami. O to krásnější bylo těch pár hezkých slunečných dní. Za panoramatický snímek od Zbožnovského rybníka děkujeme panu Miloši Pospíšilovi.

Hospodaření roku 2020 skončilo proti očekávání lépe Festivalové ticho i v květnu
Hospodářský výsledek města
za rok 2020 byl i přes spoustu
nestandardních změn v jeho
průběhu příznivý. Rozpočet
byl schválen již v prosinci roku
2019 a zahrnoval kromě nákladů na provoz města a jeho organizací i plánované investice.
V závěru února 2020 jsme ještě
stihli v zastupitelstvu projednat
rozpočtové opatření a zohlednit
výsledek roku 2019. Tím však
bohužel skončil běžný režim
práce s rozpočtem.

Vzhledem k pandemii koronaviru, vyhlášení prvního
nouzového stavu a dalším navazujícím opatřením, která se
samozřejmě odrazila i v ekonomickém vývoji, jsme byli
nuceni průběžně rozpočet upravovat. Především byl avizován
propad daňových příjmů, dále
jsme vraceli vstupné za zrušené
koncerty a akce, promíjeli jsme
nájemné z nebytových prostor,
které byly z důvodu platných
nařízení uzavřené.

Na straně druhé jsme samozřejmě omezili výdaje z důvodu
uzavření muzea, knihovny, škol
a městských sportovišť. Nižší
výdaje byly samozřejmě i v oblasti kultury. Minimálně jsme
se snažili zasahovat do výdajů
v oblasti investic a oprav a naopak jsme chtěli využít omezení provozu k provedení některých stavebních prací (např.
výměna oken v muzeu).
Vývoj rozpočtu roku 2020 nelze srovnat s žádným rozpoč-

tem za posledních dvacet let.
Ještě v červnu se dle predikce
počítalo s propadem daňových
příjmů ve výši cca 11 mil. Kč.
Následně byla vládou schválena kompenzace obcím, která tento propad snížila zhruba
na polovinu. S ohledem na výše
zmíněné úspory nebyl schodek
v rozpočtu tak vysoký a nebylo
tedy nutné zapojit do financování výdajů zůstatek peněžních
prostředků z minulých let v tak
velké míře, jak se předpokládalo.
dokončení na straně 2

Nová skautská klubovna a bytová výstavba

Již delší dobu řeší místní skautská organizace otázku zázemí
pro svoji činnost. Stávající objekt v ulici ČSA je technicky již
značně nevyhovující a vzhledem ke zvyšující se členské
základně se řešení tohoto problému stalo značně aktuálním.

základní školy, vedle nové venkovní učebny. Navržený záměr
vedení „horní“ školy odsouhlasilo, informováno bylo také
zastupitelstvo města na svém
prosincovém zasedání a rada
města následně schválila dohodu
o podmínkách umístění stavby.

Již v loňském roce řešili zástupci Junáka, středisko Ležáky
Skuteč s městem a vedením ZŠ
Komenského možnost umístnění
nové skautské klubovny v areálu

V současné době je vyhotoven první stupeň projektové
dokumentace a skauti podali
žádost o stavební povolení.
Investorem celé akce je místní

skautská organizace s tím, že
samozřejmě zjišťují dotační
možnosti, které by jim umožnily s realizací začít.

Příprava bytové výstavby
V dubnu bylo dokončeno výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace bytového
domu v ulici Boženy Němcové
a projektu parcelace pro nových 12 rodinných domků (tyto
projekty na sebe bezprostředně
navazují).

V případě bytového domu bude
projektovou dokumentaci připravovat ILBprostav, s.r.o.
s tím, že termín dokončení je
stanoven na konec tohoto roku.
Ve stejném termínu má být dokončen i projekt pro rodinné
domky, který bude zpracovávat
firma Optima, spol. s r.o. Vysoké Mýto. Průběžně budeme přinášet aktuální informace.
Pavel Bezděk,
starosta

q Na situačním výkrese vidíme, jak by byla klubovna (růžovou barvou) připojena ke stávajícímu domku na školní zahradě, na vizualizaci možnou podobu klubovny.

Čeho jsme se obávali a současně to i očekávali, se naplnilo.
Ani z letošního programu festivalu Tomáškova a Novákova
hudební Skuteč nebude uveden
žádný z koncertů a představení.
Platná opatření to neumožňovala v době redakční uzávěrky
a rychlé zlepšení nesliboval
ani výhled na květen. Aktuálně
tedy vracíme vstupné za všechny vstupenky v rámci festivalového programu. Ozvěte se
na e-mail kultura@skutec.cz,
kam napíšete o jaký koncert/
představení se jedná, číslo
vstupenky a číslo svého účtu.
Na základě toho vám peníze
vrátíme. Případně se informuj-

te na tel.č.: 731 557 422, nebo
731 557 477.
Odbor kultura a školství v těchto dnech již pracuje na přípravě
programu festivalu Tomáškova
a Novákova hudební Skuteč pro
rok 2022. Část titulů zůstane zachována, část jsme se rozhodli
změnit, abychom mu zajistili vyšší atraktivitu. S jeho zveřejněním
nebudeme příliš pospíchat, bude
rozumné počkat, jak se bude vyvíjet epidemiologická situace.
Všem příznivcům kulturního
dění děkujeme za pochopení
i trvalou podporu.
Lenka Frídlová
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Pohled do historie našich obcí

K nejmenším vesnicím, v dnešní době správně přičleněným
ke Skutči, patří osada Zhoř.
Od dob svého vzniku se vyvíjela samostatně až do roku
1848, kdy byla s osadou Borek
správně přičleněna k Hněvěticím a vznikla tak politická obec
Hněvětice – Zhoř – Borek.

První písemné zachycení osady Zhoř v historických listinách pochází stejně jako u naprosté většiny okolních obcí
z roku 1392, kdy je dokládán
majetek náležející k hradu
Rychmburk patřícím ve zmiňované době Smilu Flaškovi
z Rychmburka.
V polovině 15. století, v roce
1454, byla Zhoř jmenována
při rychmburské rychtě. Ur-

bář vzniklý v roce 1651 uvádí
ve Zhoři 4 sedláky a 3 chalupníky. Podle berní ruly vydané
v roce 1654 stálo ve Zhoři již
10 gruntů, jejichž pole obdělávalo 32 obyvatel starších 12 let.
Žádné stavení není popisováno
jako opuštěné nebo sešlé. Z tohoto počtu se ke katolické víře
hlásilo pouhých pět obyvatel.
Ačkoli soupis poddaných podle víry obsahuje optimistickou
poznámku, že naděje na získání
ke katolické víře je u všech 28
nekatolických obyvatel, byla
Zhoř vesnicí, kde se rekatolizační úsilí setkávalo s úspěchem jen velmi pozvolna. Jedním z dokladů je i případ, kdy
se rychmburskému hradnímu
kaplanovi Jiřímu Nykodymovi
v roce 1751 podařilo usvědčit
Kateřinu Bodlákovou z kupo-

vání a čtení kacířských knih
především z dílny exulanta
a rodáka z Lažan u Litomyšle
Václava Kleicha.
Po vydání tolerančního patentu
byli zhořští evangelíci příslušní
k pastorátu v Proseči.

Ve 30. letech 18. století byla
Zhoř popisována jako vesnice s 29 domy rozptýlenými
na stráni s téměř dvěma stovkami obyvatel. Od roku 1848
se Zhoř stala osadou politické
obce Hněvětice.
Z knihy Dějiny Skutče

Květnová výročí skutečských Hospodaření roku 2020 skončilo
proti očekávání lépe
osobností
Narozeni v květnu:
14. 5. 1864
Jan Sahula
		
provazník a skutečský měšťan, hudební
		
pedagog, varhaník, ředitel hudebního kůru
Zemřeli v květnu:
25. 5. 1982
Antonín Devátý
		
dirigent, skladatel
11. 5. 1938
		
		
		

Antonín Jan František Hlinecký
pedagog, ředitel školy, školní inspektor,
komunální politik, historik,
spisovatel a český vlastenec

5. 5. 1907
		
		
		

Josef Kučera
technolog v oboru cementářském, zakladatel
cementáren, podnikatel, redaktor a odborný
spisovatel

František Jaromír Rubeš
– první soudce Okresního
soudu Skuteč
Žádné kulaté ani polokulaté
výročí si v květnu nepřipomínáme. Z osobností, které se
v tomto měsíci narodily nebo
zemřely, vybíráme Františka
Jaromíra Rubeše, který ve Skutči 10. května 1853 zemřel.
Narodil se 10. ledna v Pelhři-

dokončení ze strany 1
Naopak konečný stav na bankovních účtech města oproti počátku roku 2020 vzrostl a díky tomu jsme do rozpočtu roku
2021 mohli dodatečně zapojit částku ve výši 24 milionů korun.
V rámci rozpočtového opatření, které schválilo zastupitelstvo
města v březnu, byla tato částka zapojena do rozpočtu za účelem financování investičních akcí a oprav majetku podle zvolených priorit.
Pavel Bezděk, starosta

Místo pro místostarostu
V minulém vydáni SN jste
se mohli dočíst o stavebních
úpravách, zlepšení bezpečnosti
(chodců) a plynulosti průjezdu
díky novému chodníku v ulici
Havlíčkova. Následovala instalace oplocení pozemku pro
budoucí hřiště včetně branky, která rozpoutala, zejména na sociálních sítích města,
vášnivé diskuse, a proto bych
se rád k tomu vyjádřil i v této
pravidelné rubrice.
Je pravdou, že zmíněný pozemek u dolní školy je oplocený,
určitě ale není zamčený a bude
volně přístupný pro všechny
(kromě psů, kteří sem budou
mít vstup zakázaný). Místo
bude sloužit jako dětské hřiště,
relaxační zóna a bude ho využívat i školní družina. Nově zde
budou instalovány herní prvky.
Věřím, že se dočkáte i grilu a laviček pro chvíle s přáteli a rodinou. Naši zahradníci chystají

i ovocné keře jako např. maliny pro zdravé mlsání. Chceme vytvořit piknikové místo,
kam rádi zavítáte s oblíbenou
knížkou a bez obav si položíte
deku pod rozkvetlý strom, vaše
děti si vyhrají a vy nešlápnete
do psích výkalů. Z tohoto důvodu je místo oplocené.
V rámci projektu propojování
místních části (obcí) a Skutče
se po aleji přátelství vedoucí
ze Skutče na Zbožnov, dočká
revitalizace i cesta ze Žďárce
přes železniční přejezd směrem
k areálu bývalého Velamosu
(na snímku). Na místě vznikne
díky dotaci od firmy ČEZ alej
s informačním panelem. Pokud to situace a vládní nařízení
dovolí, přál bych si, abychom
stromy mohli sázet společně
s obyvateli města.
Jaroslav Hetfleiš,
místostarosta

Antické moudro

Jen takové společnosti se bude dobře dařit, ve které staří muži sázejí
stromy, o nichž vědí, že v jejich stínu už nebudou odpočívat.

mově, jednoduchým výpočtem
tedy dojdeme k tomu, že zemřel (na tuberkulózu) v pouhých 39 letech. Po studiu práv
se dostal do Skutče a stal se
zde prvním soudcem okresního soudu. Přestože zde žil
už jen poslední dva roky svého života, byly to roky velice
plodné.

Jako úředník byl velmi oblíbený, protože pracoval svědomitě
a byl spravedlivý. I ve Skutči
požíval velké vážnosti – nejen jako právník, ale i jako
šlechetný a laskavý člověk.
Rád se stýkal s místní společností – s úředníky i se „sousedy“ v hostinci, měl rád humor
a zpěv. Právě proto si jeho jméno – Rubeš – zvolil do svého
názvu pěvecký sbor, který byl
ve Skutči založen v roce 1862.
Zájem o literaturu ho přivedl
i k vlastní tvorbě. Byl jedním
ze zakladatelů později velmi
oblíbeného
humoristického
časopisu Paleček. V něm Rubeš zveřejňoval většinu svých
textů, zejména Deklamovánky, které z něj učinily jednoho
z nejpopulárnějších básníků
své doby. Přispíval do České

včely, České besedy, Květů
českých a květů. Některé jeho
texty vyšly i knižně.
Rubešovy básně zhudebňoval
Ignác Morávek, který působil
mj. na berním úřadě ve Skutči.
Existují zprávy o jejich provádění na Skutečsku, dokonce
za Rubešovy přítomnosti – zpíval je harfeník Procházka za doprovodu houslisty a violisty.

S pytlomaty uklízíme Skuteč
Pokud jste při letošních prvních slunečných dnech vyrazili
do přírody, možná jste narazili
na naše pytlomaty. Dva jsou
„nainstalované“ na Žulové
stezce Horkami a jeden u hřbitova na cestě směrem k rybníku.

V roce 1856 byl na hřbitově Tento nápad jsme převzali
na jeho hrobě zřízen novogo- z celorepublikové akce Ukliďtický pomník. Doplňujeme, že me Česko. Když se nemohv únoru letošního roku město ly konat hromadné úklidové
Skuteč podalo žádost o dotaci akce, jevilo se to jako skvělé
z Programu podpory kultury a přitom jednoduché řešení.
a památkové péče na restauro- Ten, kdo půjde na procházku, si vezme pytel a rukavivání hrobu F. J. Rubeše.
ce a cestou sesbírá odhozené
				
zdroj: kniha Dějiny Skutče odpadky. Naplněné pytle je
/frí/ potom možné nechat u pytlo-

matů, odkud je naše technická
četa odváží.
Už od začátku se se nápad setkal s velkým ohlasem. Od sběračů nám stále chodí fotografie
s plnými pytli. Zejména máme
radost z mládežníků, kterých
se do úklidu zapojuje opravdu
hodně. Zájem o pytlomaty projevilo i několik médií (CNN
Prima News, Východočeská
televize nebo třeba Český rozhlas).
Když si projdete Žulovou stezku teď, je procházka mnohem
příjemnější. A za to patří velký
dík všem, kteří se do úklidu zapojili.
/zel/

SKUTEČSKÉ NOVINY

KRÁTCE
Enapo na náměstí končí

S koncem dubna ukončila provoz prodejna potravin Enapo
na Palackého náměstí ve Skutči.
Důvodem k ukončení činnosti
byl podle vedení firmy Rosa
market s.r.o. Kroměříž především výrazný ekonomický
propad, ke kterému došlo v důsledku koronaviru. Město proto
zveřejnilo záměr nájmu daných
prostor k podnikání. Jedná se
celkem o 370 m2 v budovách
čp. 379 a 381. Prostory byly následně pronajaty zájemci, který
předložil nejvyšší nabídku.

Sčítání 2021

Ještě do 11. května máte možnost účastnit se povinného sčítání lidu, domů a bytů prostřednictvím webu: www.scitani.cz,
kde můžete vyplnit přehledný
on line formulář. Alternativou
je vyplnění listinného sčítacího
formuláře, které od 17. dubna
začali roznášet sčítací komisaři. Ten je po vyplnění nutné
v odpovědní obálce odevzdat
na poště, nebo vhodit do jakékoli schránky České pošty, a to
rovněž do 11. května.

K 26. 4. se v ČR sečetly více než
dvě třetiny obyvatel. Ve Skutči
však počet účastníků sčítání
tak příznivý není. Na 100 bytů
Skuteč odeslala/odevzdala 55,2
formuláře. Nejlepší obce dosahují již čísla přes 100. Proto
připomínáme i to, že účastnit se
sčítání je zákonnou povinností.

Projekt Skuteč 2121 aneb Poselství do budoucnosti
Každý, kdo se doma probírá
starými fotografiemi a dokumenty z pozůstalosti svých rodičů a prarodičů jistě přemýšlí,
jak se lidem asi tenkrát žilo.
Před sto lety si možná vybavíme zemi po válce, novou republiku, tvář T. G. Masaryka,
předzvěst velké krize, specifickou dámskou módu, auta,
kterým dnes říkáme veteráni,
postupné zlepšování životních
podmínek těch nejchudších…
Je toho mnoho a každý bude
vnímat jinou rovinu minulosti.
Vnímání se liší podle vlastních
názorů a zkušeností, vzpomínek na vyprávění babiček a dědečků a za pomoci svědectví
předmětů dochovaných z té
doby.
Poselství do budoucnosti
Současně nás možná napadne,
jak se bude žít generacím, co
přijdou po nás. A zda jednou
budou také s radostí objevovat
různé zapomenuté střípky minulosti. K návratům do uplynulého času nám dopomáhají
předměty, které nepodlehnou
zkáze a přetrvávají dlouhá léta.
O uchovávání těchto věcí se
starají muzea, tak jako to naše.
Sice nelze postihnout vše, ale
stále se snažíme soubor informací rozšířit. Děje se tak s laskavou pomocí mnohých z vás,
ovšem v tomto projektu jde
o mnohem širší záběr pomoci.
Pojďme vytvořit poselství, které bude otevřeno až za několik
generací. Pošleme zásilku sto
let do budoucnosti. Dopřejme
našim potomkům v roce 2121,
aby mohli s úžasem sledovat
náš život.

K čemu projekt slouží?
Slouží ke shromáždění určitého souboru informací, podle
vlastního rozhodnutí účastníků. Předané doklady se jednou
stanou zajímavým svědectvím
naší doby. Stejně tak, jako si
my dnes užasle prohlížíme dokumenty z doby před sto lety,
budou naši potomci ve stejném
údivu pročítat naše zápisky
a prohlížet fotografie z našeho
současného života.
Co například budeme
sbírat – ukládat?
Předměty by měly být spíše
ve formě dokumentů - psaných
a tištěných, které by popisovaly
běžný život dané domácnosti
- její složení, co lidé vykonávají nebo vykonávali za práci,
jaké mají vybavení bytu. Co
za rodinné události, starosti
a radosti prožívají nebo v nedávném čase prožili. Jaké mají
koníčky, co považují ve svém
životě za důležité. Zajímavý
by mohl být popis prožití běžného dne. Jak vnímají život
města – před Covidem i nyní.

Ale ač se nám nyní zdá Covid
jako prvořadé téma, z pohledu
vzdáleného času se bude jednat
jen o podružnou epizodu. Proto
by určitě neměl být ústředním
motivem vašeho poselství. Informace o vašem životě tedy
nemusí být jen z období tohoto roku. Vedete firmu, podnik
nebo živnost, nebo jste ji vedli? Napište o ní, zdokumentujte
její chod.
Součástí balíčku by měly být
vámi zhotovené fotografie (nejlépe vyvolané v nějakém fotolabu, nebo vytištěné na opravdu
kvalitním fotopapíře) zachycující vzhled domova, domácnosti (váš dům – byt a jeho okolí
a váš dům – byt uvnitř), aktivity
rodiny, nebo jejích členů, práci
v zaměstnání, běžné činnosti –
nákupy, vaření, stolování, výlety, hry, hospodářství, zahrádkaření, návštěvy, oslavy, smuteční
rozloučení, domácí práce a další a další podle vašeho uvážení. Důležitý je popis každého
snímku (i kdyby jen stručný).
dokončení na straně 6

q Ilustrační snímek obálky s obsahem.

Epidemická situace však konání oslav nedovolí. Navíc
od června do listopadu má
v úseku Pardubice – Chrudim

probíhat nepřetržitá výluka, což
by znemožnilo oslavy v pozdějším termínu. Proto jsou oslavy
naplánovány na rok 2022. /frí/
Něco k historii dráhy
Samotné stavbě dráhy předcházela řada jednání, které byly
korunovány úspěchem 8. září
1868, kdy byla udělena koncese na stavbu Rakouské Severozápadní dráhy konsorciu
tvořeném knížetem Thurn-Taxisem, hrabětem Salm-Reifferscheidem, Ludvíkem z Habrů,
Bedřichem Schwarzem a Jiho-severoněmeckou
spojovací
dráhou.
dokončení na straně 6

instalaci historizujících závěsů
na okna. Wifi připojení, které
je již funkční nejen na nádvoří
hradu, ale i v dětském koutku,
je v současné době nezbytností.
Ne všechny změny se však dějí
pouze za zdmi hradu. Hlavním
smyslem nejen tohoto článku je
obeznámit s novinkami širokou
veřejnost. Proto byla již před
několika měsíci zprovozněna facebooková stránka hradu
s novým obsahem, FB: Hrad-Rychmburk, která hned zaznamenala velmi dobrou návštěvnost. Webová stránka hradu,
www.Rychmburk.cz bude také
spuštěna v nejbližších dnech. Je
jasné, že turistický objekt, kro-

Tým, kterému se úkol podařilo
splnit jako prvnímu, nás velmi překvapil. Jedná se o jednu
z nejmladších kategorií, elévů.
Kluci a holky ročníku 20102011.
Nejvíce se o výsledek přičinili i vítězové běhaní v měsíci
březen:
Jakub Kusý (2011)
– naběhal 215 km za měsíc.
Lukáš Kusý
– trenér, naběhal 179 km
Kryštof Dejdar
– zvládl 121 km.

q Na snímku vidíme podobu nádraží ve Žďárci u Skutče
z roku 1912. Do roku 1961 nesla stanice název Skuteč,
současná Skuteč se nazývala Skuteč město.

Otevření hradu Rychmburk pro návštěvníky se blíží
I přes epidemiologická omezení se práce na transformaci
hradu Rychmburk blíží ke svému závěru. Prostory, které prošly v první etapě rekonstrukcí,
se změnily k nepoznání. Cíl,
který jsme si předsevzali, tedy
rekonstruovat třetí nadzemní
podlaží na prezentační prostory pro návštěvníky, se podařilo splnit. Montuje se recepce
a probíhá vybavení dětského
koutku. Zcela nové návštěvnické toalety i prostory občerstvení budou brzo také k dispozici. Stále je ale ještě dost
detailů, které je třeba dořešit,
vyrobit nebo instalovat, ať se
jedná třeba o nové polstrování
židlí v hudebním salonu nebo

Měsíc březen, první plnohodnotný měsíc
ve výzvě našeho maskota, už má vítěze!
Náš maskot vyhlásil výzvu
v proběhnutí naší republiky
křížem krážem od Hranic až
po Jablunkov a od Šluknova
po Vyšší Brod. Vzdušnou čarou
šlo o 764 km, podle vyhledávače Mapy.cz jde o přeběhnutí
vzdálenosti 863 km.

150 let trati Pardubice – Havlíčkův Brod
Minule jsme zmínili informaci o 150 letech trvání provozu
shora jmenované železniční
trtě. Dotazem na vedení ČD,
a.s. v Pardubicích jsme zjistili,
že České dráhy ve spolupráci
s partnery plánovaly připomenutí tohoto významného výročí na 15. května, a to oslavami
spojenými s jízdami zvláštních
vlaků s parní lokomotivou
i historickými motorovými
vozy. Centrem oslav se mělo
stát nádraží ve Žďárci u Skutče.
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mě pozitivních přínosů, může
vyvolat i potenciální problémy, které je nutné již předem
řešit. Jedním z klíčových rizik
je zvýšení dopravy v místě
a především tlak na parkovací
kapacity. Tuto problematiku již
nyní řeší studie, která by měla
najít odpovědi na otázku, kde
návštěvnická auta zaparkovat.
Doufáme, že návštěvníci pro
příjezd využijí i regionální železniční trať, která prochází
v okolí. Předhradí má přece
svojí železniční zastávku a to,
že je kousek dál od obce návštěvníkům - turistům příliš
nevadí. Okolí hradu je rájem
cyklistů, i s nimi je nutné počítat a nabídnout jim nejen pro-

stor k „parkování“ ale i technické zázemí včetně například
dobytí elektrokol. I tato oblast
je v řešení.
Je vidět, že od začátku transformace hradu se již mnoho
věcí stihlo realizovat, ale stále
je nutné další záežitosti dořešit
a dotáhnout do konce, tak aby
byli návštěvníci s touto novou
atrakcí regionu maximálně spokojeni a především, aby se rádi
vraceli. Takže stále platí, držte
nám palce a nezapomeňte se
přijít podívat .
			
Ing. Petr Tejkl,
projektový manažer hradu
Rychmburk a zámku Bystré

Klukům děkujeme za aktivitu.
Tím, že výzvu vyhráli, nic nekončí a v běhání jsme pokračovali i v dubnu. Zkrátka dokud nás
už konečně nepustí zpět ke společným tréninkům. Ty nejlepší
běžci od maskota dostali naše
klubové předměty a ještě nějaké
jsou připravené i za měsíc duben.
Vydržíme a nevzdáme se!!!
Všem, kteří se snaží běhat a plnit úkoly, děkujeme. Patří vám
velký respekt a moc se na vás
všechny už těšíme.
A další výzva od trenéra elévů Lukáše Kusého, který běhá pravidelně a pomáhá tak svému družstvu
k cíli: Co takhle zkusit oběhnout
celou republiku do kola?
Pojďme do toho všichni! A zapojme i rodinu a okolí, sport je
důležitý pro všechny!!
Ondřej Laška
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SKUTEČSKÉ NOVINY

Výpis z usnesení ze schůze Rady města Skuteč č. 67
konané dne 15.03.2021 na MěÚ Skuteč
Rada města bere na vědomí:
1/67/2021
zprávu o činnosti Městské knihovny Skuteč za období 01.01.31.12.2021.
Rada města schvaluje:
2/67/2021
čerpání investičního fondu Základní školy a mateřské školy
Žďárec u Skutče, okres Chrudim.
3/67/2021
čerpání rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Žďárec
u Skutče, okres Chrudim.
4/67/2021
navýšení rozpočtu Základní školy
a mateřské školy Žďárec u Skutče, okres Chrudim na pořízení
elektronické zabezpečovací signalizace.
Rada města bere na vědomí:
5/67/2021
čerpání rozpočtu města za období leden – únor 2021.
Rada města schvaluje:
6/67/2021
účetní závěrku příspěvkové organizace SeniorCentrum Skuteč,
včetně rozdělení výsledku hospodaření, za účetní období 2020
sestavenou ke dni 31.12.2020.
7/67/2021
účetní závěrky příspěvkových
organizací školského typu města Skuteč, včetně rozdělení výsledku hospodaření, za účetní
období 2020 sestavené ke dni
31.12.2020.
Rada města bere na vědomí:
8/67/2021
změnu rozpisu rozpočtu města
Skuteč na rok 2021.
Rada města schvaluje:
9/67/2021
smlouvu č. OSV/21/70956
o poskytnutí účelové dotace
v dotačním řízení na podporu
sociálních služeb s Pardubickým
krajem.
10/67/2021
smlouvu č. OSV/21/70970
o poskytnutí účelové dotace
v dotačním řízení na podporu
sociálních služeb s Pardubickým
krajem.
11/67/2021
smlouvu č. OSV/21/70907
o poskytnutí účelové dotace
v dotačním řízení na podporu
sociálních služeb s Pardubickým
krajem.
12/67/2021
směrnice S 1/2021 Veřejné zakázky malého rozsahu.
13/67/2021
objednávku s firmou JKS SUBAX
s.r.o., na akci Technický dozor
- regenerace vnitrobloků u bytových domů ulice ČSA.
14/67/2021
objednávku s firmou Ing. Josef
Dvořák FO, na akci Autorský dozor - Špitálek č.p. 305, Skuteč.
15/67/2021
objednávku s firmou ILB Prostav
s.r.o., na akci Autorský dozor - regenerace vnitrobloků u bytových
domů ulice ČSA.
16/67/2021
přidělení bytu č. 24 v č. p. 916,
Skuteč a ukládá s nájemcem uzavřít nájemní smlouvu.
17/67/2021
přidělení bytu č. 15 v č. p. 971,
Skuteč a ukládá s nájemcem uzavřít nájemní smlouvu.

18/67/2021
odpis nepotřebného dlouhodobého majetku.
19/67/2021
záměr výpůjčky části p. p. č.
1923/10 ostatní plocha - manipulační plocha a st. p. č. 2266,
zastavěná plocha a nádvoří, jejíž
součástí je stavba čp. 985, k ú.
Skuteč, obec Skuteč na dobu
neurčitou za účelem zřízení veřejného místa zpětného odběru
odpadních pneumatik a odpadních automobilových baterií nebo
akumulátorů.
20/67/2021
záměr prodeje částí p. p. č.
732/9 o celkové výměře 517
m2, trvalý travní porost, nacházející se v k. ú. Skuteč, obec Skuteč, za cenu 400 Kč/m2 + platná
sazba DPH + náklady s prodejem
spojené.
Rada města souhlasí:
21/67/2021
umístěním staveb na p. p. č.
773/3, 766/2 a 1083/4, k. ú.
Skuteč, obec Skuteč, dle žádosti
a koordinačního situačního výkresu firmy FABIONN, s. r. o.,
Praha.
22/67/2021
s umístěním stavby na p. p. č.
2611/3, 2611/4, 2452/11,
2452/12, 2543/7, 2543/8,
2543/13, 2543/18 a 2659,
k. ú. Skuteč, obec Skuteč, dle
žádosti a koordinačních situačních výkresů firmy Majetkoprávní
agentura s. r. o., Jihlava.
Rada města revokuje:
23/67/2021
usnesení Rady města Skuteč ze dne 22.02.2021, č.
16/65/2021.
Rada města schvaluje:
24/67/2021
zřízení
věcného
břemene
na p. p. č. 773/2 a 773/3, k. ú.
Skuteč, obec Skuteč ve prospěch
firmy ČEZ Distribuce a. s., Děčín.
25/67/2021
zřízení
věcného
břemene
na p. p. č. 1239/2, k. ú. Žďárec u Sk., obec Skuteč, ve znění
smlouvy.
26/67/2021
zřízení
věcného
břemene
na p. p. č. 2474/1 a 2578/1,
vše k. ú. Skuteč, obec Skuteč
ve prospěch firmy ČEZ Distribuce
a.s., Děčín, ve znění smlouvy.
27/67/2021
nájem společné části objektu čp.
133 Palackého náměstí, Skuteč
k poskytování služby internetového připojení s firmou Tlapnet s. r.
o., Praha, ve znění smlouvy.
28/67/2021
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze
dne 01.07.2017 s firmou TeamPrevent-Santé, s. r. o., Praha.
Rada města doporučuje ZM
schválit:
29/67/2021
prodej p. p. č. 2786 o výměře
252 m2, ostatní plocha - jiná plocha, k. ú. Skuteč, obec Skuteč,
ve znění smlouvy.
Rada města nedoporučuje
ZM schválit:
30/67/2021
prodej p. p. č. 1153/2 o výměře
1151 m2, ostatní plocha - neplodná půda, k. ú. Hněvětice, obec
Skuteč.

Výpis z usnesení ze schůze Rady města Skuteč č. 68
konané dne 29.03.2021 na MěÚ Skuteč
Rada města schvaluje:
1/68/2021
změnu odpisového plánu Mateřské školy, Skuteč, Poršova ulice
240, okres Chrudim.
2/68/2021
rozpočtové opatření č. 2/2021
v rozpočtu města Skuteč na rok
2021.
3/68/2021
smlouvu č. 1295304380 o Sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí (NN) se
společností ČEZ ESCO, a.s.
4/68/2021
smlouvu č. Z_S14_12
_8120079050 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribuční-

ho zařízení určeného k dodávce
elektrické energie se společností
ČEZ Distribuce, a.s.
5/68/2021
přidělení bytu č. 23 v č. p. 916,
Skuteč, a ukládá s nájemcem uzavřít nájemní smlouvu.
Rada města souhlasí:
6/68/2021
s umístěním stavby na p. p. č.
385/25, 390, 452, 727, 729
a 732, k. ú. Zbožnov, obec Skuteč, dle žádosti a koordinačního
situačního výkresu firmy Majetkoprávní agentura s. r. o., Jihlava.
Rada města schvaluje:
7/68/2021
dohodu o ukončení nájemní

smlouvy ze dne 23.09.2020
s firmou Rosa market s. r. o., Kroměříž.
8/68/2021
záměr nájmu prostor určených
k podnikání nacházející se v budovách čp. 379 a 381 Palackého náměstí Skuteč, o výměře 370
m2, k. ú. Skuteč, obec Skuteč,
na dobu určitou do 31.12.2024,
výše nájemného minimálně 900
Kč/m2/rok + platná sazba DPH
a zálohy na služby.
9/68/2021
záměr prodeje částí p. p. č. 2667
o výměře 83 m2, ostatní plocha –
jiná plocha, nacházející se v k.
ú. Skuteč, obec Skuteč, za cenu
400 Kč/m2 + platná sazba DPH
+ náklady s prodejem spojené.
10/68/2021
záměr obce smluvně zřídit prá-

vo stavby na část pozemkové
parcely č. 487/2 o výměře cca
310 m2, ovocný sad, k. ú. Skuteč, obec Skuteč, na dobu 50
let, za účelem výstavby skautské
klubovny.
Rada města revokuje:
11/68/2021
usnesení Rady města Skuteč ze dne 15.03.2021, č.
26/67/2021.
Rada města schvaluje:
12/68/2021
zřízení
věcného
břemene
na p. p. č. 2474/1 a 2578/1,
vše k. ú. Skuteč, obec Skuteč
ve prospěch firmy ČEZ Distribuce
a. s., Děčín, ve znění smlouvy.
13/68/2021
objednávku s FO Ing. Jiří Bakeš,
na činnost TDI na akci Zřízení
denního stacionáře ve Skutči.

Výpis z usnesení ze schůze Rady města Skuteč č. 69
konané dne 12.04.2021 na MěÚ Skuteč
Rada města bere na vědomí:
1/69/2021
změnu rozpisu rozpočtu města
Skuteč na rok 2021.
Rada města schvaluje:
2/69/2021
příspěvkové organizaci SeniorCentrum Skuteč přijetí věcného
daru od společnosti Perfect Distribution a.s.
Rada města revokuje:
3/69/2021
usnesení č. 6/63/2021 přijaté na schůzi rady města
25.01.2021.
4/69/2021
dohodu o zrušení smlouvy o dílo
dle objednávky č. 1246/2017/6
se společností Haskoning DHV
Czech Republic, spol. s r.o.
5/69/2021
dohodu o ukončení dohody
o umístění stožáru s anténním systémem pro telekomunikační zařízení na č. p. 133 na Palackého
náměstí, Skuteč, k 31.03.2021.
6/69/2021
smlouvu o výpůjčce části nemovité věci za účelem zřízení veřejného místa zpětného odběru odpadních pneumatik se společností
GREEN Logistics CZ s.r.o.
7/69/2021
smlouvu o výpůjčce části nemovité věci na účelem zřízení veřejného místa zpětného odběru odpadních automobilových baterií
nebo akumulátorů se společností
GREEN Logistics CZ s.r.o.
8/69/2021
smlouvu o poskytnutí nadačního
příspěvku s Nadací ČEZ na projekt Alej Skuteč - Žďárec u Skutče.
9/69/2021
smlouvu o dílo na realizaci projektu Zřízení denního stacionáře
ve Skutči s vítězným uchazečem
SKOS s.r.o.
10/69/2021
dohodu o provedení prací č.
IE-12-2008554/DPP/1 na stavbu Skuteč, Tomáškova, TS_
CR_0593-kDTS, kvn, knn s firmou
ČEZ Distribuce, a. s. Děčín.
11/69/2021
zřízení
věcného
břemene
na p. p. č. 319/1, 2452/20
a 2747, vše k. ú. Skuteč,
obec Skuteč ve prospěch firmy
ČEZ Distribuce a. s., Děčín.

Rada města souhlasí:
12/69/2021
s projektovou dokumentací stupně
DÚR stavby Modernizace silnice
II/337 Louka - Skuteč, dle žádosti
a koordinačního situačního výkresu firmy JACKO, p&v s. r. o.
Opava.
13/69/2021
se stavbou veřejného osvětlení
na p. p. č. 59/2, 70/5, 70/6,
80/1, 80/5, 81/1, 83/1,
83/3, 90/1, 104, 124/1,
122/2, 126/1, 333/4, 676,
685/1,
758/2,
1212/6,
1218/1, 1233, 1238, 1239/2,
1241/1, 1242, 1243, 1244,
1245, 1246/1, 1255, 1256/1,
1264/1, 1312/1, 1313/1,
1313/7, 1313/10, 1353, k. ú.
Žďárec u Skutče, obec Skuteč dle
žádosti Ing. Jiřího Polanského,
Ph.D. Pardubice.
14/69/2021
s novou trasou veřejného osvětlení, v rámci stavby Prodejna Penny
Skuteč, dle žádosti a koordinačního situačního výkresu firmy FABIONN, s. r. o., Praha.
Rada města schvaluje:
15/69/2021
záměr prodeje p. p. č. 2304/3
o výměře 94 m2, ostatní plocha ostatní komunikace, nacházející se
v k. ú. Skuteč, obec Skuteč, za cenu
150 Kč/m2 + platná sazba DPH +
náklady s prodejem spojené.
16/69/2021
rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky veřejné zakázky Zhotovení projektové dokumentace
stavby Bytový dům v ulici Boženy
Němcové ve Skutči na základě
zprávy hodnotící komise.
17/69/2021
rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky veřejné zakázky Zhotovení projektové dokumentace
k zasíťování lokality Špitálská louka ve Skutči na základě zprávy
hodnotící komise.
18/69/2021
objednávku s firmou Ploty Pardubice s.r.o., na akci Oplocení areálu uhelných skladů dle cenové
nabídky z 4/2021.
19/69/2021
objednávku s firmou AP Jet s.r.o.
na dodání kontejneru na likvidaci
směsného odpadu, dle cenové
nabídky z 6.4.2021.

O něco blíž k normálu
Konečně! Dočkali jsme se.
Vzhledem k tomu, že aplikaci druhé dávky vakcíny proti
covidu má za sebou již 91 %
klientů a 64 % zaměstnanců,
se náš život vrací k normálnějšímu způsobu, ... alespoň
v rámci našeho zařízení.
Klienti nemusí používat
ochranu
dýchacích
cest
ve vnitřních ani venkovních prostorách SeniorCentra. Pokud uplynuly 2 týdny
od poslední dávky očkování,
mohou na vycházku mimo
naše zařízení bez následné
karantény a testování. Znovu k nám zavítali psí přátelé
z Okrouhlic v rámci canisterapie, na kterou jsme se velmi těšili. Pravidelně se konají
katolické i evangelické mše.

Znovu se společně setkáváme
při venkovních aktivitách
– prvních teplejších dnů jsme
využili k opékání buřtů, zasadili jsme rostliny do vyvýšených záhonů, ... Tak snad se
brzy dočkáme i oblíbených
hudebních vystoupení a dalších v „lepších časech“ běžných zpestření každodenního
života u nás.
A proto díky všem, kteří jste
se nechali nebo se plánujete
nechat naočkovat.
Bc. Lenka Kašparová
vedoucí sociální péče

q V Předhradí probíhá příprava stavebních parcel. Vykácením stromů
se nečekaně otevřel výhled na Lažany.

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
pohotovostní služby jsou od 9 do 13 hodin
Květen
1.5. Sobota - st. svátek
2.5. Neděle			
8.5. Sobota - st. Svátek
9.5. Neděle			
15.5. Sobota			
16.5. Neděle			
22.5. Sobota			
23.5. Neděle			
29.5. Sobota			
30.5. Neděle			

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

Červen
5.6.
Sobota		
6.6. Neděle		

MUDr. Jiří Janovský
MUDr. Jiří Janovský

Josef Cimburek
Josef Cimburek
Eva Krejčí
Eva Krejčí
Lubomír Pecháček
Lubomír Pecháček
Petr Foltan
Petr Foltan
Eva Konývková
Eva Konývková

Skuteč, Tyršova 386
Skuteč, Tyršova 386
Krouna 350
Krouna 350
Miřetice 31
Miřetice 31
Herálec 81
Herálec 81
Hlinsko, Nádražní 548
Hlinsko, Nádražní 548
Hlinsko, Wilsonova 590
Hlinsko, Wilsonova 590

Poliklinika Hlinsko
Poliklinika Hlinsko
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Rybářské závody v květnu

ZPRÁVY ZŠ KOMENSKÉHO
PROJEKT ABECEDA PENĚZ
Ve středu 17. března jsme se my, žáci čtvrté třídy ZŠ Komenského, zúčastnili projektu Abeceda peněz.
Kvůli aktuální epidemiologické situaci se akce nemohla konat ve škole, ale zvládli jsme to online.
Setkali jsme se ve videohovoru se zástupkyní České spořitelny, a.s. a získali jsme zajímavé informace
o financích. Dozvěděli jsme se, co je to rozpočet, na co je dobré si půjčit peníze a na co bychom si
rozhodně půjčovat neměli. Ve virtuální hře jsme si spolu s Tomášem a Alenkou vyzkoušeli, co obnáší
uspořádání závodů, hravou formou jsme procvičili všechny získané znalosti a celý projektový den
jsme si moc užili.
Za čtvrtou třídu ZŠ Komenského Mgr. Klára Zindulková, třídní učitelka

Vážení rybáři a příznivci rybaření. Místní organizace Českého rybářského svazu Skuteč
plánuje konání rybářských
závodů, a to za předpokladu
příznivé epidemiologické situace. Závody by se uskutečnily na rybníku Štěpánovský
v sobotu 29. května 2021.

Zahájení závodů je naplánováno v 06:30, ukončení ve 14:00,
startovné 350 Kč.
Revír bude před závodem
dobře zarybněn. Případné přihlášky přijímá a bližší informace podá p. Josef Sokol, tel.:
732 181 691 a Zdeněk Netolic-

ký, tel.: 724 236 065. Budeme
věřit, že se závody uskuteční
a že jim bude přát i dobré počasí.
Na vaši účast se těší MO ČRS
Skuteč.
Zdeněk Netolický

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA V. NOVÁKA, SKUTEČ
PŘIJÍMÁ ŽÁKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
DO TĚCHTO OBORŮ:

Po absolvování projektu Abeceda peněz se
žáci mohli účastnit soutěže a naši čtvrťáci se rozhodli této možnosti využít. Zadáním bylo vyrobit
třídní platební kartu nebo bankovku. Napadá vás,
co vytvořili? Platební kartu s motivem bankovkového stromu. V podstatě pojali zadání jako
v současnosti tolik moderní 2 v 1. Držme jim
palce, aby s tímto originálním nápadem uspěli,
a věřme, že si z projektu finanční gramotnosti odnesou do skutečného života co nejvíce.
STAVEBNÍ PRÁCE NA ŠKOLE
V rámci projektu IROP probíhá od září 2020
na naší škole za účelem zajištění bezbariérovosti
výstavba výtahu a bezbariérového WC. Součástí
úprav je také modernizace dvou odborných učeben – učebny fyziky a chemie a učebny informatiky. A protože skončilo nejhorší prašné období,
tak si dovolujeme odhalit první fotografie.
V současné době se „dolaďují“ detaily ohledně
nábytku a vybavení učeben. Dle harmonogramu
stavebních prací v těchto dnech dochází k zprovoznění výtahu, následovat bude nová omítka
a výmalba učeben.
Za ZŠ Komenského Ing. Bc. Šárka Horáková, ředitelka školy

		
		
		

HUDEBNÍ:

zobcová flétna, příčná flétna, trubka, tenor, pozoun, lesní roh, tuba,
klarinet, fagot, saxofon, housle, viola, violoncello, kontrabas, kytara,		
elektrická kytara, basová kytara, akordeon, klavír, chrámové varhany,
bicí nástroje, sólový zpěv

CANTANDO

dětský pěvecký sbor

TANEČNÍ:

základní taneční průprava a praxe, folklórní tanec a zpěv, akrobacie,
základy klasického tance – balet, práce s tanečními prvky
v choreografiích, moderní tanec, …

VÝTVARNÝ:

kresba, malba, modelování – keramika, točení na kruhu,
grafické techniky, koláže, práce s pedigem, …

		
		

Přihlášky

Přihlášky přijímáme pouze elektronickou formou.
Přihlášky naleznete na www.izus.cz, zvolte přihláška, dále vyberte naši školu a vyplňte všechny
požadované informace. Po odeslání přihlášky obdržíte automatické potvrzení mailem, toto potvrzení není potvrzením o přijetí do ZUŠ. K přijetí do ZUŠ je třeba vykonat talentovou zkoušku.
Přijímáme žáky od pěti let věku (věk žáka k 31. 8. 2021)

Talentové zkoušky

K vykonání talentové zkoušky budete pozváni. Všichni uchazeči budou telefonicky kontaktováni
pro domluvu termínu. Talentové zkoušky budou probíhat od 10. května 2021 do 30. června 2021.
Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim
V. Nováka 934, 539 73 Skuteč
tel. : 469 350 410
www.zus-skutec.cz

AKTUÁLNĚ Z MAS SKUTEČSKO,
KOŠUMBERSKO A CHRASTECKO, Z.S.

Skvělé úspěchy studentek skutečského gymnázia
Zeměpisná olympiáda
Ač již několik měsíců žijeme v online světě a přišli jsme o mnohé
pravidelné činnosti, některé soutěže se do online prostředí přenesly. Žáci z různých tříd se tak spolu s vyučujícími připravují nejen
na výuku, ale také věnují svůj čas těmto soutěžím. S velkým potěšením informujeme o vítězném postupu studentky kvarty Anny Bártové nižšími koly zeměpisné
olympiády až do kola národního. Přejeme Anně hodně štěstí. Olympiádu pořádá Geografická sekce
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Filosofická olympiáda
V letošním školním roce se tři studenti maturitních ročníků zúčastnili Filosofické olympiády pořádané Univerzitou Hradec Králové.
V této soutěži studenti uplatní kromě faktických znalostí z dějin
filosofie zejména své schopnosti logického úsudku, kritického myšlení a argumentace. Studentka oktávy Ludmila Stará byla po vyhodnocení online testu mezi 17 postupujícími finalisty (z celkem 134
účastníků testu). Ve finále se na nejvyšších příčkách nakonec neumístila, ale skončila v užším finále
jen těsně pod nejlépe hodnocenou čtveřicí.
Zároveň touto cestou přejeme všem uchazečům hodně zdaru v přijímacím řízení na střední školy, které
proběhne v týdnu od 3. května 2021 a samozřejmě všem maturantům ve státní části maturitní zkoušky
ve dnech 24. až 26. května 2021.
Mgr. Šárka Jonešová, ředitelka GSŘMR

Automatizace, digitalizace, robotizace - využijete příležitost?
MAS a oblastní hospodářská
komora spolupracují, letní
kempy s MAS.

MAS, tedy zájem o projekty
do 2 mil. Kč, s předpokládanou
dotací 50 %, u kterých je předpoklad realizace už v letech
2022-2023.

Nové dotační období 20212027 mimo jiné otevírá podnikatelům ve spolupráci s MAS
řadu zajímavých možností, jak
zlepšit své podnikání. Vedle
využití obnovitelných zdrojů
energie (to jsou hlavně fotovoltaické elektrárny v rámci
výzev Modernizačního fondu),
o kterých jsme již informovali
a kde se připravuje další podpora MAS a obcí ve spolupráci
s Pardubickým krajem, je třeba
rozhodně zmínit oblast technologií a konkurenceschopnosti.
OP Technologie a aplikace pro
konkurenceschopnost je zaměřen hlavně na podporu technologické inovace podniků,
automatizaci, robotizaci, digitalizaci apod., ale také podporuje rozvoj spolupráce v oblasti
využití moderních technologií.
K tomu všemu je třeba mapovat
(animovat) podnikatelský potenciál na venkově, a to velmi
konkrétně, proto nyní ministerstvo průmyslu a obchodu zjišťuje bližší informace o možné
absorpční kapacitě žádostí přes

Chcete-li cesty přes MAS využít, kontaktujte nás, či vyplňte záměr zde: https://forms.
gle/fp1WowLaLDATVv4BA,
ozveme se vám.
Z výše uvedeného je patrné,
že výrazným rysem připravovaných strategií MAS je daleko přesnější a zacílený popis
aktivit, kterými strategie řeší
identifikované potřeby ve svém
území. Proto MAS nejen intenzivně prohlubuje spolupráci
s relevantními partnery-Smart
Akcelerátor PK, P-PINK atd.,
ale novinkou pro jaro 2021 je
chystané podepsání Memoranda o spolupráci mezi Krajskou
hospodářskou komorou – oblastí Chrudim a mezi místními
akčními skupinami, které zde
působí: MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, dále
MAS Hlinecko, MAS Železnohorský region a MAS Chrudimsko. Jako pozorovatel bude
memorandum podporovat též
MAS Podhůří Železných hor
ze sousedního Kraje Vysočina.

Prvním výsledkem spolupráce
je výměna informací, aktuality, představování nových členů
i operativní marketing a reklama – CR-market, 1.on-line magazín pro podnikatele a o podnikatelích oblasti Chrudim.
Během dubna MAS připravila
žádost na variantu příměstských táborů do výzvy MŠMT.
Ve spolupráci převážně s komunitními školami a centry
a dalšími organizacemi z území
je připravováno 8 letních kempů zaměřených na snižování
negativních dopadů pandemie COVID 19 na děti, které
ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku.
Další
informace
najdete
na webu MAS https://www.
masskch.cz/, aktuální informace pro rodiče i pedagogy
na webu http://www.map2030.
cz/ a můžete nás sledovat
i na FB https://www.facebook.
com/masskch
Kancelář MAS SKCH
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Projekt Skuteč 2121 aneb Poselství do budoucnosti
dokončení ze strany 3
Co je zachyceno, kde je to vyfoceno, kdy se tak stalo, kdo je
na snímku a kdo je autorem fotografie. Můžete si třeba nechat
zhotovit i ucelenou fotoknihu.
Připojit můžete vzpomínky
na svoje dětství, na vaše blízké
a na přátele. Nebo na to, jak jste
se do města a jeho okolí dostali.
Na to, co jste ve Skutči prožili
nejmilejšího. Je to jen zlomek
příkladů a námětům se opravdu
meze nekladou. Na psaní využívejte běžné tužky, propisky či
pera. V případě tiskáren, to co
máte k dispozici – inkoustové,
laserové, možná i jehličkové či
také – máte-li ještě možnost,
použijte starý psací stroj (jeho
záznam je asi nejtrvalejší). Určitě budoucí generace uvítají
uvedení vašeho jména a adresy
jako dárce dokumentace.
Takže ještě stručně na konec
– obsahem by měly být především – fotografie a písemnosti. Pokud budete chtít vložit

dobné, že tyto nosiče nepůjdou
po 100 letech už vůbec přečíst.
Porozhlédněte se po tzv. archivačních discích (ovšem i ty
nemají 100 % záruku trvanlivosti). Rozhodně by tak měly
být pouze doplňkem. Okrajově
je možné přiložit i různé drobnosti – firmy například svůj
drobný propagační materiál.
Poslat do budoucnosti je možné i nějaký váš ruční výrobek,
prakticky cokoli, co o vás něco
vypoví a vejde se do určeného
limitu.
Kolik toho může být?
Limitem pro všechny předměty
je formát 23 x 32 x 2 cm. Věci
se musí vejít do velké poštovní
obálky formátu A4. Může být
s maximální tloušťkou 2 cm (to
je například 160 listů kancelářského papírů). Sami si můžete
vyzkoušet přípustné množství.
Pro jednu rodinu je povolen objem jedné obálky.
Kdo se může zapojit?
Projekt je směřován na oby-

q Podle zájmu uvidíme, zda se schránkou stane některá z ocelových truhel z depozitáře, nebo zda bude vyrobena nová
na míru.
do svého poselství CD disk,
nebo malý USB flash disk
s naskenovanými fotografiemi,
filmy a jinými daty, je to možné. Ale pozor – je pravděpo-

vatele, kteří mají trvalý pobyt
ve Skutči nebo v některé její
místní části. Věkově není stanovena žádná hranice, uvítáme i zapojení dětí a mládeže,

ovšem předání samotné musí
uskutečnit osoba starší 18 let.
Jak proběhne proces předání
a uschování předmětů?
Předměty budou přebírány v jeden určený den. Předpokládáme, že v neděli 21. listopadu
2021 v sále Kulturního klubu
Skuteč. Otevřeno bude od 9
do 21 hodin, aby se každý mohl
dostavit v dobu podle svých
možností. Před předáním podepíšete stručné čestné prohlášení,
že stvrzujete své obeznámení
s podmínkami projektu a že pro
uschování poskytujete předměty, které jsou vaším osobním
vlastnictvím, nebo máte souhlas osob, kterým předávané
předměty patří. Toto prohlášení
vložíme spolu s vašimi věcmi
do námi připravené obálky.
Přebírání bude probíhat ze
strany pracovníků muzea tak,
že pohled na pracovní plochu
bude zakrývat částečně průhledné sklo. Přebírající pracovník uvidí, že manipuluje
s textem, nebo fotografií, ale
neuvidí jejich přesný obsah.
Tím dojde pouze ke kontrole
celkového množství a materiálové nezávadnosti obsahu
(aby se do obálky nedostalo
nedopatřením nebo hloupým
vtipem něco, co by poškodilo
obsah těch ostatních). Vy, jako
předávající, naopak budete vidět založení materiálů do obálky a její zalepení bez omezení.
Po celý den bude přítomen notář.
Kdo bude mít zájem, bude se
moci na konci sběrného dne
do sálu vrátit a sledovat vlastní proces notářského zapečetění schránky. Následně bude
schránka odvezena a uložena
do depozitáře. Každý rok přezkoumá kontrolní komise volená zastupiteli města neporušenost pečetí a zapíše tento stav
do projektové knihy.
Co se s věcmi stane?
Jakmile uplyne jedno století,
dojde k otevření schránky a naši

následovníci budou jistě chtít
veřejnost seznámit s obsahem
při nějaké prezentaci. V jakém
stylu – to se můžeme jen dohadovat, protože výstavní možnosti v roce 2121 budou nepochybně na zcela jiné úrovni.
Jak budou předané předměty – informace zabezpečeny?
Nebude existovat žádný seznam
osob
zúčastněných
na akci. (Samozřejmě se mnozí
potkáte při předávání, ale 100
let se tato informace neudrží.) Schránka bude uzamčena
zámky, jejichž mechanizmus
bude po uzamčení trvale znehodnocen, takže půjdou pouze
odříznout. Na schránce bude
současně jasně viditelné označení projektu a notářská pečeť.
Schránka bude stabilně umístěna v depozitáři sbírkových
předmětů, který je zajištěn
nejvyšším možným stupněm
zabezpečení proti vloupání
a požáru. Do depozitáře mají
přístup pouze pracovníci muzea nebo zaměstnanci města
pod dohledem pracovníků muzea, kteří znají povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů.
Přidáte se?
Podmínky
projektu
jsou
na webových stránkách muzea.
Na sběr a přípravu máme přes
půl roku. Je to dlouhá i krátká doba zároveň. Ale nebojte,
na stránkách Skutečských novin i na webu muzea a muzejním fcb budeme Projekt
2121 pravidelně připomínat.
Vzhledem k nutnému odhadu
nákupu obálek a hlavně k zajištění vhodné a dostatečně velké
schránky prosíme všechny, kdo
se chtějí zapojit, aby vyplnili krátký anonymní dotazník
na webu muzea.
Chcete-li se přidat, neodkládejte věc a začněte psát, fotografovat a vyvolávat hned!
S případnými dotazy se na nás
neváhejte obrátit.
Libor Aksler,
ředitel muzea

150 let trati Pardubice – Havlíčkův Brod
dokončení ze strany 3
Již v říjnu byl ministerstvu
obchodu ve Vídni předložen
generální projekt a v prosinci se
uskutečnila technická pochůzka trasy pod vedením místodržitelského rady barona Voitha.

lo stavět u Hlinska a Vitanova,
v listopadu u Holetína a Rané,
v lednu 1869 u Vojtěchova a v květnu v okolí Skutče.
Staviteli byli baron Lazzarini,
J. Batista a pozemní stavby zajišťoval J. Vaníček.

Stavební povolení sice bylo
uděleno 18. března 1869, avšak
již v září a říjnu 1868 se zača-

Mechanizace na stavbě nebyla
téměř žádná, jen lopata, krumpáč, kolečko a koňské povozy.

q V dubnu bylo na výlepových plochách ve Skutči i některých
místních částech vyvěšeno celkem 10 „hrajících“ plakátů.
Pokud je špatné počasí nezničilo, můžete se při procházce
do projektu ještě zapojit. Více informací najdete na webu
i Facebooku města.

Na stavbě pracovaly tisíce lidí,
z nichž většina sestávala z příležitostných dělníků a místních
lidí. Odborné práce, hlavně
stavby mostů, poté prováděli
italští dělníci. Stavba dráhy postupovala velmi rychle. Trase
dominovalo stoupání ze Skutče
(dnes Žďárec u Skutče) do zářezu u Horního Holetína nutné
k překonání výškového rozdílu.
Zajímavostí je, že rozvodí u Holetína se stalo nejvyšším bodem

na celé síti společnosti Rakouské
Severozápadní dráhy, jejíž délka činila 1398 km a dosahovala
od Vídně až po hranice s Pruskem a Saskem. Náklady na stavbu dráhy Rosice - Německý Brod
činily 4,92 milionů korun.
Povolení k provozu bylo uděleno 29. května 1871 a všeobecný provoz byl zahájen ve čtvrtek 1. června 1871.
Bc. Josef Vendolský, ČD, a.s.

q Podoba nádraží ve Žďárci u Skutče z roku 1905.

Skutečná velikonoční výzva

Jelikož nechceme jen nečinně přihlížet a naříkat nad tím,
že v kultuře nelze nic pořádat, pokusili jsme se letošní
Velikonoce, (již podruhé
vinou koronaviru silně netradiční) oživit malou velikonoční výzvou. Výsledkem
měl být svátečně vyzdobený balkon, podobně jako je
tomu s vánoční výzdobou,
tentokrát však měla být výzdoba „pomlázková“.

Sešlo se nám 30 vlastnoručně upletených pomlázek,
což na první ročník není
vůbec špatné, a tyto jsme
po Velikonocích opravdu
vystavili na balkóně městského úřadu.
V souladu s vyhlášenými
podmínkami jsme však před
tím vyhodnotili jednotlivé kategorie. Největší pomlázkou
se pochlubili místní skauti.
Jako nejkreativnější jsme vybrali pomlázku od žáků ZŠ

Komenského a nejvíce se
nám líbila tradičně pletená
pomlázka od Zelenkových.
Nejstarším účastníkem, který se do výzvy zapojil, byl
pan Miroslav Veselý (67 let).
Naopak nejmladšímu účastníkovi Vojtíškovi Bouškovi
je necelý rok (asistoval při
pletení svému tatínkovi). Nakonec jsme se rozhodli ocenit
ještě nejmenší pomlázku. Ta
od paní Danielkové se nejvíce
uplatnila při letošním „zakázaném“ koledování, protože
byste ji schovali do dlaně.
Děkujeme všem, kteří se
do naší výzvy zapojili. Vybrané účastníky jsme oslovili
a za jejich krásné výtvory je
odměnili. Z letošního počinu
by se mohla stát pěkná tradice. Předpokládáme, že v příštím roce vyhlásíme výzvu
s dostatečným předstihem,
tak aby pomlázky mohly radnici ozdobit už před svátky.
/frí/

STRANA 7

SKUTEČSKÉ NOVINY

Pozor na to, kdo vám volá!
Mobilní telefony již dávno neslouží pouze ke komunikaci
s rodinou či přáteli. Telefony
jsme si zvykli využívat k různým účelům. Posíláme textovky, fotíme, posloucháme hudbu
a někdo „brouzdá“ po internetu. Přes telefon nakupujeme či
platíme účty. Jak mobily, tak
pevné linky však mohou být
také prostředkem různých podvodů či nekalého jednání. Pokud vám volá neznámé číslo,
buďte obezřetní!
Uzavírání smluv po telefonu
I jediné nerozvážné „ano“ vyřčené do telefonu může vést
k tomu, že nevědomky uzavřete
smlouvu nebo dodatek ke své
stávající smlouvě. Písemná forma smlouvy ve většině případů
není vůbec potřeba. Zpozorněte zejména, když vám volající
předem oznámí, že je hovor
nahráván. Tzv. telemarketing je
hojně využíván nejen velkými
společnostmi, např. operátory,
nebo dodavateli energií, ale nabízí se tímto způsobem i různá
kosmetika, výživové doplňky
nebo výrobky k péči o tělo.
Souhlas
vyslovený
takto
na dálku nemusí být brán jen
jako předběžný souhlas se zasláním nabídky nebo vzorku,
jak se mnoho lidí domnívá, ale
přímo jako už zcela závazný
a vymahatelný souhlas s uzavřením smlouvy.
Od smlouvy uzavřené po telefonu tzv. na dálku lze odstoupit bez sankce a bez uvedení
důvodu do 14 dnů od uzavření smlouvy, u kupní smlouvy
od převzetí zboží či první zásilky.
Podvodná jednání
po telefonu
Nejen různí obchodníci, ale
i pachatelé podvodů často kontaktují svou oběť telefonicky.
Způsobů, jak svou oběť podvést a připravit o peníze díky

telefonu je celá řada. Volající
využívá momentu překvapení
(volají brzy ráno nebo v pozdních hodinách), lidské neznalosti, důvěřivosti, zvědavosti,
potřeby pomáhat, nebo touhy
profitovat z „výhodné nabídky“, která se nebude opakovat.
Jak takový telefonát může
vypadat? Např. jako žádosti
o pomoc

účet byl napaden, banka zaznamenala neautorizovanou platbu
kartou apod. Aby ochránili vaše
peníze, chtějí je převést na jiný
účet. K tomu žádají přístupové
údaje, číslo platební karty nebo
fotografii občanského průkazu.
Pokud je volajícímu poskytnete, následně vaše peníze převedou na jiný účet a vaše úspory
mizí.

1) Falešná vnučka
Podvodník se představí jako
rodinný příbuzný, často jako
váš vnuk či vnučka, a žádá naléhavě zapůjčit peníze. Jelikož
cítíte potřebu svému příbuznému v nouzi pomoci, uděláte cokoliv. Má to však háček,
příbuzný si nemůže pro peníze
přijít osobně, a proto pošle kamaráda. Váš skutečný příbuzný
však o ničem nemá ani tušení.
V okamžiku, kdy peníze předáte tomuto cizímu člověku, jste
byl/a podveden/a.

4) Volání na drahé placené
linky
Podvodník se vás pod různou
záminkou (např. smyšlené výhry, nebo neexistujícího dluhu)
snaží přimět k tomu, ať zavoláte zpět na jím sdělené číslo. Pozor, u těchto podvodů se pachatelé často vydávají za známé
velké společnosti či oficiální
instituce. Oběť za hovor na placenou linku zaplatí i tisíce korun. Varujeme zejména při volání na čísla začínající číslem 9.
Ceny hovoru u čísel začínajících číslem 9 se mohou pohybovat jak v řádech korun,
tak mohou dosahovat i částky
990 Kč za minutu hovoru. Před
voláním na takové číslo si cenu
hovoru můžete zjistit. Český
telekomunikační úřad vydal
přehled cen za hovor na číslo
začínající číslem 9, naleznete
ho na: ochrana_spotrebitele_informace-ucastnici_cislo-9

2) Podvod s přístupovým kódem
Nejprve vám přijde na telefon
SMS zpráva s jakýmsi přístupovým kódem, o který jste však
nikde nežádali. Následně vám
volá neznámý člověk, že došlo
k omylu a prosí, abyste SMS,
která mu patří, přeposlali jemu.
Jelikož chcete vyhovět a zdánlivě o nic nejde, SMS přepošlete. Pachatel tak získá kód, který
podobně jako PIN u platební
karty představuje klíč k různým placeným službám. Veškerá jeho útrata pak ovšem jde
na váš účet.
3) Podvodník se vydává za
zaměstnance bankovní instituce
Telefonát podvodníka vás zastihne v brzkých ranních hodinách, rozespalé a nesoustředěné. Někdy umí i nasimulovat
telefonní číslo banky. V profesionálně znějícím telefonátu
dostanete informaci, že váš

RADY
l Smlouvu lze uzavřít také
po telefonu, važte slova,
která do telefonu vyřknete.
Pozor na různé “výhodné
nabídky”. Pokud smlouvu
uzavřete a rozhodnete se
odstoupit, vždy tak dělejte
písemně!
l Žádosti o finanční hotovost
od rodinných příslušníků
učiněných přes telefon si
nejdříve ověřte a v žádném
případě peníze nepředávejte
cizím lidem. Podezřelý telefonát co nejdříve ukončete,
nikomu nesdělujte, že máte

l

l

l

l

doma větší finanční hotovost.
Při telefonátech nikomu nesdělujte přístupová hesla,
celé číslo vaší karty (banka
může chtít v určitých případech pro ověření poslední
čtyřčíslí) ani CVC kód. Banky v rámci ověření či kontroly odchozích transakcí nikdy telefonicky nevyžadují
kompletní údaje z platební
karty, přihlašovací údaje
do internetového a mobilního bankovnictví a ani autorizační hesla či PIN, a to
ani v této době, kdy se kvůli
pandemii omezují osobní
kontakty a komunikace probíhá telefonicky či psanou
formou.
Pečlivě si chraňte svůj PIN
kód platební karty! Hesla
a PINy nesdělujte nikomu!
Nikdy nenoste číslo PIN poznamenané u karty.
Nereagujte na výzvu, abyste zavolali na cizí telefonní
číslo zpět, aniž byste si ověřili cenu takového hovoru.
Pokud přijmete podezřelý
telefonát a v nestřeženém
okamžiku sdělíte neznámé
osobě přihlašovací údaje
k účtu a další citlivé osobní
údaje, informujte co nejdříve někoho z rodiny, pobočku banky, případně policii
ČR. Buďte obezřetní a používejte telefon ke svému
prospěchu.
Jitka Veverková
sociální pracovnice MěÚ
čerpáno z web stránek
www.sos–msk.cz

VZPOMÍNKA
Dne 1. 5. 2021 vzpomínáme nedožitých 80. narozenin pana STANISLAVA CEPLA z Leštinky.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu, prosím,
tichou vzpomínku.
						
S láskou a úctou vzpomíná rodina.

VZPOMÍNKA
Dne 1. 5. 2021 uplynou 2 roky od chvíle, kdy
nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček pan Miroslav Klapal. Kdo jste
ho znali a měli rádi, vzpomeňte spolu s námi.
S láskou a úctou vzpomíná manželka
a děti s rodinami.

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.
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.
Řádkový inzerát
Koupím garáž ve Skutči. Tel.: 725 347 472.

P PINK pro podnikate

Už třetím rokem poskytuje své služby P PINK – Pardubický podnikatelský inkubátor, z.s. Úkolem této organizace, jejíž provoz z velké části
financuje Pardubický kraj, je pomáhat podnikatelům v kterékoli fázi
jejich podnikání. V dubnu byl zahájen nový projekt na podporu podnikání: Byznystarter, P PINK organizuje i on line semináře, zkrátka radí
v podnikání od A do Z. Kontakty a více informací najdete na webu
Pardubického kraje nebo na webové stránce p-pink.cz.

Rosické trhy

V sobotu 17. dubna opět
zahájily provoz tradiční Rosické trhy. V provozu bude tržnice každou sobotu od 07:00.
Po celou dobu platí přísný
zákaz konzumace čehokoli
a musí se dodržovat platná
protiepidemická opatření.

CHCEME ZASE
VIDĚT U STOLŮ
PLNO?
Očkování většiny populace proti covid-19
je způsob, jak začít žít jako dřív.
Obraťte se na nás pro ověřené
informace o očkování.
Bezplatná linka 466 026 466
pardubickykraj.cz/ockovani
Prosíme, dodržujte aktuálně platná opatření v boji proti covid-19.

Periodický tisk územně samosprávného celku. Evidenční číslo přidělené ministerstvem: MK ČR E 11941. Za obsah periodického tisku územně samosprávného celku zodpovídá Rada města Skuteč, šéfredaktorka - Lenka Frídlová. Četnost: měsíčník, místo vydávání: Skuteč.
Příjem příspěvků vč. inzerce: Městský úřad Skuteč, Lenka Frídlová, ved. odboru kultura a školství, tel.: 469 326 487, e-mail: lenka.fridlova@skutec.cz. Uzávěrka došlých příspěvků je vždy 12. v měsíci. Grafická úprava a tisk: Ofsetová tiskárna UNIPRINT s.r.o., Zbuzany 1584, 516 01
Rychnov nad Kněžnou, tel.: 494 542 292, fax: 494 533 045. Náklad: 2 820 ks.
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www.zznhp.cz
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AL-KO Ponorné kalové
čerpadlo DRAIN 7000
Classic

GÜDE Ponorné čerpadlo
GS 750.1 INOX

ZZN Zahradní třívrstvá
hadice PROFI

Robustní ponorné kalové čerpadlo s výkonem
350 W. Speciální technologie oběžného kola
pro extrémní zátěž. Zrnitost nečistot až 30 mm,
výtlačná výška až 6 m, dopravní množství max.
7000l/h.

Výkonné čerpadlo určené k odčerpávání čisté i silně
znečištěné povrchové vody. Čerpadlo disponuje
motorem o výkonu 750 W, výtlačnou výškou až 8 m
a možností odčerpávání částic do průměru 35 mm.
Maximální hloubka ponoru činí 7 m.

Třívrstvé profesionální hadice, vyrobené
v kombinaci měkčeného PVC a úpletem ze
syntetických vláken. Hadice je stálá, flexibilní
a zároveň ohebná. Hadice jsou k dostání
v různých rozměrech i délkách.

PH

PH

1.490,- Kč

ěD

etn

vč

ěD

etn

vč

1.740,- Kč

PH

ěD

etn

vč

od 199,- Kč

119936

000363

AL-KO Sekačka 46.0
SP-A Comfort

AGRO CS Trávníkové
hnojivo 10 kg

SOLO Zádový postřikovač
425 Classic

Sekačka vyvinuta v Německu a vyrobena
v rakouském Obdachu, což zaručuje pro svého
uživatele tu nejvyšší kvalitu! Disponuje pracovní
šířkou 46 cm a zajišťuje rychlou práci i ve středně
velkých zahradách (až do velikosti 1100m2).
Výšku sečení lze nastavit od 25 mm do 75 mm.

Hnojivo je určeno pro základní hnojení
travnatých ploch na začátku i během vegetace.
Bezchloridové hnojivo má rychlý účinek,
obsahuje hořčík pro sytě zelenou barvu trávníku
a zdravý vzhled. Jedno balení 10 kg hnojiva
vystačí na 500 - 830 m2.

Kvalitní německý zádový postřikovač SOLO
s nádrží o objemu 15 l. Je vhodný pro aplikaci
postřiků na ochranu rostlin a různých čistících
a dezinfekčních prostředků. Postřikovač je
vyrobený z pevných lehkých plastů, které jsou
odolné proti UV záření.

PH

PH

8.490,- Kč

ěD

etn

vč

ěD

etn

vč

309,- Kč

Nabízíme kuchyňské náčiní
české značky ORION

PH

ěD

etn

vč

2.790,- Kč

Adresa: Smetanova 944,
539 73 Skuteč

Tvoříme vaši domácnost

Nabízíme zahradní nářadí
značky FISKARS

ZDE

Vylepšete vaši zahradu

mapa
Skutče

Pozapomenuté výrazy
Jarmark – výroční trh
Už pro rok 2020 a následně
i pro rok letošní bylo naplánováno uspořádat Májový
jarmark jako „farmářský“.
V době, kdy by bylo nutné rozeslat pozvánky trhovcům, ještě nebyl stánkový prodej povolen, proto budeme doufat, že
jmenovaný jarmark ve Skutči
budeme moci realizovat příští
rok. Pro letošek přinášíme alespoň vysvětlení, jak ke svému

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

Olivova_inzerce_TRN_85x55.indd 1

označení tyto organizované
trhy přišly.
Výroční
trh
(německy
Jahrmarkt, odtud časté české jarmark) je ekonomicko-společenská akce pořádaná
na základě privilegia uděleného
panovníkem, který je většinou
uděloval při povyšování vesnice na městečko. Trh se konal
jednorázově (například kolem
Velikonoc), v období, jež sta-

Hamzova
léčebna nabízí volná pracovní místa
12.03.2021 10:38:36

novovalo dané privilegium, ale
délka konání trhu dosahovala
třeba i jednoho týdne.
Trhů se účastnili i obchodníci
přijíždějící z větších vzdáleností či nabízející běžně nedostupné zboží (třeba látky, stuhy, pentle potřebné pro dívčí
kroje, dále kožišníci, obuvníci,
řešetáři a další). Tím se odlišoval od týdenních trhů, které
se konaly pravidelně vždy ně-

který den v týdnu a nabízelo
se na nich spíše zboží denní
potřeby (potraviny a podobně). Výroční trhy navštěvovaly
také různé potulné atrakce, jako
bylo lidové a loutkové divadlo,
artisté, medvědáři nebo potulní
malíři. Větší obchody se na výročním trhu domlouvaly v hospodě a větší, dobře provedené
transakce se zde také zapily, čemuž se říkalo litkup či aldamáš.
Zdroj: wikipedie, /frí/

VM - PŮJČOVNA
Ing. Miroslav Teplý

KUCHAŘ/KA, POMOCNÝ/Á KUCHAŘ/KA
Náplň práce:




Kuchař/ka: příprava teplých i studených pokrmů dle výrobních postupů, výdej jídel v zaměstnanecké jídelně.
Pomocný/á kuchař/ka: pomocné práce při přípravě jídla (čištění brambor, zeleniny, ovoce) a další pomoc
kuchařům při vaření jídel, mytí nádobí, úklidové práce během provozu.

PŮJČOVNA ZEMNÍCH STROJŮ
Půjčujeme:
minirypadla Kubota 1 - 2 tuny, včetně příslušenství

Nabízíme:

 Pracovní doba 6 – 14,30 hod., 1x za 3 týdny pracovní víkend.
 Hrubý plat po ukončení 3měs. zkušební lhůty kuchař/ka od 21 500 Kč, pomocný/á kuchař/ka od 20 500 Kč;
plus příplatky za So + Ne, případný růst osobního příplatku.
 Nástup možný ihned nebo dle domluvy.
 Pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení, úvazek 1,0.
 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další zaměstnanecké výhody.

Požadujeme:

 Praxe v oboru výhodou.
 Zdravotní průkaz.
 Kuchař/ka – vyučení v oboru kuchař/ka.
Žádosti se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail: per@hamzova-lecebna.cz.
Bližší informace Vám podá pí. Vávrová na tel. 469 648 160.

Můžeme zajistit dopravu stroje na Vaši stavbu.
více na:

www.vm-pujcovna.cz
e-mail: info@vm-pujcovna.cz
Tel.: 705 256 917
Františky 30, 569 82 Borová u Poličky

