PŘIPOMÍNÁME
01.06.
Mezinárodní den dětí
05.06.
Světový den životního
prostředí
14.06.
Světový den dárců krve
21.06.
Evropský den hudby
27.06.
Den politických vězňů

q I v Hněvěticích se v květnu vše jen zelenalo. Nejen o původu názvu této místní části se můžete dočíst v článku Pohled do historie
našich obcí na straně 2.

Plánovaná výstavba a investice
Bytový dům a výstavba RD
V květnu byla podepsána
smlouva s firmou ILBprostav
s.r.o. na zpracování projektové
dokumentace na nový bytový
dům v ulici Boženy Němcové.
Jedná se o místo po původním
objektu čp. 317, kde je nyní
zbořeniště.   Dodavatel nejprve
zpracuje prvotní studii, která
bude po odsouhlasení rozpracována   do dokumentace pro
stavební povolení a provádění
stavby. Projekt bude současně   řešit napojení komunikace
na lokalitu pro nové rodinné
domky. Termín pro  předání dokumentace je prosinec tohoto
roku. Následně bude vypsáno
výběrové řízení na zhotovitele
stavby.
Ve stejném období byla uzavřena i smlouva na zhotovení pro-

jektové dokumentace pro zasíťování lokality Špitálská louka,
kde je předběžně naplánována
výstavba 12 rodinných domků.
Kuchyně ve školní jídelně
Na základě připomínek Krajské
hygienické stanice naplánovalo
město rekonstrukci podlahy kuchyně v objektu školní jídelny
v  ulici Osady Ležáků. Akce je
naplánována na prázdninové
měsíce, a to i z toho důvodu,
že musí dojít ke kompletnímu
vystěhování zařízení kuchyně.
V rámci této akce dojde i k rekonstrukci značné části vodoinstalace a odpadů samotné
kuchyně.
Dětské hřiště MŠ Poršova
V letošním roce podalo město na Pardubický kraj žádost
o dotaci na obnovu dětského

dopravního hřiště u MŠ Poršova. O tuto dotaci jsme žádali i v loňském roce, kdy však,
z důvodu omezených finančních prostředků, Pardubický
kraj většinu dotací pozastavil.
Pro letošní rok jsme byli úspěšní a kraj nám potvrdil dotaci
ve výši 255 810 Kč. Součástí  
investice bude obnova asfaltového povrchu i vodorovného
dopravního značení na dětském
hřišti, zakoupeno bude nové
vybavení (tříkolky, koloběžky,
ochranné helmy apod.), dojde
k  opravě stávajícího zahradního domku a pořízen bude nový
přístřešek, který zatraktivní
dosavadní zázemí pro děti. Celkové náklady na obnovu hřiště
se budou pohybovat kolem 400
tisíc korun.
Pavel Bezděk, starosta

q Jednou z investic města bude obnova dopravního hřiště u MŠ Poršova.

q Foto: I. Danielková

q Snímek dokumentuje průběh I. etapy revitalizace sídlištních
vnitrobloků v ulici ČSA. Dokončení je plánováno v červenci.

Místo pro místostarostu
Bezpečnost pro nás byla, je
a bude jednou z priorit. Aktuálně došlo k dalšímu posunu
na cestě k realizaci kruhového
objezdu na výjezdu ze Skutče
směr Žďárec, v místě křížení
ulic V. Nováka a Obchvatová.
Je dokončena projektová dokumentace a máme souhlasy
od všech vlastníků dotčených
pozemků stavbou.

Horkou novinkou, která potěší
zejména milovníky campingu,
přiláká do Skutče nové návštěvníky, turisty a v neposlední řadě bude znamenat i příjem
do městské kasy, je právě připravovaná studie na parkovací
stání pro karavany a obytné
vozy v lokalitě mezi tréninkovým fotbalovým hřištěm u obchvatu a koupalištěm.

Vlivem nadměrných dešťových
srážek došlo ke zpoždění dokončení instalace herních prvků (např. skluzavky) na novém
hřišti v ulici Havlíčkova. Terén
nebyl ideální pro vjezd techniky, která by rozjezdila a rozbahnila trávník.

Jsme o krok blíž k efektivnějšímu třídění odpadů. V květnu
byl ve vypsaném výběrovém řízení vybrán dodavatel na nádoby (popelnice) na papír a plast
do vašich domácností. O nádoby můžete stále žádat (“formulář” k vystřižení najdete na straně 2; více informací na skutec.

cz). Čekáme na termín dodání
a následnou distribuci. Věříme,
že dojde k navýšení vytříděného odpadu a uleví se i přeplněným kontejnerům, jejichž aktuální kapacita není ideální.
Nejspíš jste již zaznamenali pohyb okolo Špitálku na náměstí
Smila Flašky. Došlo k předání
stavby zhotoviteli a my se už
teď těšíme na další opravenou
budovu, která dlouhé roky
chátrala a nyní bude smysluplně využita jako denní stacionář.
V Lažanech čekáme na kolaudaci nové kanalizace a je zde
naplánovaná oprava asfaltu.
Ve Skutíčku finišuje stavba kanalizace.     dokončení na str. 2

q V parku u koupaliště by mohla vzniknout parkovací stání pro karavany a obytné vozy.
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STRANA 2

Pohled do historie našich obcí - Hněvětice
Dle některých nepodložených
domněnek mohly Hněvětice získat název podle svých
někdejších obyvatel, příslušníků staroslovanského pohanského kmene „Gněvěticů“
z plemene Charvátů. Ti zde
měli pobývat v 10. století pod
vládou knížete Slavníka. Podle
značně střízlivějších, vědeckých názorů, jsou kořeny osady spojeny s osobním jménem
Gneuata či Hněvata, jeho jméno
je historicky doložitelné v Podlažickém nekrologiu někdy
v mezidobí   1124 – 1250. Jde
tedy o „ves lidí Hněvatových“.
Ve vztahu k hradu Rychmburk
se jeví jako reálná možnost, že
vesnice by mohla být vzhledem
ke své poloze starší než samotná hradní stavba. Hněvětice se
dost možná nacházely na trase
staré stezky spojující ve středověku významná místa.
První přímý důkaz existence
Hněvětic nacházíme až v listině

pocházející ze sklonku 14. století, v níž jsou jmenovány jednotlivé vesnice náležející ke statku
hradu Rychmburk, v roce 1392
vlastněném Smilem Flaškou
z Rychmburka. Osada je uvedena ve tvaru Hniewieticze.  
Podle berní ruly vzniklé v padesátých letech 17. století, tedy
krátce po ukončení třicetileté
války, v Hněvěticích hospodařilo 7 sedláků a 3 chalupníci.
Ve třicátých letech 19. století,
kdy zdejší obyvatelé museli čelit celoevropské epidemii cholery, jsou Hněvětice líčeny jako
dvě obce, tedy samotné Hněvětice a osada Borek. Dohromady
měly tyto obce 27 domů a 181
obyvatel zaměřených především na agrární způsob obživy. S hradem Rychmburk měla
vesnici spojovat hustá alej.
V roce 1840 se započalo s lámáním kamene a přípravami ke stavbě silnice vedoucí

od Rychmburku přes Hněvětice až na křižovatku k Perálci
do míst zvaných Vlčí jáma. Se
zánikem patrimoniálního systému a společenskými změnami v letech 1848 a 1849 došlo
i ke změně politického uspo-

řádání obce. Nadále Hněvětice
vystupovaly jako svazek tří
obcí – Hněvětice, Zhoř, Borek.
Více o Hněvěticích, ale i Zhoři
či Borku se dočtete v kapitole
17 knihy Dějiny Skutče.       /frí/

Na opětovné dotazy a prosby
maminek z horní části Skutče týkající se dětského hřiště
v této lokalitě, jsme se s vedením ZŠ Komenského bavili
o možnosti zřízení stávajícího

NABÍDKA
Město Skuteč nabízí
k prodeji stánek, který
lze napojit na vodovodní
přípojku a elektrickou
energii.  
Nejnižší nabídková cena
8.000 Kč.

q Investice Pardubického kraje do přístavby, rekonstrukce a modernizace Speciální základní školy ve Skutči, které je zřizovatelem, se
chýlí ke svému závěru.  Aktuálně probíhá vybavení prostor s tím,
že nastěhování do objektu by mělo proběhnout ještě před letními
prázdninami.

Místo pro místostarostu
dokončení ze strany 1
Dalším krokem je nová asfaltová komunikace ve směru
na Bílý kopeček. Nový asfaltový povrch byl zhotoven i kolem
bývalé školy ve Skutíčku.

Město Skuteč
Palackého náměstí 133,
539 73 Skuteč

Zájemci o koupi výše popsané movité věci mohou podat
své písemné nabídky poštou na adresu: Město Skuteč,
Palackého nám. 133, 539 73 Skuteč nebo osobně na podatelnu, Městský úřad Skuteč, 1. patro.
Nabídka bude v uzavřené obálce s uvedením zpáteční adresy odesílatele, stanoveného hesla – „Stánek“ a výrazného nápisu neotvírat na přední straně obálky.
Nabídky podávejte nejpozději do 10.06.2021 do 13:00.
Stánek bude prodán zájemci s nejvyšší nabídnutou cenou.

školního hřiště ze strany veřejnosti. V průběhu června by
měla být instalována vstupní
branka do areálu školy naproti
MŠ Poršova a zkušebně bude
zahájen provoz s tím, že provozní doba hřiště bude omezená a na noc se branka bude
zamykat. Celý areál bude z důvodu ochrany majetku monitorován.
Jaroslav Hetfleiš
místostarosta

Prohlídku možno domluvit na tel.: 731 557 631,
pan Luboš Kropáček

Máte zájem třídit odpad?
V květnu byl vybrán dodavatel na nádoby pro tříděný odpad,
které můžete zdarma získat do své domácnosti.
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.

q V květnu byl dokončen nový asfaltový povrch komunikace z Předhradí do Lešan. Po dokončení krajnic a úpravách příkopů bude investice předána do užívání.

Předpoklad dodání je podzim 2021 a o vyzvednutí vás budeme
informovat (e-mailem nebo telefonicky). Proto prosíme o vyplnění kompletního formuláře do 31.08.2021.

Benefiční koncert
na opravu střechy
barokní fary

I nadále ale ve městě zůstanou “hnízda” na tříděný odpad, která
budou pravidelně vyvážena.
Jméno a příjmení:....................................................................................
Ulice / místní část a číslo popisné:.........................................................

MAREK EBEN

Telefon:....................................................................................................
E-mail:....................................................................................................

V LABYRINTU SVĚTA

O jakou popelnici máte zájem?
(můžete zaškrtnout jednu nebo obě možnosti):

#

         ▢

papír				

▢

plast

q Kromě nových asfaltových povrchů ve směru k Bílému
Kopečku a kolem bývalé školy se ve Skutíčku podařilo
zajistit také opravu hlavní komunikace procházející obcí.
Tuto investici bude od 14.06. do 30.06. realizovat Správa
a údržba silnic Pardubického kraje.
     Nové asfaltové povrchy komunikací budou v červnu zhotoveny i v části Lažan. Z tohoto důvodu upozorňujeme občany na úplnou uzavírku dolní části obce (od kostela na spodní náves) v termínu 07.06. - 12.06.2021.

P. Eben, J. A. Komenský:
Labyrint světa a ráj srdce
Marek Eben – recitace
Michaela Káčerková – varhany

Pondělí 14. června 2021 v 18 hodin
Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Skutči

Předprodej: květinářství Sokol, Palackého nám. Skuteč
a na ticketportal.cz

q Návštěvníci akce musí splňovat protiepidemická opatření platná
v době konání koncertu.
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KRÁTCE
Ležáky bez veřejnosti

Pietní akt k 79. výročí vyhlazení osady Ležáky proběhne
v neděli 20. června 2021, a to
již podruhé bez přítomnosti
veřejnosti. K pomníku Kniha obětí budou v dopoledních
hodinách za zpřísněných opatření položeny pouze věnce
přeživších a nejvyšších státních
představitelů. K individuálnímu kladení květinových darů
bude vyhrazeno celé odpoledne. Doprovodný program byl
zrušen.

Nové veřejné WC

V době uzávěrky SN probíhaly
poslední práce a úpravy v nových veřejných WC v Tylově
ulici, na stejném místě, kde již
kdysi fungovaly. Jejich otevření
se předpokládá v červnu, aktuálně o něm budeme informovat
na webu a Facebooku města,
popř. městským rozhlasem.
Poplatek za použití WC bude
10 Kč. Podrobnosti přineseme
v příštím vydání.

Taneční nadvakrát

Loni se bohužel podzimní
kurz neuskutečnil tak jak měl,
a proto odbor kultury rozhodl
v letošním roce uspořádat taneční kurzy dva. Jednu skupinu
budou tvořit loňští účastníci
a druhou ti nově přihlášení. Aktuálně je přihlášených celkem
60 párů a navíc několik děvčat.
Odváží se přihlásit ještě nějací
chlapci?

Provoz úřadu

Doba, v níž je Městský úřad
Skuteč otevřen veřejnosti, se
vrátila do normálu. Kromě
čtvrtku, kdy zůstává úřad uzavřen, je provozní doba následující:
pondělí
08:00 – 11:00 12:00 – 17:00
úterý
07:00 – 11:00   12:00 – 15:30
středa
07:00 – 11:00 12:00 – 16:00
pátek
07:00 – 11:00   12:00 – 14:00
Tučně označené jsou dny úřední.

Třetí v kraji

Jako třetí nejlepší v kategorii
měst v Pardubickém kraji se
město Skuteč umístilo se svými
webovými stránkami a elektronickými službami v soutěži
Zlatý erb za rok 2020. První dvě příčky obsadila města
Lanškroun a Moravská Třebová.

Cyklobusy

Po roce opět v Pardubickém
kraji fungují cyklobusy. Poprvé po svých trasách vyrazily
30. května a v provozu budou
do 28. září, a to každou sobotu
a neděli, ale i o státních svátcích. Trasy zůstávají stejné,
změna je v tom, že z hygienických důvodů si každý nakládku
a vykládku svého kola zajistí
sám. Aktuální jízdní řády společně s nutnými informacemi
jsou dostupné na veřejných
dopravních portálech: portal.
idos. cz nebo idos.cz. Seznam
linek a jízdních řádů naleznete
na webu Pardubického kraje.

Městská policie Skuteč informuje
Po delší odmlce bych opět
rád seznámil s činností Městské policie Skuteč. Nutno
podotknout, že po ukončení
pracovního poměru kolegyně
Kostelecké skutečští strážníci
působí na katastrech měst Skuteč a Luže v počtu 3 strážníků.
I přes tento personální podstav
(ideální počet na dané území
a počet obyvatel by bylo min.
4-5 strážníků) se nám však bez
závažnějších problémů daří zajistit spolehlivé fungování a akceschopnost. Počátkem roku
2021 bylo vyhlášeno výběrové
řízení na pozici strážníka, ovšem do současné doby nebyl
na tuto pozici vybrán vhodný
uchazeč. I v blízké budoucnosti
plánujeme pokračovat ve snaze
doplnit stavy minimálně na počet 4 strážníků. Směny strážníků jsou stanoveny měsíčním
rozpisem služeb, přičemž při
plánování jednotlivých směn
jsou zohledňovány požadavky
starostů měst, bezpečnostní situace na katastrech pověřených
obcí či potřeby při nárůstu konkrétního protiprávního jednání.
V nedávné minulosti jsme se
přesvědčili, že jsme schopni
operativní reakce na aktuální situaci - v těchto případech
byly směny takřka „z hodiny
na hodinu“ upraveny a strážníci
byli veleni do směn i nad rámec
plánu služeb z důvodu, že to
momentální situace vyžadovala. Co se týče plošné působnosti
městské policie, stále probíhají
jednání o uzavření veřejnoprávních smluv s okolními obcemi
– konkrétně s obcí Prosetín
a Předhradí. Rozšíření působnosti městské policie by mělo
kladný přínos především pro
občany uvedených obcí, a dále
by došlo k „ucelení rajonu“ MP.  
Z činnosti MP Skuteč
Od počátku roku 2021 do současnosti řešili strážníci množství
oznámení občanů. Asi nejvíc
oznámení se týkalo špatného
parkování a úniku hospodářských zvířat. Dále strážníci
prováděli množství odchytů
toulavých psů, řešili přestupky
proti majetku, veřejnému pořádku a proti občanskému soužití. K tomuto bych rád uvedl,
že oznamovatelé uvedeného
protiprávního jednání očekávají, že příjezdem hlídky městské
policie (potažmo hlídky PČR)
dojde k naprostému vyřešení
problému (např. že už hospo-

dářská zvířata nikdy neutečou,
že hlídky jednou provždy vyřeší spor, který má oznamovatel
s jinou osobou, apod.). Ačkoliv
se strážníci maximálně snaží
o uklidnění situace či vyřešení
věci, lze provádět pouze takové
úkony, které vyplývají ze zákona a velmi záleží na přístupu
zainteresovaných osob. V praxi
to znamená, že hlídka na místě
provede šetření, úkony vedoucí
k řešení dané situace, poučení osob a pokud to je možné,
věc vyřeší dle zákona na místě
(domluva, napomenutí, pokuta
v příkazním řízení), anebo provede zadokumentování skutku
a věc postoupí příslušnému
správnímu orgánu k projednání.
V případě podezření ze spáchání trestného činu je samozřejmě
věc předána Policii ČR. V uvedených případech však nelze
spolehlivě zajistit, že se obdobné protiprávní jednání nebude
v budoucnosti opakovat.
Dále strážníci vyjížděli společně
se složkami IZS k dopravním
nehodám, poskytovali první
pomoc, řešili založení černých
skládek, množství nálezů, prováděli šetření na základě dotazů jiných orgánů, vytěžovali
a zpracovávali záznamy z kamerového systému na žádost
Policie ČR v souvislosti s konkrétním protiprávním jednáním na území města,  reagovali
na oznámení o porušení vládních nařízení a mimořádných
opatření týkajících se pandemie
Covid-19, či prováděli ve spolupráci s městem Skuteč nákupy
osobám v karanténě, realizovali
převoz osoby na Protialkoholní
záchytnou stanici Pardubice.
MP Skuteč se dále podílí na dohledu na BESIP, kdy mimo jiné
dochází k pravidelnému měření
rychlosti. Vykonáváme i dohled
na přechodech u základních škol.  

(krávy, ovce) a to především
na katastru města Skuteč. Pravděpodobně vlivem nedostatečného zajištění zvířat dochází
k jejich častému úniku a pro nás
se řešení těchto událostí pomalu ale jistě stává rutinou. Strážníci však nemohou uvedené
protiprávní jednání chovatele
řešit na místě a z toho důvodu
je vždy věc ze strany městské
policie postoupena k věcně
a místně příslušnému správnímu orgánu k projednání.
TAJEMSTVÍ ZMIZELÉHO
KONTEJNERU
02.04.2021, Skuteč,
ul. Heydukova
Na MP Skuteč bylo oznámeno
záhadné zmizení kontejneru
na směsný odpad, který se původně nacházel v ulici Heydukova ve Skutči. Nejen, že byl
kontejner po krátké době strážníky nalezen, ale navíc díky záznamům z kamerového systému
a dobré místní a osobní znalosti
strážníků byl po krátké době vypátrán i „původce záhady cestujícího kontejneru“. Kontejner
posléze absolvoval cestu zpět
na své místo a „poaprílový“
žertík byl strážníky dle zásluh
a v souladu se zákonem vyřešen.
ODPAD ZA KONTEJNERY
NEPATŘÍ
Luže, m.č. Košumberk
Z důvodu zvýšené četnosti odkládání odpadu   (směsného)
za kontejnery na tříděný odpad
na Košumberku byla strážníky
umístěna fotopast. A „ptáček se
chytil do sítě“. Strážníky bylo následně provedeno šetření po totožnosti osoby a po osobách případných svědků. Následně byla
věc zpracována a postoupena
ke správnímu orgánu, pro podezření z porušení obecně závazné
vyhlášky města proti konkrétní
osobě pachatele, k projednání.

Skutečští strážníci se snaží maximální část pracovní doby trávit „v terénu“. Nezbytnou součástí naší práce je však množství
byrokracie, které v posledních
letech neustále přibývá a to nás
leckdy „zavírá do kanceláře“.  

Fotopast je strážníky využívána, stejně jako kamerový
systém, v souladu se zákonem
o obecní policii a jelikož se
osvědčila, bude Městskou policií Skuteč využívána dle potřeb
na místech, kde často dochází
k protiprávnímu jednání.

ČASTÉ ÚNIKY
HOSPODÁŘSKÝCH
ZVÍŘAT
Skutečští strážníci za poslední
období řeší desítky oznámení
o úniku hospodářských zvířat

OPATŘENÍ
– MATEŘSKÉ ŠKOLY
07.05.2021, 05:00 – 16:30 hodin, Mateřské školy v k.ú. Skuteč a Luže  
Skutečští strážníci se v sou-
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Otevření letního koupaliště
Tak jako každým rokem, i letos jsou Městská sportoviště   Skuteč, s,r.o. připravena
na zahájení sezóny na letním
koupališti. Provedli jsme
řadu přípravných prací tak,
abychom zajistili její hladký průběh a abychom nabídli návštěvníkům co nejlepší
podmínky pro letní relaxaci,
kterou si mohou zpříjemnit
v prostorném koupelovém
bazénu nebo si zvýšit hladinu adrenalinu na tobogánu.
Na malé plaváčky čeká brouzdaliště se skluzavkou. Samozřejmostí je také občerstvení.

To ale není ještě všechno! Pro
naše malé návštěvníky máme
přichystané překvapení. Tím jsou
nově instalované herní prvky
v podobě prolézaček a houpaček.

činnosti s hlídkami Policie ČR
podíleli na opatření – dohledu
na bezpečnost v mateřských
školách a jejich okolí. Důvodem tohoto opatření byl anonym vyhrožující útokem na blíže nespecifikovanou mateřskou
školu v ČR.

nanců a dětí, dále během celého
dne vykonávali intenzivní kontrolu školek a jejich okolí a byli
v kontaktu s jejich vedením.

Strážníci provedli kontrolu
školek před příchodem zaměst-

Datum otevření předběžně
plánujeme na začátek června,
ale vzhledem k bezpečnostním
opatřením není prozatím pevně
stanoven.   Aktuální informace
k otevření naleznete na stránkách https://sportoviste.skutec.
cz/  Těšíme se na vaši návštěvu.
Hana Malinská - vedoucí
a hlavní ekonom, Městská
sportoviště Skuteč, s.r.o.

Celé opatření naštěstí proběhlo
bez závad a nedošlo k žádnému napadení zájmových objektů.
dokončení na straně 7
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Výpis z usnesení ze schůze Rady města Skuteč č. 70
konané dne 26.04.2021 na MěÚ Skuteč
Rada města bere na vědomí:
1/70/2021
čerpání rozpočtu města za období leden – březen 2021.
Rada města schvaluje:
2/70/2021
odpisový plán Základní školy
a mateřské školy Žďárec u Skutče, okres Chrudim na rok 2021.
3/70/2021
smlouvu o dílo na realizaci projektu Zhotovení projektové dokumentace stavby Bytový dům
v ulici Boženy Němcové ve Skutči
s vítězným uchazečem ILBprostav
s.r.o.
4/70/2021
smlouvu o dílo na realizaci projektu Zhotovení projektové dokumentace k zasíťování lokality Špitálská louka ve Skutči s vítězným
uchazečem OPTIMA, spol. s r.o.
5/70/2021
podání žádosti o dotaci na požární vozidlo CAS pro jednotku
JPO II Skuteč v rámci programu
Ministerstva vnitra a Generálního
ředitelství Hasičského záchranného sboru.
6/70/2021
poskytnutí věcných darů členům
výjezdové jednotky JPO II Skuteč.
Rada města bere na vědomí:
7/70/2021
schválení žádosti o dotaci z Pardubického kraje na akci Revitalizace dopravního hřiště u MŠ
Poršova ve Skutči.
Rada města schvaluje:
8/70/2021
smlouvu o poskytnutí dotace
s Pardubickým krajem na projekt
Revitalizace dopravního hřiště
u MŠ Poršova Skuteč.
9/70/2021
provozní řád veřejného WC
ve Skutči.
10/70/2021
záměr prodeje částí p. p. č. 696
o celkové výměře 76 m2, ostatní
plocha – ostatní komunikace,
části p. p. č. 694/2 o výměře
58 m2, ostatní plocha - ostatní komunikace a p. p. č. 3 o výměře
97 m2, ostatní plocha - neplodná
půda, vše nacházející se v k. ú.
Štěpánov u Skutče, obec Skuteč,
za cenu - připlocené části 35 Kč/
m2, nepřiplocené části 100 Kč/
m2 + platná sazba DPH + náklady s prodejem spojené.
11/70/2021
záměr směny p. p. č. 1077/2
o výměře 64 m2, ostatní plocha
– ostatní komunikace, ve vlastnictví města Skuteč za část st. p. č.
96 o výměře cca 5 m2, zastavěná

plocha a nádvoří, za část p. p. č.
1076/2 o výměře cca 50 m2,
ostatní plocha – ostatní komunikace a za část p. p. č. 1076/3
o výměře cca 15 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, vše
nacházející se v k. ú. Hněvětice,
obec Skuteč.
12/70/2021
nájem prostor určených k podnikání v I. nadzemním podlaží, objektů čp. 379 a 381 Palackého
náměstí Skuteč, na dobu určitou
od 01.05.2021 do 31.12.2024.
13/70/2021
zřízení
věcného
břemene
na p. p. č. 1706/1, k. ú. Skuteč, obec Skuteč ve prospěch
firmy ČEZ Distribuce a.s., Děčín,
ve znění smlouvy.
14/70/2021
zřízení
věcného
břemene
na p. p. č. 3 a částech p. p. č.
696 a p. p. č. 694/2, vše k. ú.
Štěpánov u Skutče, obec Skuteč
ve prospěch Městských vodovodů
a kanalizací Skuteč s.r.o.
Rada města doporučuje
ZM schválit:
15/70/2021
prodej části p. p. č. 732/9 o výměře 46 m2, trvalý travní porost,
k. ú. Skuteč, obec Skuteč.
16/70/2021
prodej části p. p. č. 732/9 o výměře 44 m2, trvalý travní porost,
k. ú. Skuteč, obec Skuteč.
17/70/2021
prodej části p. p. č. 732/9 o výměře 44 m2, trvalý travní porost,
k. ú. Skuteč, obec Skuteč.
18/70/2021
prodej části p. p. č. 732/9 o výměře 44 m2, trvalý travní porost,
k. ú. Skuteč, obec Skuteč.
19/70/2021
prodej části p. p. č. 732/9 o výměře 45 m2, trvalý travní porost,
k. ú. Skuteč, obec Skuteč.
20/70/2021
prodej části p. p. č. 732/9 o výměře 49 m2, trvalý travní porost,
k. ú. Skuteč, obec Skuteč.
21/70/2021
prodej části p. p. č. 732/9 o výměře 245 m2, trvalý travní porost,
k. ú. Skuteč, obec Skuteč.
22/70/2021
prodej částí p. p. č. 2667 o celkové výměře 83 m2, ostatní plocha - jiná plocha, k. ú. Skuteč,
obec Skuteč.
23/70/2021
účetní závěrku města Skutče
za účetní období 2020 sestavenou ke dni 31.12.2020, včetně
výsledku hospodaření.

Ohlédnutí za rokem 2020
Máme za sebou další rok
činnosti SeniorCentra Skuteč. Tento rok byl úplně jiný
než jakýkoliv předchozí.
Epidemie koronaviru převrátila vše naruby.
Naše práce, tak jak jsme byli
zvyklí ji dělat, se proměnila. Nasadili jsme si na ústa
a nosy roušky, pak respirátory. Došlo i na ochranné obleky, pláště a štíty. Celý provoz
se přizpůsoboval aktuální
situaci, mimořádným opatřením vlády nebo ministerstva
zdravotnictví. Často ze dne
na den.
Klienti zůstali z důvodu
vládních opatření uzavření v našich budovách, a to
jak na jaře, tak i na podzim.
Návštěvy za svými blízkými
nemohly celé jaro a znovu
od konce září až do poloviny
prosince. Od té doby už jsou
návštěvy možné, ale pouze
na základě rezervace a s negativním covid-testem.

Vlastní onemocnění covid-19 naše klienty i zaměstnance zasáhlo především
na podzim a z kraje zimy.
Dostali jsme se do personální tísně, kdy jsme o pomoc
museli požádat Pardubický
kraj a Armádu České republiky. S péčí o klienty v tomto
roce vypomohla i řada dobrovolníků, a to zejména z řad
studentů.
Naši zaměstnanci si s touto
nelehkou situací dokázali poradit. Zvládli skloubit svou
náročnou práci s péčí o své
blízké, se vzděláváním svých
dětí, kdy opakovaně zůstaly
zavřené školy.
S koncem roku došlo
k plánované změně na pozici ředitele organizace. Pan
Josef Tumpach, který byl ředitelem SeniorCentra Skuteč
od jeho počátku, se rozhodl
odejít do důchodu a svůj čas
věnovat rodině a lektorské
činnosti.

V roce 2020 využilo služby
Domova pro seniory a Domova pro osoby se zdravotním postižením celkem
187 klientů. K 31. 12. 2020
byly poskytovány pobytové
služby celkem 116 klientům,
z toho 84 ženám a 32 mužům.
Průměrný věk žen byl 84 let,
u mužů 77 let, nejmladší
klient měl 54 let, nejstarší
98 let. 68 % klientů pobíralo
příspěvek na péči ve 3. a 4.
stupni, 24 % ve 2. stupni.
Pečovatelská služba měla
k 31. 12. 2020 celkem 22 klientů, z toho 18 žen a 4 muže.
Průměrný věk žen byl 78 let,
u mužů 81 let, nejmladší klient měl 51 let, nejstarší 89
let.
V roce 2020 hospodařilo SeniorCentrum s plánovaným
rozpočtem 72,5 mil. Kč.
Na pokrytí vícenákladů spojených s epidemií a mimořádných odměn zaměstnancům v sociálních službách
byly realizovány dotační
programy Ministerstva práce

a sociálních věcí v celkovém
objemu převyšujícím 4 mil.
Kč. Největší investiční akcí
tohoto roku byla přístavba
evakuačního výtahu ve středisku PE. Pokračovali jsme
v obnově nábytku na pokojích a dalšího vybavení.
V rámci dalšího vzdělávání
zaměstnanců se uskutečnily dvě interní školicí akce.
Stejně jako v předchozích
letech jsme spolupracovali
se vzdělávací agenturou Seduca a v SeniorCentru Skuteč proběhlo šest odborných
seminářů.
Podrobnější údaje o našich službách najdete na
www.scskutec.cz.
Mgr. Linda Bodláková
ředitelka
SeniorCentra Skuteč

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 3. června oslaví pan Josef Kysela 75 let. K tomuto výročí mu přejeme všechno nejlepší, hlavně
hodně zdraví, štěstí a pohody.
S láskou manželka
a dcery s rodinami

Výpis z usnesení ze schůze Rady města Skuteč č. 71
konané dne 10.05.2021 na MěÚ Skuteč
Rada města bere na vědomí:
1/71/2021
výroční zprávu za rok 2020 příspěvkové organizace SeniorCentrum Skuteč.
Rada města schvaluje:
2/71/2021
přesun finančních
prostředků
z rezervního fondu do fondu investičního Školní jídelny, Skuteč,
okres Chrudim.
Rada města ukládá:
3/71/2021
v souladu s § 28 odst. 9 a §
31 odst. 2, písm. c) zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů
Školní jídelně, Skuteč, okres Chrudim odvod finančních prostředků
z investičního fondu do rozpočtu
zřizovatele.
Rada města souhlasí:
4/71/2021
s odpuštěním úplaty za vzdělávání v Mateřské škole, Skuteč, Poršova ulice 240, okres Chrudim,
za období od 1. 3. - 30. 4. 2021.
5/71/2021
s odpuštěním úplaty za vzdělávání v Mateřské škole, Skuteč, Osady Ležáků 767, okres Chrudim,
za období od 1. 3. - 30. 4. 2021.
Rada města neschvaluje:
6/71/2021
poskytnutí finančního příspěvku
dle žádosti č.j. SK/1702/2021
doručené 26.04.2021.

Rada města schvaluje:
7/71/2021
změnu nájemní smlouvy na byt č.
32 v č. p. 917, ulice Družstevní,
Skuteč.
8/71/2021
podmínky nájmu bytu č. 1 v domě
č. p. 373 na Palackého náměstí,
Skuteč.
9/71/2021
záměr prodeje části st. p. č. 610
o výměře cca 500 m2, zastavěná
plocha a nádvoří a st. p. č. 609
o výměře 1088 m2, zastavěná
plocha a nádvoří, vše nacházející se v k. ú. Skuteč, obec Skuteč,
za cenu minimálně 450 Kč/m2
+ platná sazba DPH + náklady
s prodejem spojené.
Rada města bere na vědomí:
10/71/2021
změnu rozpisu rozpočtu města
Skuteč na rok 2021.
Rada města schvaluje:
11/71/2021
zřízení
věcného
břemene
na p. p. č. 80/1 a 80/6, vše k.
ú. Žďárec u Skutče, obec Skuteč,
ve znění smlouvy.
12/71/2021
rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky veřejné zakázky Systém
sběru odpadů ve Skutči na základě zprávy hodnotící komise.
13/71/2021
rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky veřejné zakázky Rekon-

strukce bytových jednotek v č.
p. 375 ve Skutči na základě
zprávy hodnotící komise.
14/71/2021
rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky veřejné zakázky Rekonstrukce bytové jednotky ve Skutči
č. p. 377 na základě zprávy
hodnotící komise.
15/71/2021
rozpočtové opatření č. 3/2021
v rozpočtu města Skuteč na rok
2021.

Rada města doporučuje
ZM schválit:
16/71/2021
závěrečný účet města Skutče
za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
města za rok 2020 ve znění dle
přílohy a doporučuje vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením,
a to bez výhrad.
17/71/2021
dokument Plán rozvoje sportu
města Skuteč na období 2021
– 2026.

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
pohotovostní služby jsou od 9 do 13 hodin
Červen
5.6.
6.6.
12.6.
13.6.
19.6.
20.6.
26.6.
27.6.

Sobota		
Neděle		
Sobota		
Neděle		
Sobota		
Neděle		
Sobota		
Neděle		

Červenec
3.7.
Sobota			
4.7.
Neděle		
5.7.
Pondělí - státní svátek
6.7.
Úterý - státní svátek

MUDr.
MUDr.
MUDr.
MDDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.

Jiří Janovský
Jiří Janovský
Tereza Novotná
Tereza Novotná
Hana Mrkvičková
Hana Mrkvičková
Michael Chlud
Michael Chlud

Hlinsko, Wilsonova 590
Hlinsko, Wilsonova 590
Skuteč, Smetanova 568
Skuteč, Smetanova 568
Proseč u Skutče, Zahradní 241
Proseč u Skutče, Zahradní 241
Skuteč, Smetanova 568
Skuteč, Smetanova 568

MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.

Josef Cimburek
Josef Cimburek
Libor Bačkovský
Libor Bačkovský

Skuteč, Tyršova 386
Skuteč, Tyršova 386
Hlinsko, Družstevní 1400
Hlinsko, Družstevní 1400

U BOTANY Skuteč
U BOTANY Skuteč
Zdravotní středisko
Zdravotní středisko
U BOTANY Skuteč
U BOTANY Skuteč
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ZPRÁVY ZŠ KOMENSKÉHO
Hon na čarodějnici
Letos jsme opět přišli o tradiční společné pálení čarodějnic
spojené s majálesem. Děti ze
školní družiny však pojaly tento
den po svém a podstoupily hon
na čarodějnici. V čem tato jejich výprava spočívala? Na začátku byl poklad! Ano, všichni
čteme správně – poklad. Ovšem
falešný, ve kterém se čarodějnice vysmála, že tak jednoduché
to nebude, a vyzvala všechny
účastníky k hledání další truhlice. Ta však byla zakódovaná!
Co vám budu povídat, děti to
zvládly na jedničku a truhlici
plnou odměn si po zásluze vychutnaly.

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZŠ SMETANOVA
Základní škola Smetanova se
úspěšně účastnila vědomostních soutěží. Navzdory době,
která nepřeje ani vzdělávání,
ani setkávání, se uskutečnilo
několik kol vědomostních soutěží, ve kterých naši žáci zabojovali a zabodovali.
Český jazyk
Ze dvou přihlášených žáků naší
školy obsadila 3. místo žákyně
9. A Michaela Burešová, a tím
postoupila do kola krajského.
Krajské kolo olympiády se konalo 7. dubna 2021.   
Zde, v obrovské konkurenci
(zejména gymnázií), dosáhla
Michaela opět úctyhodného výsledku, byla znovu bronzová.
Daný počin je o to potěšující,
neboť veškerá výuka posled-

ních měsíců probíhala online,
a navíc bodový rozdíl od příčky
nejvyšší byl minimální.
Matematika
Zástupci 6., 8. a 9. ročníku se
účastnili matematické olympiády a vedli si nad očekávání skvěle. V každé kategorii
jsme měli zástupce postupující
do okresního kola. A můžeme
jen litovat, že nebylo vypsáno
krajské kolo, kromě kategorie
9. tříd. Pochvalu za 2. místo
zaslouží Vojtěch Skala z 8. A.
a 4. místem překvapila Viktorie
Henychová z 6. B. Ze zástupců 9. A se do krajského kola
matematiky probojovala vědomostně nezdolná Michaela
Burešová.

Fyzika
A opět boduje 9. A, tentokrát
Matěj Bureš. Svými znalostmi se probojoval do krajského
kola, kde mu patří bronzová
pozice.
Chemie
Do o třetice superlativní Michaela Burešová. V chemické
soutěži se Míša probojovala
do kola okresního.
Soutěž Finanční gramotnost
Všechna kola probíhala distančně, což pro komunikaci
žáků jako týmu bylo obtížnější. Přesto se naši žáci Václav
Šebek, Petr Fajmon a Matěj
Klusoň radovali z 11. místa
v republikovém kole.
ZŠ SMETANOVA

ZPRÁVY Z GYMNÁZIA

Úspěchy v soutěžích
Navazujeme na úspěchy našich žáků z předchozího článku dalším „vítězným tažením“ Ludmily
Staré z oktávy, a to v krajském kole olympiády z českého jazyka, jež se konalo 7.dubna. V tomto
kole žákyně obsadila krásné druhé místo. Ludmile budeme držet palce v republikovém kole v červnu
2021. Velkou radost máme z mladých přírodovědců, kteří se účastnili jako úspěšní řešitelé chemické
olympiády, jmenovitě Anně Doležalové a Anně Bártové (žákyně kvarty). Spolu s nimi soutěžil také
septimán Matěj Vostrčil, který se ovšem výborně umístil také v krajském kole olympiády biologické,
a to na skvělé prvním příčce.
Zahrada v obležení
S návratem žáků do škol se nám
začala plnit i školní zahrada.
Nejprve přišla na řadu venkovní učebna, ve které se dveře
netrhnou. Dále tam „přistály“
palety, ze kterých žáci vykouzlili záhony. Záhony byly rázem
osázeny saláty, ředkvičkami
a kedlubnami. Ovšem nastal
také čas pro strom deváťáků. Ti
si vybrali jinan dvoulaločný neboli Ginkgo bilobu. Nechť jim
strom vzkvétá a přinese do další etapy života spoustu sil, elánu
a štěstí.

eTwinnig - pokračujeme
Třída tercie pozvala v měsíci dubnu na snídani a na oběd žirafu a hrocha. Jak to? ZOO Dvůr Králové uveřejnilo na svém Facebooku výzvu,
kde požádalo veřejnost o finanční pomoc kvůli finančnímu výpadku,
jenž byl způsoben ztrátou na vstupném kvůli covidu. Žáci se rozhodli
svým čtyřnohým přátelům pomoci a v rámci mezinárodního projektu
„Let´s go eco“ v programu eTwinning hlasovali o tom, které zvíře
konkrétně podpoří. Vítězi se stali právě již zmínění hroch se žirafou.
(Třída tercie, Lenka Štrofová, Miroslava Filipi)
Přijímací zkoušky
Také přijímací zkoušky byly v mnohém poznamenány pandemickou
situací, přesto jsme v týdnu od 3. května přivítali budoucí žáky naší školy u písemných didaktických testů z českého jazyka a matematiky. Uchazeči o studium oboru Bezpečnostně právní činnost navíc absolvovali testy fyzických předpokladů, mnozí podali v dílčích disciplínách
(běh, Jacíkův motorický test a shyby) velmi dobré výkony.  		            Mgr. Šárka Horáková

Nová očkovací místa v kraji
K 19. květnu bylo v Pardubickém kraji vyočkováno přes 185
tisíc dávek vakcín. V posledním květnovém týdnu měla
dorazit dodávka více než 29
tisíc očkovacích dávek vakcíny
Pfizer. I z tohoto důvodu je připraveno otevření dalších tří očkovacích míst, a to v Králíkách,
Poličce a Lanškrouně. Kapacita
očkování se tak zvýší na 1 500
očkovaných týdně s tím, že
Den Slunce 2021
Tento měsíc mělo Slunce dvakrát svůj den. Nejprve
3. května den mezinárodní, který slaví lidé po celém
světě již od roku 1978, a poté 17. května den evropský.
Při příležitosti tohoto svátku byla Ekosvětem vyhlášena soutěž, které se zúčastnili žáci 1. B.
Den šílených účesů
A protože jsme všichni šíleně rádi, že jsme zase spolu,
tak jsme společně mohli podniknout v rámci projektu
Hrdé školy zase nějaký ten úlet. Tentokrát to byly účesy. V lavicích seděli pavouci, chobotnice, barevní pankáči, mořské panny, po chodbách se to hemžilo donuty,
palmami, ve vlasech zapletenými panenkami, zvířátky,
mašlemi, květinami… Dokonce i myš z klávesnice se
do vlasů zatoulala. Více ve fotogalerii na našich stránkách.
Ing., Bc. Šárka Horáková, ředitelka školy

Jeden „školní“ pro pobavení
Ptá se paní učitelka dětí ve škole:
„Věděl by někdo z nás,
kdo je nejbohatší člověk na světě?“
Přihlásí se žák: „Prosím Dana!“
„A proč zrovna Dana?“
„Protože všichni musí platit Daně.“

více lidí se bude přijímat k očkování i o víkendech.
Do budoucna se budou hledat
především prostory v rámci
Nemocnic Pardubického kraje.
Ve Svitavách bude, vzhledem

k nadcházejícímu rozvolnění
v kultuře, nutné uvolnit prostory ve Fabrice, do konce září
skončí očkování také v sále
Jana Kašpara na KrÚ Pardubice.
/frí/
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Pomalý rozjezd kultury

Vše nasvědčuje tomu, že po prodělané „koronakrizi“ se život opět začíná velmi zvolna vracet
k normálu. S tím svítá naděje i všem, kteří žijí sborovým zpěvem. Na průběh posledních několika měsíců i na současnou situaci jsme se zeptali sbormistra pěveckého sboru Rubeš a dětského
pěveckého sboru Cantando, pana Zdeňka Kudrnky.

S tím, jak se od konce dubna
postupně rozvolňují jednotlivá
opatření, chystáme se i na opatrný rozjezd kultury. Je však
jisté, že bude nejen opatrný, ale
zřejmě i velmi pomalý.
Od 17. května je sice možné
pořádat kulturní akce venku
s maximální účastí až 700 diváků, podmínkou však je absolvování testu a odstup nejméně 14 dnů od očkování nebo
180 dnů od prodělání nemoci
covid-19.
Kulturní akce konané ve vnitřních prostorách byly povoleny
od 24. května, a to za těchto
podmínek: celkový počet lidí
nesmí přesáhnout 500, ale maximálně smí být obsazeno 50 %
kapacity míst k sezení. Další
podmínky (očkování, test, odstup po nemoci) platí stejně
jako u akcí venku.
Z uvedeného jasně vyplývá, že
například divadelní představení
v rámci abonmá nebude možné
v prvním pololetí realizovat,
protože bychom mohli obsadit
pouze 200 míst v sále (abonentů je 389). Stejně tak by tomu
bylo u koncertů a dalších akcí,
které by při snížené kapacitě
byly značně prodělečné, nebo
bychom museli výrazně zvýšit
ceny vstupenek.
Proto jsme vyjednali další
(a doufejme již poslední) náhradní termíny. Níže si můžete
prohlédnout, co nás snad čeká
ve druhém pololetí a v začátku
příštího roku.
Tři veteráni
st 15.09.2021
Koncert Marie Rottrové
st 06.10.2021
Den s dechovkou
ne 24.10.2021
Snímek 51
po 22.11.2021
Deštivé dny
út 07.12.2021
Velká bankovní loupež
čt 16.12.2021
Pravda
út 04.01.2022
Partička
út 25.01.2022
Hra, která se zvrtla
čt 27.01.2022

q Taťjanu Medveckou můžete vidět (a slyšet) na koncertě
ve skutečském kostele dne 29. července společně s Gran Duetto Concertante.
Letní kino
Aktuální opatření se stále mění,
tak nejsme schopni přesně určit, za jakých podmínek a pro
kolik návštěvníků budeme
nakonec promítat. Nicméně
máme připraveny čtyři české
filmy: 30.06. Havel, 21.07.
Bourák, 04.08. Casting na lásku a 25.08. Bábovky.
Sledujte web nebo facebook,
kde najdete vždy ty nejaktuálnější informace.
Dvořákův festival
Již v zimních měsících, kdy
jsme se začali obávat, že ani
realizace letošního ročníku festivalu Tomáškova a Novákova
hudební Skuteč nebude možná,
jsme obdrželi nabídku zapojit
se jako jedno z měst a míst v ČR
do programu 63. ročníku Dvořákova festivalu. Tento hudební
festival byl založen již v 50.
letech 20. století a v letošním
roce byla jeho tradice obnovena. Snahou pořadatele, kterou
je Umělecká agentura Braunensis Art, je představit Dvořákovu tvorbu nejen v klasickém
podání, ale také ji interpretovat
v nových neotřelých aranžích
a stylech či netradičních nástrojových složeních. Původně měl
celý festival probíhat v termínu
01.05. – 08.08.2021, s ohledem
na situaci se termín posunul
na 17.06.-10.10.2021.
Ve Skutči by se v rámci Dvořákova festivalu měl 29.07.2021

v kostele Nanebevzetí Panny
Marie uskutečnit koncert nazvaný Jako zázrakem, v němž
by zazněla hudba skladatelů
působících v Paříži doplněná
přednesem poezie francouzských básníků. Protagonisty
koncertu budou Gran Duetto
Concertante (flétna, kytara)
a herečka Taťjana Medvecká.
Podrobnosti přineseme v červencových SN, podívat se ale
můžete i na web festivalu s adresou: www.dvorakuvfestival.
cz/koncert/skutec/. Zde najdete
i přehled všech koncertů a míst,
v nichž se uskuteční, včetně zajímavostí o nich a další podrobnosti. Předprodej vstupenek
na tento koncert zahájíme
07.06.2021, vstupenka bude
stát 200 Kč.
Cyrk La Putyka
S jedinečným pražským novocirkusovým souborem jsme
o jejich vystoupení ve Skutči jednali už na podzim roku
2020. Bohužel kvůli epidemii
covid-19 jsme i tento záměr
museli odsunout. Vystoupení
herců, tanečníků, akrobatů i hudebníků bychom se v kulturním
klubu mohli dočkat ve čtvrtek
11.11.2021. S konkrétním programem vás seznámíme v termínu zahájení předprodeje.
Chcete-li mít ty nejaktuálnější informace z oblasti kultury,
sledujte web města a Facebook
Kulturní klub Skuteč.
Lenka Frídlová

Hrad Rychmburk otevřen!
Dne 22. května 2021, po letech
plánování a třech měsících rekonstrukce, byl hrad Rychmburk po sedmdesáti letech opět
zpřístupněn široké veřejnosti.
První etapa jeho transformace je
prvním, ale zásadním krokem.
Jak již bylo dříve uvedeno
ve Skutečských novinách, nabízí návštěvníkům pilotní vý-

Skutečské pěvecké sbory ožívají

stavní expozici v pěti sálech,
zatím ve formátu 2D tedy
formou prezentačních panelů.
V dalších dvou sálech je „kino
prezentace“ a konferenční prostor. Současně jsou k dispozici
i nutné služby, na nádvoří je
občerstvení „Spižírna“ s nabídkou studených, ale kulinářsky
špičkových produktů včetně
zmrzliny vlastní produkce, dále

je zde hradní recepce s prostornou dětskou hernou. O koncertní sál s kaplí projevili vážný
zájem již první svatebčané.
Vše co jsme již dříve avizovali,
se podařilo jak v termínu, tak
i v kvalitě splnit. Ted už jen
zbývá, aby zájem návštěvníků
měl trvale rostoucí tendenci.
dokončení na straně 7

Činnosti spojené se zpěvem
byly epidemií Covid-19 postiženy velmi citelně. Co znamenala přísná opatření pro PS
Rubeš?
Pro Rubeš a nejen pro něj, ale
i pro další sbory, znamenala
protiepidemická opatření ukončení činnosti. Zrušily se veškeré akce, zkoušet se nemohlo,
koncerty pořadatelé odvolávali
jeden za druhým. Nebylo ani
možné nic plánovat, protože
nikdo nevěděl,   jak se situace
bude vyvíjet. Z tohoto důvodu
by ani nemělo smysl zkoušet
– nešlo předem odhadnou co
vlastně by se mělo nacvičit,
zda se připravovat na venkovní
koncerty nebo vánoční repertoár, abychom mohli třeba venku
vystoupit při rozsvěcení vánočního stromu. Teoreticky by to
šlo, kdybychom byli všichni
otestovaní, dodrželi rozestupy
apod. Ale pro pořadatele bylo
nereálné udržet bezpečnost
jak vystupujících, tak diváků
či hostů. Takže jsme nemohli
dělat nic a česká sborová amatérská scéna se na rozdíl od té
profesionální   úplně uzavřela.
Mělo to dopad nejen na uměleckou stránku, tak samozřejmě
i na tu lidskou
Obdobná situace zřejmě byla
i v případě DPS Cantando?
Cantando i dětské sbory jsou
na tom v podstatě stejně. Teď
se už výuka na ZUŠ rozjíždí,
bohužel kolektivy zatím povoleny nejsou. U dětských sborů
je osobní kontakt nezbytný, bez
něj nejsme schopni fungovat.
Částečně se kontakt s dětmi
nahrazuje nahrávkami hlasů,
ale to je limitní řešení. Jakmile
to bude možné,   hned začne-

me naplno zkoušet, pojedeme na soustředění a věřím, že
i na první soutěž, která se nám
naskytne a že i po té nucené
pauze dokážeme obhájit post
jednoho z nejlepších dětských
sborů u nás.
Co plánujete teď, když se situace začíná zvolna zlepšovat?
Teď, v době rozvolňování, se
snažíme být připraveni s repertoárem na venkovní akce, kde
by se třeba mohlo zpívat.  Věřím, že do konce června stihneme první vystoupení. Nemám
v plánu nic odkládat, pokud to
bezpečnostní situace dovolí,
rádi bychom se již prezentovali. Samozřejmě se zachováním
elementární
zodpovědnosti
a dodržením určité lidské ohleduplnosti.  
Kdy myslíte, že budou mít
posluchači poprvé šanci opět
slyšet sborový zpěv?
To jsem nastínil již dříve, pevně věřím, že to bude v červnu.
Mé sbory budou připraveny
i přes ta, pro nás neblahá, omezení. Dodržíme veškerá omezení a pravidla, aby případné vystoupení bylo bezpečné jak pro

účinkující, tak pro posluchače.
Nejreálnější by mi to přišlo třeba u KKS, venku na schodech
- koncertem uzavřít tuto neexistující sezónu a těšit se na tu
novou, lepší.
Všem svým kolegům a zpěvákům děkuji za podporu, prostě
to vydržíme a zvládneme, jsme
v kontaktu, všichni se těšíme,
že se to zase rozjede.
Dětský sborový zpěv mi chybí
nejvíce a Cantando ke Skutči
již neodmyslitelně patří. Máme
pozvání na velmi zajímavý
projekt do Francie v roce 2022,  
kde bychom reprezentovali
české sborové umění a Pardubický kraj. Již na tom pracujeme, připravujeme harmonogram zájezdu, cesty, ubytování
i návštěvy škol, našich sborových kamarádů, Paříže; v plánu
je i představit koncertně sbor
francouzskému prezidentovi.
Co se však splní, uvidíme. Nápadů máme více a rozhodně se
všichni máme nač těšit.
Za poskytnutý rozhovor
panu Kudrnkovi poděkovala
Lenka Frídlová.

Červnová výročí skutečských osobností

Narozeni v červnu:
13. 6. 1903
Antonín Devátý
		
dirigent, skladatel

6. 6. 1869
Jan Antonín Svoboda
		pedagog, ředitel školy,
		
historik, dramatik,
		
prozaik, překladatel

Václav Jetmar

Také v červnu si nepřipomínáme žádné kulaté či půlkulaté
výročí. Se shora uvedených
osobností vybíráme Václava Jetmara, a to především
pro jeho zásluhy o založení
a rozvoj městského muzea.
Václav Jetmar se narodil
v Mokré Lhotě u Nových hra-

Zemřeli v červnu:
3. 6. 1944
		
		
		

Václav Jetmar
pedagog, ředitel, mineralog,
geolog, historik, kronikář,
muzejník, veřejný činitel

12. 6. 1958
		
		

František Havel
kapelník, učitel hudby,
skladatel, ředitel kůru

dů. Do Skutče se přestěhoval
po svatbě s Annou Zvěřinovou
a od roku 1895 se stal učitelem
na Obecné a měšťanské škole chlapecké. Ve škole založil
a po dlouhá léta řádně udržoval školní zahradu.
Nejenom oživil, ale v roce
1910 také úspěšně završil snahy Bohumila Antonína Konečného o založení Městského muzea ve Skutči. Od roku
1935 na čas neslo i jeho jméno. Již v roce 1909 muzeu
bezplatně přenechal svou rozsáhlou mineralogickou sbírku.
Následně v muzeu v letech
1910 – 1940 vykonával funkci
správce sbírek. Na mapování
bohaté historie Skutče se navíc
v letech 1930 – 1940 podílel
jako kronikář města.
Od počátku 20. století se stále aktivněji zapojoval do veřejného života Skutče. Přijal

členství hned v několika kulturních spolcích, ve kterých
býval velmi často zároveň
čelním členem výborů. V letech 1912 až 1921 předsedal
ředitelství městské spořitelny
a opakovaně v období 1910
až 1921 zasedal v obecním zastupitelstvu. V roce 1924 byl
ustanoven ředitelem Obecné
a měšťanské školy chlapecké
ve Skutči.
Václav Jetmar je jedním z autorů vlastivědného sborníku
Vysokomýtsko - vlastivědné
čtení o okrese vysokomýtském
a skutečském z roku 1931. Napsal desítky odborných článků
zejména o mineralogii a geologii skutečského kraje. Věnoval
se ale také osvětě a náležité
propagaci pěstování ovoce,
včelařství apod.
zdroj:
kniha Dějiny Skutče
/frí/
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Městská policie Skuteč informuje
dokončení ze strany 3
Vzhledem k počtu strážníků
nemůže městská policie zajistit
nepřetržitou službu.

na pohotovostní telefonní číslo
731 557 507 a věc nesnese odkladu, kontaktujte prosím tísňovou linku 158.

V případě zájmu o osobní kontakt na služebně nás, prosím,
předem kontaktujte telefonicky
na   pohotovostním telefonním
čísle. Strážníci tráví převážnou
část pracovní doby v terénu
a bez předchozí domluvy byste je nemuseli na služebně zastihnout. Pokud se nedovoláte

Veškeré aktuality Městské policie Skuteč naleznete na oficiálních webových stránkách www.
mp.skutec.cz a na sociální síti
Facebook a Instagram.

První etapu máme tedy za
sebou a je nutné se ptát, co dál?  
Vše záleží na zdrojích, které
bude mít možnost vlastník (Pardubický kraj) do dalších etap
rekonstrukce investovat. Plány
se nemění, je snahou již nyní
pokračovat v přípravě další etapy, v níž přijde na řadu další výstavní expozice v druhém patře
objektu s tématem pivovarnictví. Vedle stojící pivovar, který je (zatím ještě) v žalostném
stavu, si toto zaslouží, aby bylo
jasné, že se s ním do budoucna
počítá. Další službou, která zatím chybí, je hradní ubytování.
S tím se počítá, zatím v pilotní
formě, v objektu „domeček“,

spirovaných keltskou kuchyní.

Za Městskou policii Skuteč
vrch.kom. Tomáš Brokl
vrchní strážník

Hrad Rychmburk otevřen!
dokončení ze strany 6
Jak okolí hradu, tak sousední
Skutče si to zaslouží. Výhled
z hradní věže do zeleného moře
lesů po zdolání příkrých schodů je nejen nádherný, ale je to
i odměna pro toho, kdo výstup
do věže zdolá.

Novinky z Keltského
skanzenu v Nasavrkách

který je přístupný přímo z nádvoří. Pokud tedy budou přiměřené finanční zdroje k dispozici,
můžeme se v příští sezoně těšit
na tyto nové turistické atrakce.
Takže   nám nejen držte palce,
ale už teď se přijďte i podívat.    
Ing. Petr Tejkl,
projektový manažer hradu
Rychmburk a zámku Bystré

Letošní návštěvnická sezóna
v Keltském archeoskanzenu
Nasavrky začala v květnu.
Od června pak bude možné
skanzen navštívit denně kromě
pondělí v čase 9:00-17:00.
Na sezónu 2021 chystáme
novinky. Tou největší je otevření Hostince U Dubového Kelta,
kde si návštěvníci pochutnají
kromě jiného i na pokrmech in-

Další obrovskou
novinkou je stavba domu náčelníka. Na domě
intenzivně pracujeme a měl by být
do léta dokončen.
Půjde o nejhonosnější stavbu
celého
oppida.
Kromě
domu
náčelníka zútulňujeme i další
dvorce, například ve dvorci
hrnčíře přibyla nová polozemnice a výběh pro zvířata.
Skanzenem návštěvníky provede průvodce, který jim povypráví o historii Keltů a jejich způsobu života i o našem
skanzenu. Návštěvníci se však
budou moci vydat do oppida i s tištěným průvodcem
a prohlédnout si keltská obydlí vlastním tempem. Součástí
prohlídky je také menší naučná
stezka o včelařství.
O Keltském skanzenu a dalších
částech Země Keltů si zájemci
mohou přečíst více informací
na www.zemekeltu.cz nebo
na facebookové stránce Země
Keltů. Těšíme se na návštěvu.
Kristýna Prokůpková

VZPOMÍNKA
Dne 25. června uplyne 10 let od chvíle, kdy nás
navždy opustil pan František Bouška. Kdo jste
ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
						
S láskou a úctou manželka a děti

VZPOMÍNKA
Dne 6. června uplyne 30 let od chvíle, kdy nás
navždy opustil náš milovaný tatínek a dědeček
pan Ing. Bedřich Kovář. Dne 6. července by
se dožil 85 let.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte spolu s námi.
S láskou a úctou vzpomínají dcery
Jolana a Pavlína 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.

KRÁTCE
Poradna pro rodinu

Potřebuje-li někdo ve vašem okolí psychologickou pomoc při řešení psychických a vztahových problémů v souvislosti s pandemií
covidu-19, může využít služeb poradny zřizované Pardubickým
krajem, která pro region Chrudim funguje na tel. č.: 601 344 852.
Volat můžete denně od 8 do 12 hodin.

Výstava v Cihelně

V sobotu 19. června jste zváni do areálu tržnice v Rosicích u Chrasti, kde bude od 14:00 zahájena vernisáží Výstava v Cihelně. Vystavovat zde budou: Gábi Fajfrová – malby, Honza Jirkovský –
fotografie, Zuzana Melckenbeeck Vysoká – malby, Tomáš Holub
– malby a Moja Free – plstěné obrazy. Výstava bude přístupná
o sobotách až do 10. července.

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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JOSEF
VEČ E Ř Í L E K
(1855 – 1931)

BRUDER Traktor
John Deere s valníkem

BRUDER Térénní auto
RAM Power Wagon 2500

AGRO CS Písek do filtrací
25 kg

Tento model nabízí množství funkčních prvků,
jako např. odnímatelné přední závaží, držák pro
čelní nakladač, standardní přední a zadní
závěsné zařízení, profilované pneumatiky,
možnost ovládání prodlouženým volantem na
střeše. Potěště svého malého zemědělce!

Robůstní a spolehlivý off-road RAM 2500 Power
Wagon. Pro snadné zdolání obtížného terénu
má RAM 2500 odpružené nápravy. Pomocí
prodlouženého volantu můžete jednoduše řídit.
Dveře zavazadlového prostoru se dají otevřít
pro snadné naložení nákladu.

Křemenný sušený písek o zrnitosti 0,6 - 1,2
mm k použití do bazénových filtrací. Písková
filtrace funguje na přírodním principu čištění
vody, je vysoce účinná, spolehlivá a nenáročná
na údržbu.

632,H

tně

DP

e
vč

dělník – písmák – řezbář – sběratel
Od úmrtí tohoto pozoruhodného člověka letos uplyne 90 let. Kromě
různorodých předmětů z jeho sběratelské kolekce představíme
unikátní soubor dřevořezeb českých hradů a zámků (zapůjčených
z fondu Etnografického ústavu Moravského zemského muzea
v Brně). Večeřílkovy řezby jsou obdivuhodné svým mistrovským
provedením velmi pracné techniky, ale i zpracovanými náměty.

725,H

569,- Kč

tně

PH

629,- Kč

DP

e
vč

ěD

etn

vč

199,- Kč

Městské muzeum Skuteč 22. 6. – 31. 8. 2021
otevřeno denně 9 – 12 13 – 17 hod.

1023785

Vstupné 20 Kč plné; 10 Kč snížené.

11603834

Sledujte: muzeum.skutec.cz

Dejte o sobě vědět
LAGUNA Chlor šok 1 kg

FISKARS Essential sada
3 nožů na zeleninu

KENDO Sada kobaltových
vrtáků 2,0 - 8,0 mm

Přípravek slouží jako dezinfekční přípravek pro
celosezónní údržbu všech typů bazénů a to
především pro jednorázovou, tedy „šokovou“
úpravu bazénové vody po napuštění nebo při
silném znečištění.

Praktická sada nožů na zeleninu z kvalitní
nerezové oceli a polypropylenu. Sada obsahuje:
loupací nůž, okrajovací nůž, snídaňový nůž.
Délky čepelí: 7 cm (loupací), 11 cm (okrajovací),
12 cm (snídaňový). Tvrdost oceli: HRC 53.

Kobaltové vrtáky, vyrobené ze speciální
vysokorychlostní oceli s 5 % kobaltu. Kobaltový
materiál poskytuje lepší odolnost proti
opotřebení v tvrdosti a houževnatosti. Vhodné
pro slitiny s vysokou pevností v tahu.

339,PH

ěD

etn

vč

PH

295,- Kč

135,PH

275,- Kč

ěD

etn

vč

Nabízíme kuchyňské náčiní
české značky ORION

ěD

etn

vč

119,- Kč

Adresa: Smetanova 944,
539 73 Skuteč

Tvoříme vaši domácnost

Nabízíme zahradní nářadí
značky FISKARS

ZDE

Vylepšete vaši zahradu

NABÍZÍ DLOUHOTRVAJÍCÍ
PRŮZRAČNÉ VIDĚNÍ TÍM,
ŽE NABÍZÍ ÚPLNOU
OCHRANU PŘED:
• Škodlivým světlem
• Vodou

• Otisky

• Prachem

• Škrabanci

• Odrazy

ZAČNĚTE UŽ DNES CHRÁNIT SVÉ OČI PRO BUDOUCNOST

I práce
může být
zábava!

ka zapečetěna a trvale uložena
do depozitáře. K jejímu otevření dojde až za sto let. Podrobné

informace jsou na muzejních
stránkách: muzeum.skutec.cz
Libor Aksler

mapa
Skutče

Mob.: 608 222 713
e-mail: info@jolanatour.cz
Vítězslava Nováka 949, Skuteč

l odlety z Pardubic:
Bulharsko, Turecko a Řecko – Rhodos
l nabídky všech zájezdů včetně odletů z Pardubic
naleznete na www.jolanatour.cz
Pracovní doba:
Po - Pá 10:00 – 12:00 13:30 - 16:30

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

olivovi_inzerce_85x55_.indd 3

Jak už víte z obsáhlé informace v minulém vydání SN, byl
spuštěn projekt Skuteč 2121.
Zapojit se do něj je velmi jednoduché. Až do listopadu tohoto roku máte čas na sepsání
svých postřehů ze současného
života nebo vašich vzpomínek. Čas využijte na pořízení
a vyvolání fotografií, které budou dokumentovat váš domov,
rodinu, zájmy, koníčky, aktivity, práci a další dle vašeho
uvážení. Při předání materiálů
dne 21. listopadu bude schrán-

VM - PŮJČOVNA

14.10.2020 9:10:21

Ing. Miroslav Teplý

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

Hledáme brigádníky a brigádnice do
supermarketu Tesco Skuteč na denní
i noční směny.
Odměna 111 Kč/hod.
• Přátelský tým a pohodová atmosféra
• Možnost flexibility při volbě směn
702 288 548

Můžeme zajistit dopravu stroje na Vaši stavbu.
více na:

• Vše potřebné vás naučíme
• Vhodné pro osoby starší 18 let

www.vm-pujcovna.cz

cz14154sm@tesco.com

e-mail: info@vm-pujcovna.cz
Tel.: 705 256 917

Více informací na itesco.cz/kariera nebo přímo
v provozovně ve Skutči.
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Františky 30, 569 82 Borová u Poličky
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