Kultura v nové kanceláři

V únoru se odbor kultura a školství přestěhoval do nové kanceláře, ve druhém poschodí, vlevo na konci chodby. Původně
mělo jít o přemístění dočasné (po dobu výmalby původní kanceláře), ale po zvážení všech okolností – především více prostoru a dostupnost pro návštěvníky výtahem, jsme se rozhodli
kancelář s výhledem na náměstí již neopustit.
Věříme, že si naši „zákazníci“ na tuto změnu zvyknou a obzvlášť v dnešní době ocení i jednání se zachováním dostatečného odstupu. Veškeré kontakty na nás zůstávají v platnosti.
Lenka Frídlová

17. ročník festivalu
zřejmě až na potřetí
Tento měsíc, konkrétně 21. března se měl uskutečnit zahajovací
koncert festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč. Vypadá
to však, jako kdyby 17. ročník byl nějak zakletý. Když se nemohl
konat v loňském roce, celý program jsme přesunuli, a ani ve snu
nás nenapadlo, že by po roce mohla být situace obdobná, neřku-li
horší.

q Předjarní pohled k Přibylovu. Původně se pahorku proti Skutči za Bílým kopečkem říkalo Stračín, podle historických pramenů
zde snad dříve bylo i popraviště.

Česká spořitelna od dubna bez pokladny
Pobočka České spořitelny, a.s.
ve Skutči bude, dle oznámení
vedení společnosti, od 1. dubna
2021 v provozu bez pokladny.
Vybírat a vkládat hotovost
bude možné i nadále, a to v pobočkovém bankomatu dostupném 24 hodin denně. Tento
bankomat byl již nainstalován.
Budete-li potřebovat pomoc
při jeho obsluze, zaměstnanci

pobočky by vám měli poradit.
Pokud je pro vás příjemnější
pokladní přepážka s obsluhou,
veškeré vklady i výběry peněz
i další operace s vkladní knížkou vyřídíte na pobočce Chrudim, Palackého třída 801.

Vzhledem k tomu, že služby pokladny využíval i ekonomický
odbor MěÚ Skuteč při odevzdávání tržeb, apelujeme na občany, aby v co největší možné
míře přešli k úhradám poplatků
v bezhotovostní formě.

Všechny ostatní bezhotovostní
a poradenské služby pobočky
Skuteč jsou zachovány beze
změny.

SPLATNOST MÍSTNÍCH
POPLATKŮ
Připomínáme občanům, že poplatek za svoz komunálního

odpadu i poplatek ze psa je
splatný do 30. dubna 2021. Poplatek lze uhradit bezhotovostním převodem - platbu proveďte převodem na účet (číslo účtu,
variabilní symbol a částku sdělíme na telefonu 469 326 471
nebo na e-mailu veronika.cechlovska@skutec.cz) nebo na pokladně Městského úřadu Skuteč
v aktuálně platných úředních
hodinách.
/frí/

Protože naděje, jak se říká, umírá poslední, nechceme v této chvíli
přistoupit ke zrušení celého festivalového programu. Rušíme tedy
zatím pouze koncerty a představení, které se měly konat v průběhu
března. Za vstupenky na tyto akce vám vrátíme peníze. Podle vývoje epidemiologické situace včas oznámíme náš postup v případě
dubnového a následně květnového programu.
Vzhledem k tomu jaký stav trvá od začátku roku, nevynakládáme další finanční prostředky na propagaci festivalu, nezadali jsme
tisk aktuálních plakátů, programových brožur apod. V této chvíli je
rozumnější šetřit. V případě, že by bylo uvedení nějakého (spíše)
komorního koncertu možné, propagace k němu by byla individuální. V této chvíli však nemůžeme nic předvídat ani slibovat. Další informace přineseme příští měsíc, ty nejčerstvější vždy najdete
na webu nebo facebooku. 				
/frí/

Mapový portál veřejné správy
Ministerstvo vnitra s novým
rokem spustilo Mapový portál
veřejné správy. Ten nabízí vizualizaci nejrůznějších dat týkajících se veřejné správy v ČR
prostřednictvím map a dalších
grafických prvků. Informace
z portálu mohou občané následně využít i pro snadnější
vyřizování jednotlivých agend.

Na hlavní stránce se můžete
rozhodnout, co vás zajímá. Jednotlivé sekce nabízejí toto:

Nový portál je dostupný na adrese https://portal-vnitro.hub.
arcgis.com a nabízí širokou
škálu mapových a dalších grafických prvků, které pomohou
v lepší orientaci veřejnosti
ve fungování veřejné správy.

Financování výkonu přenesené působnosti: výše příspěvku
vypláceného obcím na výkon
státní správy a další informace
o jednotlivých obcích

Základní údaje o obyvatelstvu: demografické údaje
(věková struktura, migrace,
porodnost, sňatečnost, hustota
zalidnění apod.) za jednotlivé
obce a správní obvody

Vydávání osobních dokladů:

data o vydaných občanských
i řidičských průkazech a cestovních dokladech ve zvoleném
správním obvodu
Kam na úřad: aplikace, díky
níž si každý může rychle zjistit,
kde si vyřídí konkrétní úřední
záležitost. V aplikaci se objeví mapa ČR, vpravo nahoře
zadáte obec a v liště vlevo se
objeví informace, co všechno si
můžete vyřídit přímo ve Skutči
a s jakou záležitostí budete muset dojet na MěÚ Chrudim.
Na portálu jsou k využití rovněž tematické mapy. Ty zobra-

zují kartografické zpracování
údajů o matričních, stavebních
a živnostenských úřadech nebo
o registru vozidel, územním
plánování a státní památkové
péči. Dále lze na portálu nalézt
mapu územně správního členění státu či takzvané story maps
(mapy s příběhem), které se
věnují konkrétnímu tématu, například vytíženosti stavebních
úřadů. Ministerstvo vnitra bude
portál soustavně rozvíjet a kromě pravidelné aktualizace dat
se do budoucna počítá s jeho
rozšířením a doplněním o další
mapové výstupy.
/frí/

q Investiční akce Splašková kanalizace Skutíčko pokračovala
i v únoru. V zimním období není, s ohledem na zimní údržbu,
možné pracovat v prostoru komunikací, a proto zhotovitelská firma využila prostor a čas k výstavbě přivaděče tlakové
kanalizace od čerpací stanice na konci Skutíčka do Čistírny
odpadních vod ve Skutči.

Online komunikace s občany
Rok s koronavirem nás
v mnoha případech přesunul
do online prostředí. Výuka či
porady probíhají na monitorech notebooků, sportuje se
s pomocí virtuálních trenérů
a oblečení nakupujeme bez
předchozího vyzkoušení v kabince.

Také na Městském úřadě Skuteč se výrazně omezil pohyb
občanů, a tak se s nimi snažíme komunikovat alespoň
online.
Svědčí o tom i návštěvnost
oficiálních webových stránek
města. Za rok 2020 je navští-

vilo celkem 44.768 lidí. Dalším silným komunikačním
kanálem se za minulý rok stal
také facebook.
O něm si každý může myslet
své. Jedno mu ale upřít nelze.
Jedná se o rychlý a levný prostředek, jak lidi oslovit. Tuto

sociální síť používá velká část
populace, a proto se hojně využívá k informování. Ať už
jde o média, firmy nebo třeba
úřady.
A těší nás, že je nás na facebooku čím dál více. Za rok
2020 se počet fanoušku zvýšil

téměř o 500. Nárůst je patrný
nejvíce v začátcích koronavirové pandemie (viz otištěný graf). Větší byla i četnost
zpráv a příspěvků, které jsme
vám sdělovali.
Pokud ještě fanoušky facebookové stránky nejste, bude-

me rádi, když se jimi stanete.
Najdete na něm vždy ty nejaktuálnější informace. Stejně
tak uvítáme zpětnou vazbu.
Co byste třeba na facebooku
uvítali nebo změnili. Psát můžete přímo tam nebo na e-mail
matej.zelinka@skutec.cz.
/zel/
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Stručně z kanceláře starosty
Reklamace infopanelu
Možná jste zaregistrovali, že z našeho náměstí v polovině února zmizel informační panel, který byl nainstalovaný vedle autobusové zastávky. Vzhledem k tomu,
že ve spodní části panelu se začala odlupovat barva
a objevila se rez, řešilo vedení mikroregionu Skutečsko
- Ležáky, který je vlastníkem, s dodavatelskou firmou
reklamaci. Firma Ki-Wi Digital s.r.o. si 16. února panel
odvezla, aby zjednala nápravu.

q Infopanel, který byl na skutečském
náměstí nainstalován v květnu, ani
ne po roce jeví známky nekvalitního
provedení a musel být reklamován.

Pošta Skuteč
V závěru měsíce ledna zástupci České pošty na MěÚ Skuteč projednávali záměr úpravy provozních hodin místní
pobočky od 01.03.2021. Jsme rádi, že Česká pošta na základě požadavků vedení města nepřistoupila k uzavření
pobočky v sobotu a zachovala alespoň omezenou provozní dobu od 8 do 10 hodin.
Pavel Bezděk, starosta

Obvodní oddělení PČR v roce 2020
S koncem prvního čtvrtletí
přinášíme pravidelně informace o činnosti obvodního
oddělení Policie ČR ve Skutči za uplynulý rok. Také letos čerpáme ze zprávy, kterou
Skutečským novinám poskytl vedoucí oddělení npor.
Bc. Petr Dvořák.
Ke změně došlo ve vedení
Územního odboru Chrudim, novým ředitelem se
stal plk. Ing. Antoním Moravec, zástupcem ředitele
je plk. Mgr. Miloš Kaplan.
Na obvodním oddělení policie ve Skutči je zaměstnáno
13 policistů, kteří zajišťují nepřetržitou 24 hodinovou službu. Tato je vykonávána pro
18 měst a obcí i jejich místní
části, z nichž 14 spadá pod
obec s rozšířenou působností

Chrudim, 3 pod Vysoké Mýto
a jedna pod Hlinsko.
Za rok 2020 byl zaznamenán (stejně jako v celé ČR)
pokles zjištěných trestných
činů. K nárůstu došlo zejména
v případě kriminality páchané
přes internet, a to jak trestných činů, tak i přestupků.
Šlo například o různé vylákání peněz, podvody, nedodání
zaplaceného zboží přes podvodné e-shopy apod.
V roce 2020 bylo evidováno
celkem 671 přestupků. Z toho
se jednalo o 403 pokut v dopravě (za částku 201 600 Kč),
stále častý špatný technický
stav vozidla, telefonování
za jízdy a nepřipoutání bezpečnostním pásem. Dvacítka řidičů byla přistižena při

jízdě s vozidlem pod vlivem
alkoholu a 12 řidičů při jízdě
pod vlivem omamných látek.
Na protialkoholní záchytnou stanici převezli policisté
12 lidí, nejvyšší naměřená
hodnota byla 3,2 promile.
Dále bylo řešeno 19 případů
domácího násilí, v 1 případě
vykázání ze společného obydlí na dobu 10 dní, které lze
následně prodloužit soudem.
Pro
nepřetržitou
službu
obvodního oddělení Policie
ČR ve Skutči platí i nadále
telefonní číslo: 735 784 158.
Závěrem upozorňujeme, že
probíhá nábor nových zájemců o práci u Policie ČR, adepti se mohou informovat přímo
na obvodním oddělení.
/frí/

Skutečští hasiči v uplynulém roce
Výjezdová jednotka sboru
Výjezdová jednotka SDH
Skuteč má v současné době
26 členů. Do její činnosti se
již zapojili dorostenci Michal
Dalecký, Lukáš Bubeníček
a Radim Slavík. Činnost jednotky byla v roce 2020 značně
omezena v důsledku opatření
souvisejících s probíhající epi-

funkčnost veškeré výbavy, což
měsíčně zabere několik hodin.

demií. I tak se nám podařilo
absolvovat několik málo základních školení, různá cvičení
v družstvech při nácviku vyprošťování osob z havarovaných vozidel, cvičení s dýchací
technikou při vyhledávání osob
v neznámém, neosvětleném
a zakouřeném prostoru, zvládli jsme i veškerou potřebnou
a pravidelnou údržbu výstroje,
výzbroje a veškeré disponující techniky. Samotné údržby
není rozhodně málo, pravidelně kontrolujeme a zkoušíme

sahových svítilen, sadu zásahových hadic a plovoucí čerpadlo.
Dále se jednotka dovybavila
páteřní deskou, prahovou opěrkou, vanovými nosítky a plnou
verzi programu GINA, užívaného ve výjezdovém tabletu.
V roce 2020 činily investice
do výbavy více jak 130.000 Kč,
přičemž část pokryla dotace
z rozpočtu Pardubického kraje
ve výši 62.000 Kč.

Do výbavy jednotky se podařilo zakoupit (respektive obnovit starou) výstroj, konkrétně
2 ks zásahových proudnic, 2 ks
zásahových rukavic, 2 ks zásahové obuvi, drobnou osobní
výstroj a reflexní vesty, 2 ks zá-

Již v roce 2019 jsme řešili technický stav našeho vozového

parku, a to podáním žádosti
o dotaci na novou výjezdovou
cisternu na Generální ředitelství
HZS ČR. Jelikož jsme s žádostí
zůstali daleko pod čarou možných alokovaných částek, podávala se žádost také v roce 2020.
Na základě bodového hodnocení
jsme sice postoupili ze 120.
místa na 104. pozici, ale ani to
nestačilo, protože ročně bývá
vykryto jen cca 40 žádostí. Bez
podpory HZS Pardubického kraje, který může přidělit prioritní
body, tak nemáme v nejbližší
době moc šancí s novou žádostí
uspět, ale rozhodně se nebudeme vzdávat. Současná zásahová
cisterna má za sebou již 17 let
služby a jedná se o jedinou zásahovou cisternu, kterou jednotka
má. O tom, že zásahová cisterna
musí být ve výborné technické
kondici, snad nikdo nepochybuje a v případě jejího výpadku je
naše, v posledních letech značně
vytížená, jednotka takřka bez
akceschopnosti.
Bohužel se nám nepodařilo tuto
nepříjemnost, která může kdykoliv byť jen pro poruchu vozidla nastat, vyřešit. Všichni nás
odkazovali pouze na postupy,
které dávno moc dobře známe,
ale pro danou situaci se zcela
míjí účinkem. Neexistuje ani
řekněme půjčovna těchto vozidel v případě, kdy svojí cisternu musíte dát na několikadenní
servis či dlouhodobější opravu,
přičemž věřím, že by to nebyl
zas takový problém.
dokončení na straně 7

Místo pro místostarostu
Projektová dokumentace
V prosinci 2020 jste se mohli
v SN dočíst, že zastupitelstvo
města schválilo zadání vypracování studie pro výstavbu bytového domu a rodinných domů
v lokalitě Špitálská louka, tedy
u hřbitova. Myslím si, že označení lokality Špitálská louka je
sympatičtější než „U hřbitova“
a mohlo by být užíváno i v budoucnu.
V průběhu února došlo k vypsání veřejné zakázky na zhotovení projektové dokumentace
k zasíťování této lokality. Detailní informace jsou dostupné
na úřední desce www.skutec.
cz. Už teď je o parcely velký
zájem, aktuální plán je prodej
zasíťovaných parcel.

Plechovky
v šedých kontejnerech
Jak jistě víte, tak pod moji agendu spadají i odpady, a to jak komunální, tak i v rámci MěVaK.
Zavedení karet ve sběrném
dvoře si všímají a inspirují se
jím nejen okolní města, ale psali o nás např. i v Chrudimském
deníku. Výdej karet byl v průběhu ledna na krátko omezen,
neboť dodavatelská firma vyrobila počet karet dle předpokládaného zájmu podle zkušeností z jiných koutů republiky.
Zájem ve Skutči byl enormní.
Karty byly rychle rozebrány,
následně musela být vyrobena
další várka karet a dnes jsou
opět k dostání na MěÚ. V souvislosti s odpady stojí za zmínku i využívání kontejnerů

na plechovky, které se rychle
plní, což je skvělé. Do popelnic
na tuky patří pouze tuky, ne bio
odpad – setkáváme se i s případy vyhozené plesnivé zeleniny.
Zavřený zimní stadion
a plavecký krytý bazén
S ohledem na vládní opatření
jsou uzavřena i krytá sportoviště, led na krytém zimním
stadionu je rozpuštěný, neboť
náklady na chlazení ledové plochy jsou enormní a město přicházelo každý měsíc o nemalé
peníze. Jsou ale i sporty, které
stoupají na oblibě, např. běžkování v okolí Skutče. Krásné stopy kolem letiště jsme si pěknou
řádku let nemohli užít tak, jako
letos.
Jaroslav Hetfleiš,
místostarosta

DOPADY NOVÉ ODPADOVÉ LEGISLATIVY NA MĚSTO
Od 1. 1. 2021 začal v České
republice platit Nový zákon č.
541/2020 Sb., o odpadech. Ten
navazuje na celoevropskou legislativu, která má za cíl zamezit skládkování odpadu do roku
2030. Dopady nové legislativy
v průběhu následujících let pocítí každý z nás. Díky kvótám
na produkci odpadu, které jsou
spojené s ekonomickou náročností budou muset nejen samosprávy, ale také všichni občané
postupně změnit svůj přístup
k odpadům. Odpadové hospodářství je v drtivé většině případů v rámci České republiky
dotovanou položkou rozpočtu
všech samospráv a ve Skutči tomu není jinak. Vybíraný
poplatek za odpady zpravidla
nepokrýval reálné náklady
na jednoho obyvatele. Při jednoduchém přepočtu hospodaření město ze svého rozpočtu
doplácelo na každého obyvatele v průměru více jak 150 Kč.
Jednou z nejnákladnějších
položek na odpadové hospodářství je samotný poplatek
za skládkování. Tedy poplatek
za každou jednu tunu odpadu uloženou na skládku. Jeho
výše byla až doteď 500 Kč
za tunu. Město za rok 2020
nechalo na skládku uložit téměř 1250 tun směsného komunálního odpadu (dále jen
SKO). Produkce SKO na jednoho obyvatele tak činí téměř 250 kg. Důležitá je také
produkce objemného odpadu,
která za uplynulý rok ve Skutči
vycházela na 72 kg na obyvatele. Nová legislativa nastavuje,
že od roku 2021 se produkce
směsného a objemného odpadu na jednoho obyvatele
sčítá. Aby nedošlo k navyšování poplatku za skládkování,
musí součet produkce vycházet
do 200 kg na obyvatele v roce
2021 a v roce 2029 dokonce
na 120 kg. Pokud tomu tak
nebude, navyšuje se systematicky poplatek na skládkování
v každém roce nad uvedenou
produkci viz uvedené tabulky.
Aktuální výše produkovaného
odpadu je ve Skutči bez tříděných složek, které jsou samostatnou kapitolou, na úrovni
320 kg na obyvatele. Již teď
víme, že bez systematických
změn bude město v příštím roce
platit za odpady až o 60 % více,

než tomu bylo doposud. Náklady města navíc budou v tomto
směru i nadále narůstat. Pokud
by nedošlo k žádným změnám
a produkce odpadu by se v následujících letech nesnížila, navýšily by se náklady města jen
na skládkovném o více jak 12
milionů korun. Část těchto nákladů by tak bezesporu musela
přejít na obyvatele v podobě
výrazného zvyšování poplatků
za odpady.

ve městě a bude moci efektivně s celým systémem pracovat.
Od zavedení adresného třídění si slibujeme nejen zvýšení
úrovně třídění, ale také snížení produkovaného množství
SKO. Dle zpracovaných analýz by tento krok mohl snížit
celkovou produkci SKO až
o 50 kg na obyvatele za rok.
Pozitivně se také projevilo
umístění kontejnerů na sběr separovaných kovů, které město
získalo bezplatně a vzhledem
k jejich naplněnosti je vidět, že
to byl krok správným směrem.
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pohonné
hmoty podle reálné
Další zásadní změnou, kte- spotřeby a na základě toho
rá čeká obyvatele v průběhu ovlivňujeme svoje chování
roku 2021, bude zavedení a intenzitu využívání těchto
adresného třídění plastů a pa- služeb, musíme si uvědomit,
píru. Město v průběhu roku že s novou legislativou bude
2021 bezplatně rozdá domác- do budoucna tento způsob běžnostem nádoby o objemu 240 ný i s odpadem a jeho produklitrů. Tyto nádoby budou na- cí. Všechny podpůrné kroky,
víc osazeny RFID čipy, které které město zavádí jsou tak
městu umožní zavést jejich pouhou pomocí pro zmírnění
evidenci a měřit tak produkci dopadů této změny. Opravdová
odpadu. Stejnou technologií zodpovědnost ale stále zůstává
budou v průběhu roku osazeny na každém z nás.
i nádoby na SKO. Město tak
Za vedení města:
do budoucna získá kompletní
Jaroslav Hetfleiš,
přehled nad odpadovými toky
místostarosta
ROK

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Kg
/obyv.

200

190

180

170

160

150

140

130

120

Znázornění limitu produkce součtu směsného a objemného odpadu na obyvatele pro
který bude platit snížená sazba skladovacího poplatku 500 Kč / tuna.

Cena za
tunu

2021

2022

800 Kč

900 Kč

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

1000 Kč 1250 Kč 1500 Kč 1600 Kč 1700 Kč 1800 Kč 1850 Kč

Znázornění výše skladovacího poplatku za jednu tunu nad limit produkce ve výše
uvedené tabulce.

SKUTEČSKÉ NOVINY

KRÁTCE
Provoz úřadu obnoven

Úřední hodiny na Městském
úřadě Skuteč se od 15. 2. vrátily k normálnímu stavu. Svoje
záležitosti si zde můžete opět
vyřídit v úřední dny, tj. v pondělí od 8 do 11 a od 12 do 17
hodina a ve středu od 8 do 11
a od 12 do 16 hodiny. Úřad je
pro veřejnost otevřen i v úterý
a v pátek, přednostně prosíme o využívání úředních dní.
Ve čtvrtek je pak pro veřejnost
zavřeno. Bezpečnostní opatření
(roušky, dezinfekce, rozestupy)
nadále zůstávají v platnosti.

Tříkrálová sbírka

Přes trvající epidemiologická opatření proběhla v lednu
v upravené formě Tříkrálová
sbírka. Koledníci do ulic vyjít nemohli, ale do 24. ledna
jsme mohli přispět do kasiček
rozmístěných na různých veřejných místech. Tím však sbírka
nekončí, do online kasičky je
možné přispívat až do 30. dubna 2021. Na webové stránce
trikralovasbirka.cz si můžete
prohlédnout dosavadní výsledky sbírky z pevných kasiček,
ale i poslechnout zpěv koledníků či darovat peníze, a to hned
několika způsoby. Buď lze využít již zmíněnou online kasičku,
nebo peníze zaslat složenkou či
převodem na sbírkový účet č.
66008822/0800 s VS 777, popř.
využít způsob dárkové DMS.

Svoz odpadu

Tradiční svoz velkoobjemového odpadu v uplynulých letech probíhal zpravidla v měsíci dubnu. V roce 2020 však
s ohledem na šíření koronaviru došlo k posunu na červen.
Také v letošním roce se svoz
uskuteční až začátkem června.
Podrobný rozpis zveřejníme
v květnových Skutečských novinách.

Kam nejlépe
na očkování

V Pardubickém kraji funguje
pět očkovacích center: v Pardubicích, Chrudimi, Ústí nad
Orlicí, Litomyšli a Svitavách.
Zatímco pardubické centrum
bývá zcela naplněné a na termíny se čeká, ve zbylých místech
je často situace lepší. Proto Pardubický kraj připravil interaktivní mapu, která lidem ukáže,
ve kterých očkovacích centrech
je v danou chvíli dobrá dostupnost z hlediska kapacity. Zmíněnou mapu (semafor) najdete
na webových stránkách kraje.

Kotlíkové dotace

Termín pro podávání žádostí
o kotlíkové dotace v Pardubickém kraji byl posunutý z 5.
10. 2020 až do 31. 10. 2021.
Výzva byla vyhlášena 4. 9.
2019 a je zaměřena na výměnu
kotlů na pevná paliva s ručním
přikládáním o maximální 2.
emisní třídě, a to v rodinných
domech. Podrobnosti najdete
na krajském webu.

Dopravní cesty v kraji

Pro zajímavost uvádíme, že
Pardubický kraj má 542 km délky železničních tratí a 3 598 km
délky silnic a dálnic. Z toho jde
o 12 km dálnic, 455 km silnic
I. třídy, 913 km silnic II. třídy
a 2 218 km silnic III. třídy.

Městská policie Skuteč informuje
Výkon služby strážníků
V roce 2020 Městská policie
Skuteč vykonávala činnost
v počtu 4 strážníků. Směny jsou
stanoveny měsíčním rozpisem
služeb, přičemž při plánování
jednotlivých směn jsou zohledňovány požadavky starostů
měst (např. nezbytnost hlídky
při konání kulturních a sportovních akcí), bezpečnostní situace na katastrech pověřených
obcí či potřeby při nárůstu konkrétního protiprávního jednání
na katastrech pověřených obcí.
V počtu 4 strážníků není možné
zajistit nepřetržitý provoz.
Běžná hlídková činnost se dělí
na hlídku služebním vozidlem
(s ohledem na rozlohu katastrů
66,1 km2 je tato hlídka častější) a na pěší hlídku (běžně cca
1 hodina v každém z katastrů –
dle potřeby a okolností). Za rok
2020 strážníci pokryli v rozpisu
služeb celkem 328 směn (dní
pokrytých směnou).
Události a výsledná činnost
Celkem strážníci MP Skuteč
reagovali na 680 událostí –
z toho celkem 462 událostí
ve Skutči, 205 událostí v Luži
a 12 událostí mimo katastr pověřených obcí (na žádost operačních středisek PČR, HZS).
Ve spisové službě je evidováno celkem 195 jednacích čísel
- spisů (události, jež vyžadují
služební dokumentaci).
Na celkovou činnost strážníků
v roce 2020 měla zásadní vliv
epidemie koronaviru a vyhlášení nouzového stavu ČR. Pro
ochranu strážníků samotných
a občanů, se kterými MP jedná, bylo zásadně omezeno
měření rychlosti a provádění
dopravních kontrol. Služebna
byla uzavřena pro veřejnost.
Strážníci se postupně vybavovali ochrannými prostředky
a v současné době disponují
kompletním vybavením potřebným v případě řešení událostí
za přítomnosti osoby pozitivní
na covid-19 (ochranné obleky,
respirátory FFP 3, ochranné štíty). Denně jsme se seznamovali
s platnými vládními nařízeními
a předávali informace o platném znění nařízení i občanům
pověřených obcí, kteří leckdy
neměli přehled o platných nařízeních anebo je špatně chápali
(vlivem působení medií a špatné interpretaci). Strážníci striktně dodržovali předepsaná nařízení a snažili se jít občanům
měst příkladem. Možná i díky
tomuto dodržování opatření nebyla činnost MP Skuteč zásadně narušena epidemií covid-19
(kromě OČR).
Často se strážníci podíleli
na distribuci ochranných prostředků – roušek a desinfekce do domácností a úzce tak
spolupracovali s jednotlivými
městskými úřady a složkami
IZS. Dále pravidelně zajišťovali dovoz ochranných prostředků
z ORP Chrudim. Zabezpečovali jsme i kontrolu dodržování
krizových nařízení.
Podrobnou statistiku činnosti
MP Skuteč za rok 2020 naleznete na webu města Skuteč,
v rubrice Skutečské noviny
– neotištěno ve Skutečských

novinách. Činnosti, týkající se
covid-19 a oznámení porušení
vládních nařízení, v této statistice zahrnuty nejsou – strážníci
jednali během služby operativně dle potřeb a leckdy nebyly
jednotlivé činnosti evidovány.
K dané statistice je nutno podotknout, že hlídková činnost
a odhalování případného protiprávního jednání (které lze
v případech stanovených v zákoně řešit i „domluvou“) je základním kamenem činnosti MP.
Statisticky však nelze stanovit,
do jaké míry hlídky strážníků svoji preventivní činností
a výskytem v konkrétních lokalitách ovlivnily jednání osob
v upuštění od případného protiprávního jednání.
Měření rychlosti vozidel
Co se týká měření rychlosti,
toto není základní činností MP.
Měření rychlosti bylo plánováno i v roce 2020 min. 1x týdně
a vykonáváno s ohledem na povětrnostní podmínky, technické a taktické podmínky, a to
během ranních směn. Měření
nelze vykonávat za tmy a umělého osvětlení, stejně tak není
možné měřit za deště. Děje se
tak na 32 místech schválených
Policií ČR, jinde to možné
není. Konkrétní místo plánovaného měření rychlosti operativně určuje velitel hlídky. Nutno
podotknout, že součástí měření
rychlosti je nezbytné zpracování spisové dokumentace, které
bývá často časově náročnější,
než samotný výkon měření
rychlosti.
V praxi se však stává, že měření rychlosti si striktně vyžadují
obyvatelé místních částí a malých obcí (mimo hlavní tahy),
kteří jsou přesvědčeni o tom, že
téměř všechna vozidla projíždějící přes jejich obec, překra-

Zvyšování
kvalifikace strážníků
Strážníci zvyšovali svoji odbornost ve střelecké přípravě.
Mimo bezpečné manipulace se
zbraní a různých střeleckých
cvičení jsme procvičovali také
taktiku při zákroku se zbraní,
bezpečné jištění, střelbu po zátěži apod. Dále bylo procvičeno použití základních prvků
sebeobrany a využití oprávnění
donucovacích prostředků. Tato
příprava byla oproti minulým
obdobím intenzívnější a častější. Absolvovali jsme kurzu první (předlékařské pomoci)
Zvyšování
materiálního vybavení
- 12/2020 – pořízení AED
defibrilátoru Corpuls – zařízení je plně kompatibilní se
zařízeními záchranné služby.
V praxi vše bude fungovat tím
způsobem, že při použití AED
posádka záchranné služby přepojí elektrody do svého zařízení a zamezí se tak prodlení při
„přelepování pacienta“.
- 12/2020 – pořízení profi
alkoholtesteru Dräger vč.
tiskárny – do současné doby
MP Skuteč nedisponovala kalibrovaným přístrojem, nýbrž
orientačním. Při potřebě dechové zkoušky byla na místo vždy
přivolána hlídka PČR. Dechová
zkouška bude strážníky využita
nejen při výkonu činností spojených s dohledem na BESIP.
Dechová zkouška je často zásadním důkazním prostředkem
při řešení přestupků proti občanskému soužití a proti veřejnému pořádku. Přístroj Dräger
je totožný se zařízením, kterým
disponuje PČR a v případě společných úkonů na místě si hlídky mohou vzájemně vypomoci
např. poskytnutím náustků, tisku výsledku dechové zkoušky
apod.

STRANA 3

Zahájení Turistické sezóny
Pardubického kraje ve Skutči
Je tomu přesně rok, co jsme vás informovali o Zahájení turistické sezóny Pardubického kraje ve Skutči. Tehdy jsme předpokládali, že do Skutče přijede více než tisíc turistů. Slavnostní zahájení s kulturním programem se mělo odehrát na zimním
stadionu. Příchozím jsme chtěli ukázat všechny turistické
zajímavosti, které se ve Skutči nacházejí: Městské muzeum
Skuteč s expozicí obuvnictví a kamenictví a s informačním
centrem, rodný dům skladatele V. J. Tomáška a Památník
V. Nováka. Chtěli jsme zpřístupnit i oba místní kostely, zimní
stadion, sportovní halu a v neposlední řadě ukázat turistům
z Pardubického kraje i přírodu v okolí Skutče. Připraveny byly
i dva pochody, jeden na Žulovou stezku a druhý podél Krounky z Kutřína na Rychmburk. Tehdy rozhodla vyšší moc a akci
jsme byli nuceni zrušit a o rok posunout.
Sešel se rok s rokem a vše naznačuje, že ani letos tuto akci
nebudeme moci v plánovaném rozsahu uskutečnit. I v jiných oblastech si začínáme na virus zvykat a vymýšlejí se
jiná náhradní řešení. Rádi bychom Zahájení turistické sezóny
ve Skutči letos alespoň v omezené formě uskutečnili a zaměřili se pouze na turistiku v okolí města. Bezkontaktně bychom
na náměstí rozdali popisy tras a při dodržení všech nařízení by
turisté vyrazili na oba zmíněné pochody. Je to škoda, ale co
se dá dělat. Zcela určitě neočekáváme, že by do Skutče přijelo tak velké množství turistů a nakonec není vůbec jisté, zda
budeme moci uskutečnit i tuto náhradní variantu. O tom, zda
se pochod 27. března ve Skutči uskuteční, budeme informovat prostřednictvím plakátů, webových stránek města Skuteč
a Klubu českých turistů Hlinsko (www.kcthlinsko.cz).
Vladislav Bárta, KČT Hlinsko

ĚŽ

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

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

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

čují rychlost. Strážníci následným měřením rychlosti (někdy
i několikahodinovým) zpravidla nezjistí žádné protiprávní
jednání anebo zjistí minimum
přestupků (i přes činnost v různou denní dobu). V tomto případě se měření rychlosti stává
spíše preventivní činností, kterou následně však nelze statisticky vykázat.
V roce 2020 bylo plánované
měření rychlosti zásadně ovlivněno nouzovým stavem ČR
a epidemií koronaviru – z důvodu ochrany zdraví strážníků
a osob, se kterými strážníci jednají, bylo rozhodnuto o omezení měření rychlosti v jarních
a podzimních měsících.
I přes četnost oznámení, personální změny či „podstav“ strážníků se maximálně snažíme
o zvýšení efektivity práce.

- rozšiřování místního kamerového systému v součinnosti s městem Skuteč – kamery
na rizikových místech města ( v souladu se zákonem č.
553/1991 Sb. je spravuje MP
Skuteč)
- průběžné doplňování potřebného vybavení do „záchranářského
batohu“
(bezplatně cestou ZZS Pardubického kraje)
- renovace výstražného světelného zařízení u služebního
vozidla Dacia Duster – majáky (predátory v přední masce
a v zadní části vozidla) byly
nefunkční a bylo zapotřebí je
nahradit novým zařízením.
S tím byla spojena renovace
ovládacího zařízení majáků
a přidání bočního a zadního
osvětlení na střechu vozidla.
Toto se opakovaně projevilo
jako cenný pomocník jak při
hlídkové činnosti (např. nasvícení zaparkovaných vozidel

a jejich snazší vizuální kontrola) nebo na místě dopravních
nehod (nasvícení místa nehody) apod.
- průběžné obnovování výstroje strážníků
Z činnosti Městské policie
S příchodem nového roku řešili
strážníci na katastrech pověřených obcí již desítky oznámení
občanů, která se týkala mimo
jiné špatného parkování, odchytu zvířat, výskytu podezřelých osob, dopravních nehod či
protiprávního jednání na úseku
veřejného pořádku.
K
31.01.2021
ukončila
na vlastní žádost pracovní poměr u Městské policie Skuteč
strž. Pavla Kostelecká. Jmenované tímto děkujeme za odvedenou práci a přejeme mnoho
úspěchů v pracovním i osobním životě. Z tohoto důvodu
bylo vyhlášeno výběrové řízení
na pozici strážníka, o jehož výsledcích budeme průběžně in-

formovat. V současné době MP
Skuteč vykonává svoji činnost
opět v počtu 3 strážníků.
Vzhledem k počtu strážníků
nemůže městská policie zajistit nepřetržitou službu. Osobní
kontakt na služebně je nutné
si předem telefonicky domluvit na pohotovostním tel.č.
Strážníci tráví převážnou část
pracovní doby v terénu a bez
předchozí domluvy byste je
nemuseli na služebně zastihnout. Pokud se nedovoláte
na pohotovostní telefonní číslo 731 557 507 a věc nesnese
odkladu, kontaktujte prosím
tísňovou linku 158.
Veškeré aktuality MP Skuteč
naleznete na oficiálních webových stránkách www.mp.skutec.cz a na sociální síti Facebook: Městská policie Skuteč.
Za Městskou policii Skuteč
vrch.kom. Tomáš Brokl
vrchní strážník
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Výpis z usnesení ze schůze rady města Skuteč č. 63
konané 25.01.2021 na MěÚ Skuteč
Rada města bere na vědomí:
1/63/2021
výroční zprávu za rok 2020
o poskytování informací.
Rada města schvaluje:
2/63/2021
sazebník úhrad za poskytování
informací
platný
od 25.01.2021.
Rada města stanovuje:
3/63/2021
místo pro konání sňatečných obřadů pro rok 2021 – obřadní síň
Městského úřadu Skuteč, Palackého náměstí 133, Skuteč.
4/63/2021
dny pro konání sňatečných obřadů pro rok 2021 – pátek a sobota každý měsíc, oddacím dnem
nejsou dny státních svátků a dále
03.04.2021 a 31.12.2021.
5/63/2021
dobu konání sňatečných obřadů
pro rok 2021 v čase od 09:00
do 13:00.
6/63/2021
provozní poplatky pro rok 2021
za sňatečné obřady v době
od 13:00 v obřadní místnosti
na 1.000 Kč a v době od 13:00
na jiném vhodném místě mimo
obřadní místnost na 2.000 Kč.
Rada města schvaluje:
7/63/2021
podání žádosti o dotaci na modernizaci a rekonstrukci ZUŠ V.
Nováka do programu Podpora
rozvoje regionů 2021, vyhlášeným Ministerstvem pro místní
rozvoj.
Rada města bere na vědomí:
8/63/2021
registraci akce a rozhodnutí
o poskytnutí dotace na akci Systém sběru odpadů ve Skutči, poskytovatel Ministerstvo pro místní
rozvoj.
9/63/2021
registrace a rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Zřízení
denního stacionáře ve Skutči, poskytovatel Ministerstvo pro místní
rozvoj.
Rada města schvaluje:
10/63/2021
smlouvu o řízení projektu Zřízení
denního stacionáře ve Skutči se
společností LK Advisory s.r.o.

11/63/2021
smlouvu o poskytování služby
– zasílání varovných a výstražných zpráv prostřednictvím sms
zpráv s městem Chrudim.
12/63/2021
smlouvu o bezúplatném převodu
majetku mezi Mateřskou školou,
Skuteč, Poršova ulice 240, okres
Chrudim a městem Skuteč.
13/63/2021
nájem bytu č. 24 v č. p. 916, ulice Družstevní, Skuteč, dle přílohy a ukládá s nájemcem, uzavřít
nájemní smlouvu.
14/63/2021
nájem bytu č. 23 v č. p. 916, ulice Družstevní, Skuteč, dle přílohy a ukládá s nájemcem, uzavřít
nájemní smlouvu.
15/63/2021
zřízení
věcného
břemene
na p. p. č. 2498/6, k. ú. Skuteč,
obec Skuteč, ve prospěch firmy
ČEZ Distribuce, a.s. Děčín.
16/63/2021
smlouvu o provozu vodovodů
a kanalizací se společností Městské vodovody a kanalizace Skuteč s.r.o.
17/63/2021
dohodu o uplatnění daně z přidané hodnoty mezi městem
Skuteč a obchodní společností
Městské vodovody a kanalizace
Skuteč s.r.o.
18/63/2021
příspěvkové organizaci SeniorCentrum Skuteč převod finančních prostředků z rezervního
fondu do provozních prostředků.
19/63/2021
nabídku prodeje osobního automobilu Dacia Logan za nejnižší
nabídkovou cenu 20.000 Kč.
Rada města doporučuje
ZM schválit:
20/63/2021
směnu části p. p. č. 1731/20
o výměře 54 m2, ostatní plocha
- ostatní komunikace, ve vlastnictví města Skuteč za p. p. č.
1750/3 výměře 28 m2, trvalý
travní porost, p. p. č. 1754/5
o výměře 46 m2, trvalý travní
porost a p. p. č. 1763/17 o výměře 3 m2, trvalý travní porost,
vše nacházející se v k. ú. Skuteč,
obec Skuteč.

Výpis z usnesení ze schůze rady města Skuteč č. 64
konané 08.02.2021 na MěÚ Skuteč
Rada města schvaluje:
1/64/2021
podání žádosti o dotaci z programu Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť
v Pardubickém kraji na revitalizaci dopravního hřiště u MŠ
Poršova ve Skutči.
2/64/2021
podání žádosti o dotaci z Programu podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji
na rok 2021 na restaurování
hrobu F. J. Rubeše.
3/64/2021
podání žádosti o dotaci z Programu podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji
na rok 2021 na restaurování
křížku v k. ú. Skuteč, místní část
Přibylov.
Rada města bere na vědomí:
4/64/2021
odpověď na žádost č. j.
SK/496/2021 o změnu územního plánu ve zkráceném
postupu doručenou na podatelnu Městského úřadu Skuteč
27.01.2021.
5/64/2021
další postup v jednání s vlastníky
pozemků ohledně akce Sdružená stezka pro cyklisty a chodce
Skuteč – Předhradí.
Rada města schvaluje:
6/64/2021
podmínky nájmu bytu č. 24
v domě č. p. 916 v ulici Družstevní, Skuteč.
7/64/2021
podmínky nájmu bytu č. 15
v domě č. p. 971 v ulici Družstevní, Skuteč.

8/64/2021
dohodu o ukončení nájmu
bytu č. 15 v ulici Družstevní č.
p. 971, Skuteč, k 31.03.2021.
9/64/2021
dohody o ukončení nájmů nebytových prostor pro umístění
telekomunikačního
zařízení
na bytových domech č. p. 931933 v ulici Boženy Němcové,
č. p. 915-918 a č. p. 970971 v ulici Družstevní, Skuteč,
k 31.03.2021.
10/64/2021
záměr prodeje p. p. č. 2786
o výměře 252 m2, ostatní plocha
– jiná plocha, k. ú. Skuteč, obec
Skuteč, za cenu 150 Kč/m2 +
platná sazba DPH + náklady
s prodejem spojené.
11/64/2021
záměr prodeje části p. p. č.
833/11 o výměře cca 750 m2,
trvalý travní porost, k. ú. Hněvětice, obec Skuteč, za cenu 100
Kč/m2 + platná sazba DPH +
náklady s prodejem spojené.
12/64/2021
záměr nájmu společné části
objektu čp. 133 Palackého náměstí, Skuteč, stojící na st. p. č.
271/1 k. ú. Skuteč, obec Skuteč, k poskytování služby internetového připojení, za cenu minimálně 15.000 Kč/rok + platná
sazba DPH, na dobu neurčitou.
13/64/2021
prodej osobního automobilu DACIA LOGAN KOMBI - MCV 1,6
LPG, ve znění smlouvy.
14/64/2021
dohodu o ukončení pachtu pozemků p. p. č. 233 a st. p. č. 350,

vše k. ú. Skuteč, obec Skuteč.
15/64/2021
dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu
prostoru sloužícího k podnikání
ze dne 19.02.2020 se společností Centrum duševní pohody s.
r. o., Vrbatův Kostelec.
16/64/2021
smlouvy o právu provést stavbu
Posílení vodárenské soustavy
Skuteč, v místní části Zhoř s majiteli dotčených pozemků v k. ú.
Hněvětice, obec Skuteč.
17/64/2021
zřízení
věcného
břemene
na p. p. č. 2543/12, k. ú. Skuteč, obec Skuteč.
18/64/2021

zřízení
věcných
břemen
na p. p. č. 1218/1, k. ú. Žďárec
u Skutče, obec Skuteč.
19/64/2021
přílohu č. 2 ke smlouvě o výpůjčce nádob č. OS201320003433
se společností EKO-KOM a.s.
20/64/2021
odpověď na dopis č. j.
SK/379/2021 doručený na podatelnu Městského úřadu Skuteč
20.01.2021.
Rada města doporučuje
schválit ZM:
21/64/2021
koupi p. p. č. 84/3 o výměře 102
m2, ostatní plocha - ostatní komunikace, k. ú. Skuteč, obec Skuteč.

Aktivizace v době Covidu-19

Přestože se většina loňského i začátek letošního roku
nese ve znamení vládních
omezení s cílem zmírnit
průběh pandemie Covidu-19, snažíme se našim
klientům v rámci platných
protiepidemických pravidel zpříjemnit pobyt v našem zařízení.
Pravidelně
se
schází
dámský i pánský klub,
kde se při malém pohoštění hrají karty, deskové
hry, a především se povídá a vzpomíná na zážitky
z dob minulých.

Každé
odpoledne
se
schází Klub šikovných rukou a Domácí dílna, kde
vznikají překrásné výrobky, které, jak doufáme, již
budou k vidění na tradiční
Vánoční výstavě.
Jedenkrát týdně se potkáváme během kinokavárny,
kdy kromě zážitku z promítaného filmu, mají zážitek i naše chuťové buňky.
A to díky moučníku, který
si společně s klienty upečeme během dopoledne.

Včelka sociální služby
Od 1.1.2021 otevřela svoje
středisko v Hlinsku organizace Včelka sociální služby.
Jedná se o registrovaného
poskytovatele terénních sociálních služeb zejména pro
zdravotně postižené a seniory. Jmenovaná organizace
působí v sedmi krajích a je
zařazena do Národní sítě
poskytovatelů
sociálních
služeb. Klientům poskytuje
tři sociální služby: pečo-

vatelskou službu, osobní
asistenci a sociálně aktivizační služby. Uvedené služby mohou využívat klienti,
kteří bydlí ve vzdálenosti
do 20 km od Hlinska. Mezi
klienty je mnoho lidí zejména z menších obcí, kde je
pokrytí sociálními službami
nižší než ve městech.
Více informací můžete získat na www.pecevcelka.cz

Vyhledávanou aktivitou je
i kondiční cvičení, které
probíhá každé všední ráno
v tělocvičně. Odehrává se
na židlích a je přizpůsobené potřebám klientů, tak-

že to zvládne každý, kdo
projeví zájem.
Mimo pravidelné aktivity
se snažíme připomínat klientům i významné události
během roku, takže společně pracujeme na velikonoční i vánoční výzdobě,
pečeme vánoční cukroví,
rozsvítili jsme vánoční
strom a ve spolupráci se
skutečskými skauty proběhlo i vánoční zpívání pod
okny. Během léta proběhlo
i tradiční posezení se Ševcovankou, i když vzhledem
k epidemiologické situaci
bez přítomnosti veřejnosti.
V současné chvíli se
bohužel nemůže scházet náš
pěvecký sbor Radost. Snad
se brzy opět dočkáme jeho
překrásných
vystoupení,
která se nerealizují pouze
u nás v Domově, ale třeba
i v kulturním klubu nebo
v budově krajského úřadu.
Velmi doufáme, že se
letošní rok více přiblíží
běžnému životu v době
před Covidem a věříme,
že společnými silami vše
zvládneme.
Bc. Lenka Kašparová,
vedoucí sociální péče

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 13. 3. 2021 oslaví své osmdesáté
narozeniny paní Marie Burešová ze Skutče.
Chtěli bychom jí do dalších let popřát vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a radosti.
S úctou a láskou děti s rodinami.

Podívejte se na krásná videa z našeho Mikroregionu Skutečsko-Ležáky
V loňském roce vznikla
v rámci projektu financovaného z dotace EU nádherná
videa, díky kterým můžete
zavítat přímo z tepla svých
domovů do všech členských
obcí Mikroregionu Skutečsko-Ležáky.
Uvidíte obce z ptačí perspektivy - jejich památky,
zajímavosti, přírodní krásy
a místa, o kterých třeba ani
nevíte.

Až to počasí a koronavirus
dovolí, určitě se vydejte je
i navštívit!
Videa můžete zhlédnout
na webu Mikroregionu
www.skutecskolezaky.cz
nebo infopanelu na náměstí.
Vytvoření
propagačních
spotů bylo realizováno
v rámci projektu financovaného z ESF „Efektivní veřejná správa obcí Mikroregionu Skutečsko -Ležáky“.
/zel/

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
pohotovostní služby jsou od 9 do 13 hodin
Březen
6.3.
7.3.
13.3.
14.3.
20.3.
21.3.
27.3.
28.3.

Sobota		
Neděle		
Sobota		
Neděle		
Sobota		
Neděle		
Sobota		
Neděle		

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

Eva Konývková
Eva Konývková
Michael Chlud
Michael Chlud
Petr Foltan
Petr Foltan
Josef Cimburek
Josef Cimburek

Hlinsko, Nádražní 548
Hlinsko, Nádražní 548
Skuteč, Smetanova 568
Skuteč, Smetanova 568
Herálec 81
Herálec 81
Skuteč, Tyršova 386
Skuteč, Tyršova 386

V době uzávěrky SN ještě nebyl zveřejněn rozpis na II. čtvrtletí.
Aktuálně ho najdete na webu města.

Poliklinika Hlinsko
Poliklinika Hlinsko
U BOTANY Skuteč
U BOTANY Skuteč
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ZPRÁVY ZŠ KOMENSKÉHO
Kam po školce?
…a co třeba k nám! Nabízíme:
- rodinné prostředí a přístup
- výuka anglického jazyka od první třídy
- druhý cizí jazyk – německý, ruský
- online výuka pro nepřítomné žáky
- celoškolní veselé vzdělávací projekty
- volnočasové kluby zdarma
- školní družina pro žáky 1. – 4. třídy s bohatým
tvořivým i pohybovým programem
- čítárna je otevřena denně od 06:15 do 07:30
pro žáky 5. – 9. třídy

Od nového školního roku chystáme:
- robotika v rámci informatiky
- pracovní činnosti v dílnách i na zahradě
- dvě nové odborné učebny….ale o tom až příště…
V případě zájmu je možná online prohlídka školy, rezervace možná přes mail: skola@zskomenskeho-skutec.cz, Messanger, WhatsApp. Rádi se vám budeme věnovat, odpovíme veškeré otázky
a třeba nahlédneme i do chystaného překvapení…			
Za ZŠ Komenského, Ing. Bc. Šárka Horáková, ředitelka školy
Zápis do 1. tříd na ZŠ Komenského
Na ZŠ Komenského proběhne zápis dětí do 1. tříd dne 7. dubna v čase od 13 – 18 hodin.
Náhradní termín bude o 14 dní později. Podmínky a informace k průběhu zápisu najdete
na webu školy.

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ VE VESELÉ ŠKOLCE
Bylo – nebylo. A ono vlastně
stále je. Existuje jedno krásné
pohádkové místo, plné ledu
a sněhu, kde přesto vládne teplo,

veselo a útulno. To místo se nazývá LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
a nachází se přímo ve VESELÉ
ŠKOLCE na sídlišti. Dětem se
v něm otevírá nový pohádkový

svět, neboť každý den se promění v princezny Elsy, Anny,
v Ledové královny a krále nebo
ve sněhuláky Olafy. Ve svém

království si děti hrají, tančí,
tvoří a radují se.
Nezapomněli jsme ani na jednu z nejoblíbenějších zimních

oslav, na karneval v Ledovém
království. Maminky a babičky
pomohly dětem vytvořit krásné
masky s tematikou zimy. Při-

pojily se i paní učitelky a proměnily se v princezny, zimní
královny nebo dokonce v lyžaře. V naší Veselé školičce není
místo pro smutky a každodenní

AKTUÁLNĚ ZE ZŠ SMETANOVA

l vědomostní a dovednostní
soutěže
I v této komplikované době
pokračujeme v naší dlouhodobé aktivitě, kterou je účast
našich žáků v předmětových
soutěžích, zejména pak v tzv.
olympiádách. Těchto soutěží
se účastní žáci základních škol
a odpovídajících ročníků gymnázií. Z dosavadních úspěchů
vyzdvihuji:
- matematická
olympiáda,
okresní kolo 2 naši žáci,
3 místo a postup do krajského kola žákyně 9. ročníku
Michaela Burešová
Také druhý náš žák Matěj Bureš v okresním kole
v konkurenci s gymnazisty
zabojoval a umístil se na výborném 6. místě.
- olympiáda v českém jazyce,
okresní kolo 2 naši žáci, 3
místo a postup do krajského
kola žákyně 9. ročníku Michaela Burešová
- v dalších předmětových
olympiádách jsme realizovali pouze školní kola (chemie,
fyzika)

Naši žáci se účastnili dalších
soutěží, jako byly např. BRLOH (brněnská logická olym-

piáda) nebo Mladý chemik
(SPŠCH Pardubice). Úspěšně
je rozehraná soutěž Finanční gramotnost, kde usilujeme o postup až do pražského
finále.
Pokračovat chtějí samotní žáci
v pro nás velmi úspěšné akci
Lidice 21, což je soutěž dějepisná a literární.
Všem úspěšným a aktivním žákům gratulujeme a děkujeme.

programu (učební osnovy) se
začleněním nové informatiky (programování, robotika),
kterou chceme začít vyučovat
od 4. ročníku již od nového
školního roku 2021/2022.
Nákup počítačového vybavení
pro nejmenší žáky.
Nákup robotických stavebnic.
Nákup speciálních učebních
pomůcek pro nejmenší žáky.
Rozšíření vybavení kabinetu
fyziky.

l projekty, čerpání evropských fondů
Pokračujeme v realizaci i přípravě projektů:
- Šablony III (realizace)
- IKAP II (realizace)
- inkluzívní vzdělávání v rámci MASK (realizace)
- projektový záměr na stavební úpravy školy v rámci MAP
(zpracovává se projektová
dokumentace)
- projekt zaměřený na podporu talentovaných žáků
v rámci projektu Pardubického kraje Smart akcelerátor
Pardubického kraje II (zpracovává se)

Závěrem bych chtěl poděkovat všem našim žáků, jejich
rodičům a našim učitelům
za dosavadní zvládnutí komplikovaného roku. Děkuji za připomínky i podněty
k výuce a oceňuji, že jsme
nemuseli doposud řešit žádný
zásadní problém či spor a že
zejména rodiče přistoupili
k nutným opatřením rozumně
a s pochopením.

l připravujeme
Revizi školního vzdělávacího

Za vedení školy
Mgr. Leoš Lukaštík

Opětovné zahájení tradičních
školních akcí a zájmových
útvarů s možnou nabídkou jejich rozšíření o nové aktivity.

Zápis na ZŠ Smetanova pro školní rok 2021/2022
Dle platné vyhlášky se zápis
žáků do budoucího prvního
ročníku uskutečňuje v průběhu
měsíce dubna. Na naší škole
se uskuteční ve středu 7. dubna, náhradním termínem je
středa 21. dubna 2021 v čase
stejném pro oba termíny, a to
od 13:00 do 18:00. K zápisu se
dostaví děti narozené v období
01.09.2014 až 31.08.2015 plus
děti, kterým byl v loňském roce
povolen odklad povinné školní docházky. K zápisu na naši
školu zveme děti nejen ze spádové oblasti, ale také z přilehlých obcí.
Jaká bude forma zápisu, zatím
nevíme. Vše závisí na opatření
MŠMT ČR, které bude teprve vydáno. V úvahu připadají

strasti. Společně s dětmi se nám
podařilo vytvořit krásný pohádkový svět a bezpečné místo pro
jejich všestranný rozvoj, kde se
jich co nejméně dotýká současný svět a starosti okolo. Pojďte se s námi přenést do našeho
Ledového království a chvilku
v něm setrvejte bez vzpomínek
na to smutné. Vlastně, buďte
v něm s námi, jak dlouho chcete . Třeba i na internetových
stránkách naší školičky.
Sněhové pozdravení od
dětí a pracovnic z Veselé
školičky vám všem.

dvě varianty. První je obdobná
jako v loňském roce, kdy zápis
probíhal bez přítomnosti dětí
a jejich zákonných zástupců
ve škole, vše tedy proběhlo on-line. Druhá varianta, pro nás
vítanější, je osobní účast všech
zainteresovaných ve škole.

Současná situace, kdy je zakázána jakákoliv účast žáků, dětí
a dalších osob ve škole, mimo
žáků prvního a druhého ročníku,
neumožňuje předávat informace osobně, jak to bývalo u nás
zvykem. Velmi rádi bychom
přivítali budoucí žáky ještě před
zápisem u nás ve škole, aby se
podívali do tříd, kontaktovali se
s prvňáčky a seznámili se s celkovým prostředím školy. Ale

nelze porušovat nařízení MŠMT
ČR a Ministerstva zdravotnictví
ČR, a tedy organizovat jakákoli setkávání v prostorách školy.
Informace k organizaci zápisu budou předány především
formou písemných podkladů
prostřednictvím
mateřských
škol. Další informace naleznete na webových stránkách naší
školy (www.zs-smetanova.cz).
V případě dostatečného zájmu
můžeme pro příští školní rok
otevřít dvě první třídy (i s nižšími počty žáků než je obvyklé).
Na všechny budoucí naše prvňáčky se těšíme.
Mgr. Leoš Lukaštík

Zápis ve Žďárci
Také na malotřídní škole ve Žďárci u Skutče
se zápis dětí do 1. třídy pro nový školní rok
2021/2022 bude konat
ve středu 7. dubna
od 13 – 18 hodin. Ohledně způsobu a vlastního
průběhu zápisu doporučujeme i v tomto případě
sledovat web školy.
/frí/
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S knížkou do života - Bookstart
Městská knihovna Skuteč se
zapojila do mezinárodního
projektu zaměřeného na podporu čtenářství. Ve spolupráci
s Městským úřadem Skuteč
chystá předávání dárkových sad
S knížkou do života rodičům
nově narozených dětí. Sada
obsahuje knížku pro děťátko,
knížku s radami a doporučeními pro rodiče, seznamy doporučené literatury pro nejmenší
děti a poukaz na registraci dítěte do knihovny
zdarma.

V rámci projektu knihovna dále
připraví ročně čtyři setkání pro
rodiče s dětmi. Náplní programů je nejen nabídka vhodných
a kvalitních knih pro děti, ale
i podpora při pochopení důležitosti rozvoje (před)čtenářských
dovedností dětí, praktické
ukázky práce s knížkami a následných aktivit. V neposlední
řadě knihovna nabízí možnost
setkávání rodičů podobně naladěných.

VÝDEJNÍ OKÉNKO
Opětovné vyhlášení nouzového stavu od 15. února
s sebou přineslo i některé
drobné změny. Vedle obnovení otevírací doby úřadů
je to i možnost provozování tzv. výdejních okének

ve veřejných knihovnách.
V Městské knihovně Skuteč funguje výdej a příjem
výpůjček prostřednictvím
výdejního okénka, a to
po předchozí telefonické
domluvě na č. 731 557 481.

LOVCI PEREL

Cílem projektu je zapojit
aktivní rodiče a podporovat rozvoj
verbálních
schopností,
představivosti
a pozitivního
vztahu ke knihám a ke čtení
jejich dětí už
od nejútlejšího
věku.

Hra, která dělá z čtení
dobrodružství
prodlouženo do jarních prázdnin 2021

Přihlášky do tanečních
od 15. března
I když se minulý kurz neuskutečnil, tak jak byl naplánovaný, spustíme přihlašování
na nový kurz tance a společenské výchovy na rok 2021.
Rozhodli jsme se, že letošní
taneční proběhnou ve dvou
skupinách. První budou tvořit „nešťastníci“, kteří o svůj
kurz v roce 2020 přišli vinou
koronaviru. Do té druhé spustíme přihlašování v pondělí
15. března.
Taneční budou probíhat opět
pod vedením Matěje Zelinky
a Kláry Švandové v prostorách Kulturního klubu Skuteč
od září do prosince. Jednot-

livé lekce budou v sobotu
odpoledne. Přesný rozpis
bude v červnu zaslán všem
přihlášeným společně s úvodním dopisem obsahujícím základní informace. Kurzovné
činí 1.500 Kč a je v něm zahrnuto i vstupné na závěrečný
Věneček. K jeho úhradě budete vyzváni.
Upřednostňujeme přihlášené
v párech. Mohou se však
hlásit i jednotlivci. Přihlášky
přijímáme
telefonicky 469 326 487/486 nebo
731 557 422/477, e-mail: matej.zelinka@skutec.cz nebo
lenka.fridlova@skutec.cz.

Hra, která se (opravdu) zvrtla
Zdaleka nejen o shora jmenovaném představení můžeme
hovořit, jako o něčem co se
„zvrtlo“. Období zrušených
představení i dalších kulturních
akcí k naší lítosti pokračuje
a současně s tím přibývá také
nových, náhradních termínů.

Čtenářská hra Lovci perel
Z důvodů uzavření knihovny
jsme na konci loňského roku
nemohli uzavřít loňský ročník
hry, vyhlásit nejúspěšnější lovce a uspořádat tradiční závěrečný obchůdek pro naše Lovce
perel.
A přestože v minulém roce
neměli lovci k lovu tolik přiležitostí, přece jen se jich našlo

několik, které bychom chtěli
za jejich čtenářské úsilí odměnit.
Pokud situace dovolí, rádi bychom loňský rok hry uzavřeli
v závěru měsíce března, kdy
budou mít děti zároveň možnost utratit nasbírané moriony. Více informací najdete
na stránkách knihovny.

Chcete se bavit? Hrát si? Vymýšlet?
Soutěž pro dospělé
BŘEZEN je pro knihovny ČR
MĚSÍCem ČTENÁŘŮ. Městská knihovna Skuteč v tomto
roce myslela i na dospělé čtenáře a připravila pro ně soutěž
v duchu humoristické knihy
Saturnin Zdeňka Jirotky, jehož
110. výročí narození si můžeme připomenout.
V průběhu měsíce března
čeká na účastníky jeden úkol

týdně. Odpovědi je třeba zaslat vždy v daném týdnu na
e-mail knihovny: knihovna@
skutec.cz. Z došlých odpovědí
bude každý týden vylosován
jeden výherce pěkné knihy.
V závěru měsíce bude vybrán
nejpilnější řešitel, který bude
též odměněn. Jména výherců
budou zveřejněna na stránkách
knihovny.

Nejtrestuhodnější formou roztržitosti je,
když se lidé zapomínají radovat ze života.
.. doktor Vlach, z knihy

SATURNIN
Zdeňka Jirotky

Host do domu, ...

Je prokázáno, že humor má pozitivní účinky pro lidský život,
díky humoru se dostáváme do dobré nálady
a jsme i odolnější vůči každodenním stresovým situacím.
Jedním ze způsobů, jak získat dobrou náladu, radost a potěšení,
může být i humoristická literatura.
Tu můžeme využít nejen ke čtení, ale i trochu jinak.
Chcete se bavit? Hrát si? Vymýšlet?
Kdy? Každý týden v měsíci březnu jeden úkol pro Vás
Kde? Na https://knihovna.skutec.cz/
Co za to? Každý týden kniha pro vylosovaného výherce
Více informací na stránkách knihovny Skuteč

Vynikající komedii Městského
divadla Kladna jsme měli

(v rámci jarního divadelního
abonmá) uvést 8. března. Náhradní termín v této chvíli ještě neznáme, kladenské divadlo
průběžně řeší velké množství
„štací“, nicméně je v jednání
a včas se ho dozvíte.
Zakoupené abonentky i vstupenky opět zůstávají v platnosti. 		
/frí/

Partička ve Skutči ani 10. března 2021 (což byl náhradní termín
za 9. listopad 2020) nebude. Doufejme, že již posledním termínem
bude 25. leden 2022. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.

Muzeum a uplynulý rok
Rok 2020 byl hlavně ve znamení velké investice – výměny oken v celé hlavní budově.
Okna a dřevěné ostění pocházely z doby stavby domu, tedy
z roku 1900 a nalézaly se již
v havarijním stavu. Vlivem
kroucení a degradace materiálu okna netěsnila a na obou
uličních průčelích při deštích
masivně zatékalo do špalet
a v případě silných srážek
i do místností.
Před zahájením prací bylo
nutné provést vyklizení všech
místností, hlavně těch výstavních. V obuvnické expozici
zůstaly na svých místech pouze
velké skleněné vitríny, kopírka
na kopyta a klavír (vše obaleno v několika vrstvách folie
a ochranných deskách). Vše
ostatní od ševcovské světničky, strojů, podložek pod nimi,
nástěnných skel s popiskami,
posuvných předokenních panelů bylo sklizeno, odneseno
do sklepa, nebo neprodyšně
zabaleno. Sklepní kamenická
expozice byla jediným prostorem, kde se neplánoval žádný
stavební zásah. Časově i fyzicky náročná příprava proběhla i v Památníku V. Nováka
a v kancelářských pracovištích.
Odtud se všechny věci vynášely na půdu – do jedné z uzavřených vestavěných kójí.
Bourání se neobejde bez velkého množství prachu. Tzv. při
jednom nepořádku došlo ke snesení sníženého stropu nad schodištěm na půdu. Nově zvýšený
strop umožní mnohem snadnější
manipulaci s objemným výstav-

ním fundusem krátkodobých
expozic, který se často přenáší
z výstavky na půdu a zpět. Další
stavební zásah znamenalo stržení podlahy z prošlapaných, křivých a zteřelých prken ve dvou
kancelářích, jež nahradily OSB
desky položené na nové podkladové trámky. Po odstranění
prken byl vyvezen i záklop ze
stavební sutě a na uvolněné místo položena vatová izolace. Pod
novou podlahou došlo k rozvodu IT sítí.
Úpravy se nevyhnuly ani Památníku V. Nováka. O rozebrání a zpětném sestavení měšťanských kachlových kamen jsme
na podzim ve SN psali. Nyní
se již není třeba obávat jejich
nekontrolovatelného
pádu.
Konstrukce překližkové předstěny v průčelí třetí místnosti,
kde stojí busta mistra Nováka,
rovněž prošla rekonstrukcí.
Po opravě má místnost využívaná jako tzv. Malá galerie
opět velmi důstojný vzhled.
Ozdobná nika za bustou zůstala
zachována v původním stavu.
Po všech hrubých opravách
a úpravách nastal úklid a malování téměř v celém domě. Současně se prováděly opravy výstavního fundusu (rohy, stojky
a kolejnice pro posuvné panely
v obuvnictví). Souběžně probíhala oprava elektroinstalace, výměna úchytů osvětlovacích těles
ve výstavkách, opravy skříní
v kancelářích, opravy okopávek
na schodištích a ve výstavce aj.
Objednáno bylo strojní čištění
a impregnace koberců ve výstavních expozicích. „Nekonečný“ úklid a navracení vyklize-

ného nábytky a zařízení trvaly
ještě celý leden roku 2021.
Z venkovních prací stojí za připomenutí obnova ukázky opukové skály. Ta z roku 2008,
instalovaná před zahájením provozu kamenické expozice, byla
již rozpadlá a zčernalá. Těžko
se se před ní návštěvníkům vykládalo, že přibylovská opuka
je kvalitní a má velmi hezký okrový odstín. Noví majitelé lomu
na Přibylově kámen laskavě věnovali jako sponzorský dar.
Během roku jsme také pracovali na předběžném plánování
výtahu, který by zpřístupnil
první patro muzea imobilním
osobám. Bohužel plánované
dotace na tento účel nebyly
nakonec vypsány. Na případné
výzvy jsme však připraveni.
Závěrem ještě drobné informace z hlavní činnosti muzea.
V roce 2020 jsme do sbírky zapsali 934 přírůstků, které jsou

z velké většiny tvořeny dary
od vás, skutečských sousedů. Celkem máme v centrální
evidenci sbírek k 31. 12. 2020
evidováno 49.182 předmětů.
Výstavy se uskutečnily pouze tři (než došlo k uzavření
z důvodu covidu a posléze
stavebních akcí) a do expozic
a na několik přednášek přišlo
2,5 tisíce návštěvníků. Velmi
málo životního prostoru dostalo i turistické informační
centrum, ovšem i tak si do něj
v minulém roce našlo cestu
3.228 osob.
Budeme spolu s vámi vyhlížet
návrat k normálním časům a setkáváním při vernisážích, přednáškách a koncertech. A kdo
sledujete pořad české televize
13. komnata, můžete se těšit
na jaro, kdy bude vysílán díl
věnovaný režiséru panu Jiřímu Adamcovi, pro který jsme
v těchto dnech prováděli rešerši
materiálů.
Libor Aksler
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OČKOVÁNÍ PROTI KORONAVIRU COVID-19
K registraci na očkování
proti Covidu-19 využijte centrální rezervační
systém na webové adrese:
crs.uzis.cz
Na těchto stránkách se můžete rovněž objednat k testování (antigenní i PCR
metodou) či sledovat aktuální informace o koronavi-

ru. Jednotlivé možnosti jsou
přehledně označeny a opatřeny podrobným popisem,
jak postupovat. K registraci
budete potřebovat mobilní
telefon a kartičku zdravotní
pojišťovny.
Samotná registrace obnáší
8 kroků, opět je vše podrobně popsáno. Pokud budete

mít štěstí a bude volná kapacita ve vámi vybraném očkovacím centru, obdržíte i SMS
s pinem 2, díky kterému si
můžete rovnou zvolit termín
a čas očkování.
V případě, že volné termíny
nejsou, vyčkejte (i několik
dní) na zaslání zvací SMS
s pinem 2. Poté si jen rezer-

vujete termín a čas. Nemusíte vytvářet novou registraci.
Nadále je v provozu také
bezplatná informační linka
ke koronaviru: 1221. Protože
se situace mění každým dnem,
doporučujeme sledovat aktuální informace na shora
uvedeném webu nebo na
www.mzcr.cz
/frí/

Hamzova léčebna nabízí volné pracovní místo

MANIPULAČNÍ DĚLNÍK
pro obsluhu spalovny odpadů

VZPOMÍNKA
Dne 22. 3. 2021 uplynou 2 roky od chvíle, kdy
nás navždy opustila paní Ivana Bezdičková. Kdo
jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte spolu s námi.
„Z našich životů jsi odešla,
v našich srdcích napořád zůstáváš“
S láskou vzpomíná celá rodina.

VZPOMÍNKA
Už jen kytičku na hrob můžeme dát
a tiše na Tebe vzpomínat.
Dne 3. března 2021 uplyne rok od chvíle,
kdy nás navždy opustil tatínek a dědeček
pan Milan Cimburek.
S láskou vzpomínají syn Milan,
dcera Hana, vnoučata Lucka a Milánek.

VZPOMÍNKA

Náplň práce:

 Pomocné strojnické a topičské práce spojené s obsluhou spalovny odpadů v HL.
 12ti hod. směny (denní/noční), dle potřeb provozu spalovny, ve směně vždy s dalším zaměstnancem.

Letos v březnu to bude 30 let, co navždy odešel
můj otec Alois Hrazděra a 20 let od odchodu
mého manžela Jiřího Suchého.
Vzpomíná manželka Marta Suchá a děti.

VZPOMÍNKA

Nabízíme:

 Zaměstnání na Dohodu o pracovní činnosti, odměna 120,- Kč za hodinu.
 Nástup od 3.5.2021 nebo dle domluvy.

„Ty, které milujeme, nás nikdy neopustí.“
Dne 18. 3. 2021 uplyne rok od chvíle, kdy nás navždy opustila naše milovaná dcera, sestra, vnučka, teta, sestřenice a švagrová Monika Řezáčová
ze Skutče.

Žádosti se stručným životopisem zasílejte e-mailovou adresu: per@hamzova-lecebna.cz.
Bližší informace podá p. M. Hegr na tel.: 733 533 005.

Z našich životů jsi odešla, v našich srdcích napořád zůstáváš.“
S láskou vzpomíná celá její rodina.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomínejte s námi. Děkujeme.

VZPOMÍNKA

Skutečští hasiči v uplynulém roce
dokončení ze strany 2
Pro rok 2021 vzhledem k okolnostem, které nás nyní obklopují, žádné větší plány (vyjma
základních důležitých povinností) nemáme, ale snad se brzy
vše nastartuje.
Musím však říci, že ani v uplynulém roce 2020 jsme se rozhodně nenudili. Počet výjezdů
nám doslova raketovým tempem vzrostl. Z předloňských 79
událostí jsme se bohužel dostali v roce 2020 na hrůzné číslo
141 výjezdů. Naše jednotka
vyjížděla k 29 silničním nehodám, jedné nehodě železniční,
20 požárům, 63 technickým
pomocem, kam řadíme odstraňování překážek z komunikací
a jiných prostor, otevírání uzavřených prostor (zejména bytů)
a další technické havárie, 13

ostatním pomocem, kam spadá
zejména spolupráce se složkami IZS, nejvíce transporty pacientů do vozidel Zdravotnické
záchranné služby, ale i opatření
související s epidemií covid-19,
6 úniků ropných produktů z vozidel, 1 únik nebezpečných látek, 1 únik plynu a 7 planých
poplachů. Celkově jsme na samotných výjezdech strávili 167
hodin a 36 minut, tedy doslova
jeden pracovní měsíc (počítáno
na jednu osobu), a to je pouze čas strávený na výjezdech.
Nepočítám zde čas věnovaný
desinfekci veřejných prostor
ve městě a přilehlých obcích.
Po výjezdu také musíme vyčistit a znovu připravit techniku, výstroj a výzbroj na další
výjezd. Vzhledem k tomu, že
všichni máme svá zaměstnání a své rodinné povinnosti,

nemůžeme stihnout vše učinit
po samotném výjezdu. Provádíme tedy pravidelnou běžnou
údržbu a kontrolu veškerého
vybavení, což znamená další
desítky, a s potřebným školením rozhodně až stovky odpracovaných hodin. Všem členům
z výjezdové jednotky patří obrovská poklona za odvedenou
a odváděnou práci, které si nesmírně vážím.
Z činnosti sboru
Sborová činnost byla také výrazně ovlivněna současnou epidemií, a tak jsme byli nuceni
veškeré akce zrušit. Neproběhly tedy jak jarní či letní připravované soutěže, listopadový
ples, ani den otevřených dveří.
Výbor SDH se scházel pouze
v případě potřeby řešení neodkladných záležitostí, ostatní
jsme řešili prostřednictvím dostupných komunikačních prostředků. Za zmínku však rozhodně stojí, že se nám podařila
získat dotace od Nadace ČEZ
z programu Zaměstnanecké
granty 2020 ve výši 30.000 Kč
na nákup potřebné výbavy pro
soutěžní kolektivy mladých
hasičů. Nakoupili jsme ruční
džberové stříkačky, štafetový
žebřík, sadu hadic pro požární útok a požární nádrž, to vše
v celkové hodnotě 41.800 Kč.
Poděkování tak patří nejen Na-

daci ČEZ, ale i zaměstnancům
této společnosti, kteří nám dali
své hlasy. Doufejme, že již brzy
se bude nástupnická generace
mladých hasičů moci s novým
náčiním a v plné síle ukázat.
Sbor má celkem 95 dospělých
členů.
Z činnosti mládeže
V jarních měsících se naše
mládež připravovala v celkovém počtu 30 mladších žáků,
starších žáků a dorostu na nový
ročník postupových soutěží,
včetně obhajoby titulu mistrů
republiky. I zde nám však epidemie vše překazila. Ve značně
zkrácené sezóně se podařilo
odběhat pouze stovkový pohár
dorostu a ligu požárních útoků mladších a starších žáků.
Na Českém poháru v běhu
na 100 metrů překážek, kategorie starší dorostenci v počtu
62 zúčastněných závodníků,
se Lukáš Bubeníček umístil
na 3. místě, Martin Lang na 29.
místě. V kategorii středních dorostenců získal Lukáš Flégr 1.
místo, Matěj Kábele 2. místo,
Jan Veverka 6. místo, to vše
z celkového počtu 53. závodníků. Liga požárních útoků okresu Chrudim skončila pro starší
žáky 1. místem, pro mladší
žáky 3. místem. Více soutěží se
bohužel již nekonalo.

Dne 25. března uplyne rok od chvíle, kdy
nás navždy opustila paní Marie Zelinková.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte spolu
s námi.
S láskou vzpomíná celá rodina.

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, sklad nebo služby. Více info
na tel: 608 175 265.
V roce 2021 všem přejeme
hodně zdraví, štěstí, mnoho
osobních a pracovních úspěchů.
Výjezdové jednotce pak přeji
aspoň o polovinu méně výjezdů.
Snad se již brzy veškeré dění

okolo epidemie urovná a budeme se s vámi moci potkat na našich akcích, které máme v plánu
uskutečnit.
Za SDH Skuteč
Mgr. Milan Pešek,
velitel sboru a jednotky

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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AGRO CS Substrát pro
výsev a množení 20 l

AGRO NPK 10 kg
- Univerzální hnojivo
se zeolitem

FLORIA Hydrogel 200 g

AGRO Substrát pro výsev a množení
s aktivátorem zakořeňování zajišťuje výborné
podmínky pro rovnoměrné vzcházení semen,
zakořeňování řízků a dobrý růst mladých
sazeniček.

GRO NPK je minerální hnojivo určené
k základnímu hnojení ovoce a zeleniny před
vlastní výsadbou a k přihnojování v průběhu
vegetace. ZEOLIT rovněž vylepšuje strukturu
a vzdušnost půdy.

Speciální práškový koncentrát s vysokou
absorbční schopností. Zvyšuje zadržování
využitelné vody v půdě nebo substrátu a tím
snižuje frekvenci zavlažování, zvyšuje přežití
nových stromů a keřů po výsadbě.
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Rašelinové sadbovače
se zářezem, průměr 6 cm,
24 ks

MoravoSeed semena
bylinek, zeleniny a květin

FISKARS Nůžky
SingleStep 1000564

Pěstováním rostlin v rašelinových kelímcích se
usnadňuje práce s odstraněním plevelů
a škůdců. Při přesazování z jednoho místa na
druhé se tak odstraní šok, který by jinak
rostliny mohly prodělat. V balení je 24 kusů.

Přijďte nás navštívit a vyberte si z širokého
sortimentu různých druhů zeleniny, košťálové
zeleniny, bylinek a květin. Dostupná jsou
semena různých odrůd rajčat, okurek, fazol,
hrášku a dalších.

Zahradní nůžky s čepelemi z karbonové oceli,
vhodné zejména pro střih suchého dřeva do
průměru 20 mm.Horní čepel je potažena
kluznou vrstvou PTFE pro snížení tření.
Nůžky jsou vhodné pro praváky i leváky.
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Nabízíme kuchyňské náčiní
české značky ORION
Tvoříme vaši domácnost

od 11,- Kč

299,- Kč

Adresa: Smetanova 944,
539 73 Skuteč

Nabízíme zahradní nářadí
značky FISKARS

ZDE

Vylepšete vaši zahradu

Ani se nechce věřit tomu, že
v dubnu to bude už 15 let, co
byly z důvodu bezpečnosti
na skutečském hřbitově vykáceny staré lípy (foto zcela nahoře).
V říjnu roku 2006 pak byly nahrazeny nově vysazenými lípami (malý snímek vlevo), které
od té doby již pěkně povyrostly
a zakulatily své koruny (foto nad
popiskou). Celkově se vzhled
hřbitova neustále zlepšuje.

MĚŘENÍ
ZRAKU

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

Nábytek Skuteč

olivovi_inzerce_85x55_.indd 3

České
sedací soupravy...

mapa
Skutče

Lípy na hřbitově

LÉČBA A
DIAGNOSTIKA
OČNÍCH
VAD

+420 774 979 223
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Nejúspěšnější sportovec Chrudimska
za rok 2020
Vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec Chrudimska mělo
v Kulturním klubu Skuteč proběhnout původně v termínu
10. února. Kvůli epidemiologické situaci byla akce odložena
na 24. března a i tento termín se začíná jevit nereálně. Akce
tak s největší pravděpodobností proběhne pouze v omezeném
režimu a rozhodně ne v našem kulturním klubu. Předávání
by se, dle informací od pořadatelů, mělo uskutečnit on-line
a s minimálním počtem osob.			
/frí/

...přĳďte p�edět
Kde: Gymnázium Suverénního
řádu maltézských rytířů ve
Skutči
Kdy: 16. - 20. 8. 2021
Cena: 2 000 Kč

www.nabytek-skutec.�
Smetanova 1011, 539 73 Skuteč

