MYŠLENKY MOUDRÝCH
Život je jako knížka: hlupák ji roztržitě prolistuje, ale moudrý člověk si ji velmi pozorně čte, protože ví, že si ji může přečíst pouze
        Jean Paul
jednou.

Vodné a stočné pro rok 2017
Valnou hromadou ze dne 14. 11. 2016 byla odsouhlasena cena vodného a stočného pro rok 2017.
Vodné
Stočné
Celkem

42,29 + 6,34 = 48,63 Kč
27,80 + 4,17 = 31,97 Kč
80,60 Kč

Hlavním důvodem ke zvýšení ceny zůstává nezbytnost investic
do stávající infrastruktury. V případě vodovodní sítě se jedná o nákladné opravy čerpací stanice v ulici Zvěřinova a čerpací stanice v Lažanech, opravu vodovodu v části Štěpánov, vrt SK4, či nové nátěry filtrů
na úpravně vody.
Do stočného se promítají především nutné opravy a údržba čistírny odpadních vod (ČOV). Od doby její celkové rekonstrukce uplynulo
již 11 let a agresívní prostředí zde neustále poškozuje veškeré motory
i další zařízení. V roce 2017 musíme zajistit výměnu převodovek, sanační práce na oxidačních příkopech. Dále musíme prodloužit kanalizační výusť v části Žďárec a zajistit opravu kanalizace v ulici Fortna.
Současně jde i o nepřímé náklady. Jedná se o roční nájemné za
ČOV ve výši 1,5 mil. Kč bez DPH, které společnost platí městu Skuteč,
protože čistírna je v jeho majetku.

q V úvodu prosince se Skuteč na jeden den ocitla v ledovém sevření přírody. Těm, kterým se chtělo na mrazivou ranní procházku, nabídla ojedinělé
scenérie. Příjemně mrazivý byl i týden před Vánocemi.

Z dotace by se měla stavět nová hasičská zbrojnice
Na začátku prosince loňského
roku podalo město Skuteč žádost
o dotaci z integrovaného regionálního operačního programu (dotační
program EU) na rekonstrukci hasičské zbrojnice ve Skutči. Stávající
objekt zbrojnice, který vznikl úpravou dvou starých budov, byl sice
v průběhu času částečně opravován, nicméně již přestával vyhovovat potřebám výjezdové jednotky.

jektu a výstavbou nové zbrojnice.
Nový objekt bude splňovat veškeré
normy a požadavky současné legislativy pro požární budovy, bude prostornější a bude disponovat i potřebným zázemím pro krizové situace.

q Obdrží-li město dotaci, stávající objekt hasičské zbrojnice bude
zbourán a na jeho místě vyroste nový.

Odbahnění a rekonstrukce rybníku Konopáč
Firma MultiAqua dokončuje
projekt: Odbahnění a rekonstrukce
rybníku Konopáč.
Koncept byl rozeslán na vyjádření dotčeným orgánům a v prosinci
loňského roku se jednalo s vlastníky pozemků stavbou dotčených.
Podařilo se dojednat výkup některých pozemků, ostatní vlastníci dali
písemný souhlas s realizací stavby.
V tomto měsíci bude podána žádost na Městský úřad Chrudim stavební úřad o vydání stavebního
povolení a následně můžeme podat
žádost na Ministerstvo zemědělství
ČR o dotaci na celou akci.
Projekt zahrnuje nejen odbahnění rybníka, ale i opravu hráze včetně vypouštěcího zařízení.
Pavel Bezděk, starosta

Rekordní zájem o divadla ve Skutči

V případě příznivého vyřízení
žádosti by realizace probíhala od
poloviny roku 2017 do listopadu
roku 2018.
Pavel Bezděk,
starosta

Velký počet zásahů za poslední čtyři roky (průměrně 70 zásahů
ročně) jednoznačně dokazuje potřebnost kvalitního zázemí pro členy jednotky, ale také pro techniku,
která je k zajištění činnosti jednotky nezbytná.
Záměr rekonstrukce vychází
z toho, že v dohledné době by bylo
třeba řešit celkovou opravu stropu a
střechy celého objektu. Zpracovaná
projektová dokumentace, která je
nedílnou součástí žádosti o dotaci,
počítá s demolicí stávajícího ob-

Pozitivním faktem však zůstává, že i v roce 2017 je voda ve Skutči
levnější než v okolních městech a obcích.
Městské vodovody a kanalizace Skuteč s.r.o.

přibyde ještě jedno „mini abonmá“
o dvou kusech.

Divadelních abonentů
stále přibývá
Na zvýšenou poptávku po vstupenkách na kulturní akce v období
před Vánocemi jsme zvyklí. Enormní zájem o jarní divadelní cyklus však
předčil i naše nejoptimističtější vize.
K datu uzávěrky bylo prodáno
neuvěřitelných 378 ks abonentek
na jaro 2017. Znamená to, že volných vstupenek na jednotlivá divadelní představení už zbyde jen
velmi málo. Jejich prodej zahájíme 6. února od 7.00 hodin. Těm,
na které se nedostane, můžeme
náhradou doporučit zábavný diskuzní pořad s Evou Holubovou
a Bobem Kleplem dne 24. února, dubnovou Minipárty s Karlem
Šípem a Josefem Náhlovským
a samozřejmě širokou nabídku
koncertů a představení 14. ročníku
festivalu Tomáškova a Novákova
hudební Skuteč.

Na podzim dvojitá dávka
„Náš zákazník, náš pán“, to je staré
osvědčené heslo, kterým se snažíme
řídit i na odboru kultury. Je-li zájem
ze strany diváků vyšší, připravíme
divadelní představení navíc. Naše reakce se promítne do programu KKS
ve druhém pololetí, kdy vedle klasického abonentního cyklu s pěti hrami,
uvedeme mimo předplatné ještě další tři představení. Jde o výběr toho
nejlepšího za 10 let, uvedeny budou
hry: Hrdý Budžes, A do pyžam!
a Můj báječný rozvod. Vstupenky
uvolníme do prodeje pravděpodobně
v květnu či červnu.
Současně již
zvažujeme rozšíření
nabídky
divadel i v jarním období. Vše
nasvědčuje tomu,
že vedle abonmá s třemi hrami

Festivalový žebříček
vede Beatles Mania
Také zájem o vstupenky na festival
je více než potěšitelný. Pro vaši představu uvádíme pět titulů s největším
počtem prodaných vstupenek:
Beatles Mania (609), Dobrodružství filmové hudby (296), Novosvětská (265), Modrovous (248)
a Giselle (144). Přestože festival
začíná až 12. března, nevyplatí se
s nákupem vstupenek příliš otálet. Vaší pozornosti doporučujeme
i koncerty komorního charakteru,
které, byť menší rozsahem, přinášejí velmi silné zážitky. Již příští
číslo Skutečských novin vyjde jako
festivalové, v němž se dozvíte více
podrobností a zajímavostí k celému
programu.
Všem našim návštěvníkům velice děkujeme za dosavadní přízeň.
Lenka Frídlová

Dům u hřbitova a oprava Špitálku
Se začátkem nového roku se
začínají i přípravné práce na nových investicích. Jednou z prvních je příprava projektové dokumentace na rekonstrukci domu
čp. 317 u hřbitova. S využitím
dotačních prostředků na sociální
bydlení (fondy EU – IROP) bychom chtěli tento dům zrekonstruovat. V současné době je zde
ve dvou podlažích 9 jednopokojových bytů a jeden 2 pokojový se
společným sociálním zařízením

v každém patře. Špatný stav střechy a oken by si stejně v nejbližší době vyžádal zásadní investici
do celého objektu. Rekonstrukcí
by vzniklo cca 8 bytů o velikosti
2 + kk s vlastním sociálním zázemím.
Zároveň se chceme pokusit
o získání prostředků na opravu Špitálku. Projekt, který se začíná zpracovávat, zahrnuje odvlhčení, nové
instalace vody, elektro a vnitřní
kanalizaci, sociální zařízení, omít-

ky, výměnu oken, fasádu atd. Nově
opravené prostory by sloužily jako
komunitní centrum se zaměřením
na sociální práci. Část by využívala Speciální škola jako stacionář.
V měsíci květnu bychom chtěli podat žádost o dotaci z Integrovaného
regionálního operačního programu
na stavební část.
Prostřednictvím MAS bychom
pak realizovali vybavení a částečně provoz.
Pavel Bezděk, starosta
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Schválený rozpočet města Skuteč na rok 2017
Rozpočet města na rok 2017 byl projednán v Radě města dne 14. 11. 2016
a schválen Zastupitelstvem města dne 7. 12. 2016.
Celkové příjmy jsou schváleny ve výši 95 584 800 Kč, výdaje
88 211 200 Kč a financování 7 373 600 Kč.
V oblasti příjmů předpokládáme daňové příjmy ve výši 62 296 000 Kč,
nedaňové příjmy 26 383 400 Kč, kapitálové příjmy 300 000 Kč
a dotace ve výši 6 605 400 Kč.
Daňové příjmy byly navrženy
dle skutečnosti roku 2016 a na základě konzultace s poradcem z ČS,
a.s. Poplatky, příjmy z bytových
a nebytových nájmů jsou zahrnuty
do rozpočtu dle platných vyhlášek
a uzavřených smluv. U kapitálových
příjmů počítáme s prodejem pozemků v obvyklém rozsahu.
Souhrnný dotační vztah (SDV)
na výkon státní správy je zapojen
ve výši 4 168 200 Kč dle informace z Pardubického kraje. Rozpočet
ČR pro rok 2017 prozatím nebyl
schválen, stále se jedná o návrh.
Výše SDV je navýšena o avizovaných 5% oproti roku 2016. V SDV
je zarhnut nově pro město Skuteč
i příspěvek na opatrovnictví
58 000 Kč. Do rozpočtu je zapojen
neinvestiční transfer od měst Luže
a Proseč na činnost městské policie
v částce 2 392 200 Kč.
Ve výdajové části byly jednotli-

vým ORJ ponechány výdaje na provoz a nutné opravy. U provozních
výdajů je předpokládán setrvalý stav,
nepočítá se s navýšením cen energií
a služeb. Mzdové náklady jsou navýšeny dle nově platného nařízení
vlády. Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím činí
celkem 11 123 600 Kč a neinvestiční
dotace celkem 11 751 700 Kč.
Z celkových výdajů činí ostatní
výdaje 6 767 000 Kč a kapitálové výdaje 8 278 000 Kč, tj. celkem
15 045 000 Kč. Do rozpočtu na rok
2017 jsou zahrnuty akce z tabulky
Ostatní akce. Začátkem roku 2017
budou navrženy rozpočtovým opatřením další akce z přebytku hospodaření. Ve financování jsou zapojeny splátky jistin z úvěrů ve výši
7 373 600 Kč. Revolvingový úvěr
v roce 2016 čerpán nebyl.
Zdeňka Hrubešová
vedoucí ekonomického odboru

Závazný ukazatel
Příjmy celkem
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Dotace

Částka Kč
95 584 800
62 296 000
26 383 400
300 000
6 605 400

Výdaje celkem
Provozní výdaje
Provozní výdaje v členění na ORJ :
ORJ 1 - Kancelář starosty
ORJ 2 - Kancelář místostarosty
ORJ 3 - Kancelář tajemníka
ORJ 4 - Odbor ekonomický
finanční vztahy k příspěvkovým organizacím:
neinvestiční příspěvky
neinvestiční půjčky
finanční vztahy ke třetím osobám:
neinvestiční příspěvky
neinvestiční dotace
ORJ 6 - Odbor stavební úřad, majetek a investice
ORJ 8 - Odbor kultura a školství
finanční vztahy k příspěvkovým organizacím:
neinvestiční příspěvky

88 211 200
79 933 200

Kapitálové výdaje
finanční vztahy k příspěvkovým organizacím:
investiční příspěvky
investiční půjčky
finanční vztahy ke třetím osobám:
investiční příspěvky
investiční půjčky
Financování
Změna stavu peněžních prostředků
Přijaté půjčky
Splátky přijatých půjček
Ostatní financování

Kapitálové výdaje
Název akce
Rozšíření rozhlasu ul. Luční
Podíl na dotaci - posuvné regály, archiv Městského muzea Skuteč (celkem 170 000 Kč)
Svítidla Kulturní klub Skuteč
EPC Projekty - kotelny
Dům č.p. 377 Skuteč, byt č. 11 - oprava podlahy + zřízení sociálního zařízení
Zabezpečení depozitáře Městského muzea Skuteč
Komunikace - samota - parc. č. 373 k č.p.8 - část Lhota u Skutče
Veřejné osvětlení 16 ks v souvislosti s rekonstrukcí sítě ČEZ - část Lhota u Skutče
Veřejné osvětlení - umístění kabelů do země (smlouva s ČEZ) - část Lhota u Skutče
Veřejné osvětlení podél nového chodníku 8 ks - část Žďárec u Skutče
Hřiště - prvky pro děti - část Radčice
Zateplení - Mateřská škola Osady Ležáků, Skuteč
Ulice Fimberk- asfaltový povrch - 1. část
Dopadová plocha - Workout
Dopravní studie, část Skuteč - řešení systému průjedů ulic, parkování, BUS stání atd.
Přístřešek pro autobusovou dopravu - zastávka Palackého náměstí, Skuteč
Výkup pozemků po digitalizaci
Dětská hřiště - zakoupení nových prvků
Chata Roudná - střecha venkovní pergoly
Projekty města Skuteč
Veřejné osvětlení - výšková plošina na nákladním podvozku
Celkem zařazené do závazných ukazatelů

Navrhovaný rozpočet
Částka v Kč
25 000,00 Kč
85 000,00 Kč
97 000,00 Kč
731 000,00 Kč
150 000,00 Kč
90 000,00 Kč
520 000,00 Kč
320 000,00 Kč
150 000,00 Kč
160 000,00 Kč
50 000,00 Kč
3 000 000,00 Kč
290 000,00 Kč
120 000,00 Kč
200 000,00 Kč
150 000,00 Kč
250 000,00 Kč
200 000,00 Kč
90 000,00 Kč
1 100 000,00 Kč
500 000,00 Kč
8 278 000,00 Kč

Rozpočet na rok 2017 - akce ORJ 6 (odbor stavební úřad, majetek a investice)
č.p./ část
139 (SVJ)
915 - 918
377 (kulturní památka)

Místní poplatky ve městě Skuteč
pro rok 2017

Popis akce

Hlavní přívod vody, vymalovat vstupní společný prostor
Ležaté rozvody vody + stoupačky + výměna kulových ventilů čp. 915 - 918
Byt č. 9/377 - oprava podlahy
Byt č. 11/377 - výměna kuchyňské linky
celkem č.p. 377 "Sport"
931 - 933
nové vchodové dveře Al - 3 vchody
část Skutíčko obecní dům
Vývěska
celkem část Skutíčko
část Hněvětice obecní dům
Oprava vstup a dveře do "uhelny" - dveře opraveny 2016, nátěr z "provozu"
celkem část Hněvětice
část Štěpánov obecní dům
Vybavení volební místnosti - stoly, židle, kličky oken
celkem část Štěpánov
část Žďárec u Skutče
Oprava křížek+ plot +socha před č.p. 57
celkem část Žďárec u Skutče
část Radčice
Výroba kovaného plotu - pomník obětem války
celkem část Radčice
část Zbožnov obecní dům
Nová omítka na "staré části" budovy
celkem část Zbožnov
část Skuteč
Oprava komunikace - ul. Vilibalda Svobody (po rekonstrukci kanalizace)
Chodník u ZŠ Komenského (vrostlé kořeny stromů)
Opravy chodníky na území města
Přeložka chodníku Osady Ležáků
Dešťové vpusti V. Nováka, opravy a vyčištění
Oprava komunikace k čp. 595 (Veisovi, Horka) cca 1 200 m²
ZŠ Komenského - podlaha, tělocvična (protiskluzový povrch,zabezpečení
ústředního topení)
ZŠ Smetanova - opravy WC
Fotbalový stadion - oprava tribuny
celkem část Skuteč
Kulturní klub Skuteč
Oprava venkovního amfiteátru u Kulturního klubu Skuteč
Odvody ZPF
Zemědělský půdní fond (zaměření, odnětí např. z orné půdy)
PENB
Pronajímané objekty - "energetické průkazy"
Plán rozvoje města II.
2. část strategického dokumentu města Skuteč
Celkem zařazené do „ostatní“ (bez kapitálových výdajů)

Navrhovaný
rozpočet 2017
40 000,00 Kč
200 000,00 Kč
30 000,00 Kč
10 000,00 Kč
40 000,00 Kč
150 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
40 000,00 Kč
40 000,00 Kč
25 000,00 Kč
25 000,00 Kč
40 000,00 Kč
40 000,00 Kč
50 000,00 Kč
50 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
1 550 000,00 Kč
400 000,00 Kč
515 000,00 Kč
250 000,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
300 000,00 Kč
600 000,00 Kč
40 000,00 Kč
3 855 000,00 Kč
150 000,00 Kč
400 000,00 Kč
60 000,00 Kč
200 000,00 Kč
5 560 000,00 Kč

4 563 500
3 737 000
4 616 600
32 836 200
2 170 000
1 408 600
11 751 700
21 282 500
12 897 400
7 545 000
8 278 000

-7 373 600
-7 373 600

Informujeme občany o výši
a splatnosti místních poplatků za
svoz komunálního odpadu a poplatku ze psa pro rok 2017.
Výše poplatků pro rok 2017
zůstává beze změn.
Pro občany mající trvalý pobyt
v části Skuteč a v části Žďárec
u Skutče je poplatek za svoz odpadů ve výši 500 Kč/1 poplatníka/
1 rok; v částech Radčice, Skutíčko, Přibylov, Nová Ves, Štěpánov,
Zbožnov, Lhota, Zhoř, Hněvětice, Lažany a Lešany je poplatek
ve výši 470 Kč/1 poplatníka/1 rok.
Nadále zůstává v platnosti osvobození dětí od narození do pěti let
věku, a to až do konce roku, ve kterém pěti let dosáhly.
Poplatek za svoz odpadů
i poplatek ze psa je splatný
do 30. dubna 2017.
Poplatky
můžete
uhradit
v hotovosti na pokladně Městského úřadu Skuteč v pokladních hodinách:
Pondělí
8 - 11 a 12 - 17 h
8 - 11 a 12 - 16 h
Středa
Úterý, Čtvrtek a Pátek 8 - 9 h

nebo bezhotovostně převodem na
účet (číslo účtu, variabilní symbol
a částku sdělíme na telefonu 469
326 471 nebo na e-mailu eva.bartova@skutec.cz).
Novinkou spojenou s místním
poplatkem ze psů, je vydávání
sáčků na psí exkrementy pro majitele psů, kteří mají řádně uhrazeny
všechny poplatky za psy. Zároveň
na ně mají nárok také majitelé psů,
které Obecně závazná vyhláška
č. 1/2015 od tohoto poplatku osvobodila. Každý majitel psa (poplatník) na rok 2017 dostane 250 ks
sáčků na psí exkrementy. Rada
města k tomuto kroku přistoupila
ve snaze podpořit majitele psů
a tím zlepšit čistotu a pořádek ve
městě.
Speciální sáčky si majitelé psů
vyzvednou na ekonomickém odboru Městského úřadu Skuteč, kde
zároveň poplatek zaplatí. Po ověření úhrady poplatku budou poplatníkům sáčky vydány.
Ing. Eva Bártová
ekonomický odbor,
správa místních poplatků,

Mít svůj život více ve svých rukou
Domov na hradě Rychmburk
integruje klienty do společnosti,
hrad se má otevřít veřejnosti
Domov na hradě Rychmburk
je zařízením, které více než 10 let
poskytuje pobytové sociální služby
osobám s chronickým duševním
onemocněním. Již od 40. let byl domovem důchodců. Je zřizován jako
příspěvková organizace Pardubického kraje. Od 1. 1. 2016 je ředitelem Domova Mgr. Jakub Vávra.
Vzhledem k aktuálním skutečnostem, které se promítnou i do
dění ve Skutči, jsme pana ředitele
poprosili o rozhovor.
Pane řediteli, jak byste charakterizoval služby, které nabízíte?
Posláním naší pobytové sociální
služby domov se zvláštním režimem je umožnit bydlení dospělým
osobám s chronickým duševním
onemocněním, poskytnout jim
podporu a péči vycházející z jejich
individuálních potřeb. Rád bych se
zastavil u pojmu „zvláštní režim“,
který si veřejnost možná vykládá
nepřesně. Jde o termín ze zákona
o sociálních službách a v podstatě
se jedná především o pravidelnost
a strukturu dne. Klienti jsou vedeni
k tomu, aby dodržovali daná pravidla a denní režim.
S pomocí našich zdravotních
sester dohlížíme na zdravotní stav
klientů a na to, aby brali pravidelně léky, které mají předepsané od
lékaře. Ničím jiným tento režim
„zvláštní“ není. Naši klienti zde nejsou zavření, mohou se volně pohybovat a řada z nich tak běžně činí.
Jezdí buď sami, nebo s doprovodem i k vám do Skutče, na úřady či
k lékaři apod. Na ošetřovatelském
oddělení domova jsou klienti, kterým vzhledem k věku a dalším závažnějším nemocem poskytujeme
celodenní a komplexní péči.
Posláním další služby chráněné
bydlení je umožnit bydlení v běžné domácnosti dospělým osobám
s chronickým duševním onemocněním a poskytnout jim podporu při
získávání praktických dovedností
potřebných pro samostatný život.
Rozdíl je v tom, že v domově se
zvláštním režimem klientům poskytujeme plné zabezpečení, tzn.
stravu, praní prádla, úklid atd.
Oproti tomu v chráněném bydlení
poskytujeme pouze službu bydlení
a podporu bydlení. Tzn. že už jim
nevaříme, ale naše pracovnice jim
pomáhá s tím, aby si uvařili. My za

ně neuklízíme, ale pomáháme jim
s tím, aby si uklidili. Každému je
poskytována taková míra podpory,
aby se jeho dovednosti neztrácely,
ale naopak se rozvíjely. individuální plán velmi podrobně popisuje,
co klient zvládne sám, s čím mu
poradíme, v čem mu pomůžeme
a případně, co za něj uděláme.
Službu chráněné bydlení tak logicky využívají lidé, kteří potřebují
minimum toho, co za ně uděláme,
ale hodně toho s čím jim poradíme
a pomůžeme. Podpora je 12-ti hodinová, včetně víkendů.

Hejlem ze Skutče, kteří za našimi
klienty pravidelně dojíždí.
Klienti z Penzionu si sami připravují snídaně, na obědy a večeře stále chodí do hradu, ale sami
si např. uklízejí. Nyní realizujeme
potřebné stavební úpravy tak, aby
zde mohla vzniknout cvičná kuchyně, prádelna a společná jídelna, čehož začnou klienti postupně
využívat.
Klienti obou služeb v rámci rehabilitace vytvářejí výrobky v naší
aktivizační dílně a pomáhají nám
starat se o chod hradu a jeho okolí.

Jaké jsou počty klientů v jednotlivých službách zde v Předhradí?
Zde v Předhradí je 39 klientů,
z toho 29 na hradě a 10 v Penzionu.

Několik vašich klientů je v chráněném bydlení i ve Skutči, že?
Ve Skutči na sídlišti (Družstevní ulice) jsou od ledna roku 2015
čtyři klienti ve dvou bytech.
Byty jsou v sousedních vchodech a i zde je k dispozici klientům
po dobu 12 hodin naše pracovnice.

Penzion – co si pod tím máme
představit?
Tento objekt před hradem Rychmburk (ve kterém je i kancelář
ředitele domova, poznámka reakce) funguje pět let po kompletní
rekonstrukci z evropských peněz
jako Penzion, v němž se nachází
tzv. integrační centrum. Jde o jakýsi
mezistupeň, v němž si lidé mohou
postupně zvykat na běžnější způsob života a případně mohou po-

A jaké máte s chráněným bydlením zkušenosti?
Když jsme s chráněným bydlením začínali, byly samozřejmě
obavy, jak lidé, dosud závislí na
celodenních službách, novou situaci zvládnou. Zda to pro ně nebude
příliš náročné.

q Penzion s integračním centrem, v pozadí hrad Rychmburk.
sléze přejít do chráněného bydlení.
I zde je pouze 12-ti hodinová péče,
v noci je služba zajištěna z hradu, kde
je personál vždy připraven pomoci.
Jedním z našich úkolů je péče
o zdravotní stav klientů a dohled
nad užíváním předepsané medikace. V tom velmi oceňujeme spolupráci s lékaři MUDr. Evou Miklasovou z Chrudimi a MUDr. Vojtěchem

Po dvou letech fungování se
ukazuje, že to byl velmi důležitý
a prospěšný krok, protože ti lidé se
v mnohém osamostatnili, spoustu
věcí si dokáží zajistit sami, případně potřebují pouze nějaké připomenutí nebo radu. V základních
věcech běžného života si vedou
velmi dobře.
dokončení na straně 3
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KRÁTCE
Ob˜ anské pr°k azy
ve Skut˜i

Všem, kteří aktuálně potřebují
řešit platnost svého občanského
průkazu připomínáme termíny, ve
kterých bude v provozu detašované
pracoviště Městského úřadu Chrudim na Městském úřadě ve Skutči.
Jedná se o tyto čtvrtky: 5. a 19. ledna, 2. a 16. února, 2., 16. a 30. března a 13. a 27. dubna 2017. Úřední
hodiny jsou od 12.30 – 17.00 hodin
v kanceláři č. 305 ve II. poschodí
úřadu.

Asistenti prevence
kriminality kon˜í

Od roku 2015 Městská policie Skuteč zaměstnávala celkem
tři asistenty prevence kriminality
(z toho jeden v Luži a dva ve Skutči). Placeni byli úřadem práce,
který však již prodloužení smlouvy
o spolupráci v této oblasti neschválil. Asistenci prevence kriminality
MP Skuteč tak skončí svůj pracovní
poměr k 31. 1. 2017.

M˛stsk á policie
upozor˝uje

MP Skuteč opakovaně upozorňuje, že její služby v rámci pracovní doby nepokrývají nepřetržitě 24
hodin denně po celý týden. V případě, že se nedovoláte na pohotovostní telefon městské policie č. 731
557 507, volejte v případě nutnosti
tel. č. 158.

Pod˛k ování
za váno˜ní str om

Ke krásné podobě vánočně vyzdobeného náměstí v adventním
čase uplynulých Vánoc výraznou
měrou přispěl vánoční strom. Krásný stříbrný smrk městu darovala
rodina Blažkových z Bělé.
Touto cestou Blažkovým děkujeme, stejně jako místním skautům, kteří se postarali o postavení
stromu. Poděkování zaslouží i Jiří
Vincenci, který sponzorsky zajišťuje dopravu a zapůjčení jeřábu ke
vztyčení stromu potřebného. Panu
Josefu Josífkovi patří poděkování
za převoz traktorem.

Sb˛r p oužitého oleje

Od ledna budou ve Skutči rozmístěny kontejnery na použitý
olej. Půjde o označené plastové
popelnice s otvorem pro vhazování
oleje v plastových lahvích. Sídliště
bude pokryto 4 kontejnery, z nichž
dva budou stát v ul. Družstevní
(před čp. 905 a 918) a další dva
v ul. Sládkova (před čp. 853 a 859).
Použitý olej bude možné vhazovat
i do kontejnerů v ulicích Heydukova a Sadová.

„VESELÁ ŠKOLKA“ OSADY LEŽÁKŮ
VE SKUT I V ÁM VŠEM PŘEJE
HODNĚ ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, LÁSKY
A SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
V NOVÉM ROCE 2017.
D•ti a zam•s
tnanci MŠ
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Mít svůj život více ve svých rukou
dokončení ze strany 3
Řekl bych, že i vztahy s ostatními obyvateli ve Skutči jsou bezproblémové.
Takže na základě těchto pozitivních zkušeností jste začali hledat
další vhodné místo k bydlení pro
vaše klienty?
Lidé
dlouhodobě
umístění
v ústavní péči si zvyknou na to,
že se o ně někdo ve všem postará.
Kdybychom v takové péči pokračovali, jejich dovednosti by postupně
vymizely. Postarat se sám o sebe
a zvládat běžné životní výzvy může
být velkou motivací k životu mimo
ústav.
Naše současné kroky souvisí
s plánem rozvoje sociálních služeb
Pardubického kraje, který se aktivně hlásí k deinstitucionalizaci.
Velkou oporou je nám v těchto aktivitách pan radní Pavel Šotola a vedoucí odboru sociálních věcí Kraje
Helena Zahálková. Dlouhodobým
záměrem je přejít z ústavního na
komunitní způsob poskytování sociálních služeb. Což znamená, že
by lidé s hendikepem neměli žít
odděleně v ústavech, ale měli by
být vystaveni radostem, strastem
a nárokům běžného života a pouze v těch oblastech, kde to sami
nezvládají, využívat pomoc sociálních služeb. Deinstitucionalizace
nyní probíhá ve všech pobytových
službách zřizovaných krajem. Již
fungující domky patřící pod Domov sociálních služeb Slatiňany
jsou např. v Presech u Chrudimi
a Zaječicích.
V těchto dnech Pardubický kraj
odkupuje od firmy Grano Skuteč objekt v Tyršově ulici. Jak
jste společně s radním kraje
panem Šotolou informovali zastupitele města Skuteč, měly by
v tomto objektu vzniknout další
byty pro vaše klienty. Je tomu
tak?
Ano, vzhledem k dříve řečenému průběžně hledáme možnosti
a sledujeme i trh s realitami
v blízkém okolí. Tak jsme se dozvěděli o prodeji objektu firmy Grano.
Záměrem je ubytovat zde 12
našich klientů v 7 bytech, které
vzniknout v části, kde dosud byla
ubytovna. Bude zde i zázemí pro
personál, který bude klienty nepřetržitě podporovat. Ve druhém
objektu bude fungovat nová služba sociální rehabilitace a sídlit
vedení organizace.
Komu je tato nová služba určena
a v čem spočívá?
Sloužit bude našim klientům
v chráněném bydlení a dalším zájemcům z okolí. Jde o posilování

pracovních dovedností, jejich trénování, využití volného času apod.
tak, aby se v ideálním případě mohl
dotyčný člověk uplatnit na chráněném nebo běžném trhu práce. To
znamená, že se pro něho podaří najít práci odpovídající jeho možnostem a schopnostem.
Poslední výzkumy prokázaly,
jak obrovský pozitivní vliv má zaměstnání na lidi s duševním onemocněním. Stačí i jeden či dva dny
v týdnu a vzrůstá šance na uzdravení
či udržení nemoci v přijatelné míře.
Postupně přesouváte klienty
z hradu. Znamená to, že by hrad
Rychmburk měl v budoucnu
sloužit zcela jinému účelu?
Máte pravdu. Do roku 2020 by
měli mít všichni klienti domova
se zvláštním režimem zajištěné
ubytování v běžném prostředí.
Tím se hrad uvolní. V současnosti

o pokračování naší výborné spolupráce, a tak hledá vhodný pozemek,
na kterém bychom mohli domek
postavit. Pro další klienty hledáme
vhodné byty chráněného bydlení
mimo Skuteč.
Od kdy je předpoklad umístění
dalších klientů ve Skutči?
Na jaře 2017 začneme využívat
byt pro chráněné bydlení v nově
budovaném bytovém domě v Havlíčkově ulici. A po stavebních
úpravách by počátkem roku 2018
mělo 12 klientů najít nový domov
v objektu ubytovny v Tyršově ulici.
Co byste případně rád vzkázal
obyvatelům Skutče v souvislosti
s dalším bydlením vašich klientů?
Předně bych rád poděkoval za toleranci a pochopení. V uplynulých
desetiletích byli lidé s duševními
poruchami separováni, odsouváni

7. 1.

8. 1.

14. 1.
15. 1.
21. 1.
22. 1.

28. 1.
29. 1.

Kopaná – turnaj mládeže (8.00 – 14.00)
Futsal – divize D (14.00 – 18.00)
Stolní tenis – divize (9.00 – 17.00)
Futsal – pardubický p‹ebor (10.00 – 12.00)
Basketbal – oblastní p‹ebor
Kopaná – turnaj mládeže (8.00 – 15.00)
Futsal – divize D (16.00 – 19.30)
Florbal – regionální liga, muži A (12.00 - 20.00)
Kopaná – turnaj mládeže (8.00 – 15.00)
Basketbal – oblastní p‹ebor (17.00 – 19.00)
Basketbal – oblastní p‹ebor (10.00 – 12.00)
Futsal – divize D (12.00 – 15.30)
Stolní tenis – divize (9.00 – 12.00)
Florbal – Pardubická liga, muži B (9.00 – 20.00)
Liga starších žákyı
Kopaná – turnaj mládeže (8.00 – 14.00)
Aktuální rozpis jednotlivých sportovišł naleznete
na www.sportovisteskutec.cz

Dobrovolní hasiči ze Skutče
doplnili zásahové vybavení

q Firma GRANO Skuteč spol. s r.o. celý objekt v Tyršově ulici (včetně
ubytovny a školícího střediska) prodala. Od 1. 1. 2016 patří Pardubickému kraji, který jej využije pro potřeby Domova na hradě Rychmburk.
Sídlo firmy Grano se přesouvá do areálu strojíren ve Zvěřinově ulici.
probíhají jednání s obcí Předhradí, městem Skuteč a Pardubickým
krajem ohledně dalšího využití
hradu. Směřujeme k zpřístupnění
hradu veřejnosti a hledáme i další
možnosti využití. Je zde vybavená
kuchyně, takže se nabízí fungování restaurace, pořádání svateb
a dalších akcí s možností ubytování. Rozhodně jde o unikátní památku a věříme, že se pro ni najde
smysluplné využití.
Stojí před Vámi dost těžký úkol.
Do roku 2020 musíte zajistit dostatečné prostory pro klienty,
kteří dosud bydlí na hradě.
Pracujeme na tom. Kromě tohoto
Penzionu s integračním centrem,
bude dalších 12 lidí bydlet v nově
vybudovaném objektu zde v Předhradí. Obec Předhradí velmi stojí

za zdi ústavů, se zdůvodněním, že
v těchto zařízeních je o ně výborně
postaráno. Byli tím však vyloučeni
ze společnosti. Chtěl bych zdůraznit, že obavy z lidí s duševním onemocněním rozhodně nejsou na místě, vždyť naši klienti jsou součástí
Skutče již nyní. Obyvatelé Skutče
naše klienty mohou poznat také při
vystoupení našeho divadelního spolku Markéta a při akcích na Rychmburku vidět i výsledky jejich práce.
Na našich webových stránkách
www.rychmburk.cz i na našem
facebooku jsou dostupné podrobnější informace, rádi zájemcům vysvětlíme i případné nejasnosti.
Věřím, že společně s obyvateli
Skutče dokážeme, že i lidé s duševním onemocněním mohou být
součástí společnosti.
Děkuji za rozhovor. Lenka Frídlová

Sportovní unie Chrudimska, Chrudimský deník, Město Skuteč
a Sport Action s.r.o.
srdečně zvou na vyhlášení ankety

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC
CHRUDIMSKA ROKU 2016
Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční na galavečeru
dne 25. 1. 2017 od 18.00 hodin
v Kulturním klubu Skuteč.
Večerem bude provázet moderátor
RADEK
ŠILHÁN.
V programu diváci uvidí
vystoupení AEROBIKU SKUTEČ a tanečního klubu BESTA
Chrudim. Zazpívá mladá nadaná zpěvačka a překvapením
bude laserová show a artistické
vystoupení.
Vstup je zdarma, zájemci
si mohou volné vstupenky cca
14 dní před akcí vyzvednout
v Turistickém informačním centru při Městském muzeu Skuteč.

SPORTOVNÍ KALENDÁŘ

q Vyhlášení ankety vždy prokládají atraktivní vstupy. Letos diváci
uvidí vystoupení Aerobiku Skuteč a tanečního klubu Besta Chrudim.

Výjezdové jednotce SDH Skuteč přibyl do vybavení Automatizovaný
externí defibrilátor (AED). AED se používá v případech náhlé zástavy
krevního oběhu a dokáže pomocí elektrického výboje navrátit postiženému
spontánní srdeční rytmus. AED bylo pořízeno zejména z důvodu zvyšujícího se počtu výjezdů jednotky k vážným dopravním nehodám. Zároveň
bude jednotka zařazena do projektu First Responder, kdy při nedostupnosti posádky zdravotnické záchranné služby, bude povolána, aby poskytla
rychlou předlékařskou pomoc do příjezdu první posádky záchranné služby.
Tento přístroj v hodnotě 36 tisíc korun byl zakoupen z finančních darů, která jednotka obdržela. V současné době, s ohledem na zásahovou činnost při
dopravních nehodách, zvažujeme i pořízení hydraulického vyprošťovacího
zařízení, což bohužel představuje další značné finanční prostředky.
Děkujeme tak za podporu místních dobrovolných hasičů firmě a osobám: Bosport s.r.o., FAS s.r.o., Granita s.r.o., SEKO Skuteč s.r.o., Miroslav
Makula, František Brokl – elektromontážní práce, Jiří Šenkýř – stavební
a řemeslné práce, Pneuservis Koreček, R. Klapal – Transport s.r.o., Václav
Novotný a manželé Jelínkovi.
Výjezdová jednotka SDH Skuteč

V chrastecké sokolovně návštěvníci
obdivovali poštovní holuby
V sokolovně v Chrasti se v sobotu 10. prosince 2016 uskutečnila
Oblastní výstava Oblastního spolku chovatelů poštovních holubů Pardubice, v němž se sdružuje více než 200 chovatelů. Pořadatelem této
výstavy v tradičním předvánočním termínu byl Místní spolek Proseč.
Tedy chovatelé poštovních holubů z měst Skuteč, Chrast, Luže a Proseč a jejich okolních obcí a vesnic, kteří svou pořadatelskou premiéru
dle ohlasů návštěvníků zvládli. Návštěvníci výstavy shlédli ty nejlepší
poštovní holuby regionu v kategoriích sport a standard a jistě ocenili
jejich sportovní výkony, které drtivou většinu z nich k účasti na této
výstavě předurčily.
Závodní sezóna starých holubů probíhá každý víkend od začátku
května do konce července a skládá se z 24 závodů starých holubů v rozmezí 100 km (závod Slaný) až 1000 km (závod Oostende). Každoročně,
na přelomu srpna a září, na tyto závody navazuje pět závodů holoubat
v rozmezí 100 až 300 km.
Nedílnou součástí výstavy byla i aukce holoubat od několika špičkových chovatelů z celé České republiky, nejen mistrů oblastních spolků,
ale i mistrů celostátních. Návštěvníci z řad chovatelů měli tedy možnost
posílit a vhodně doplnit svůj chov.
Na závěr výstavy proběhlo slavnostní vyhodnocení závodní sezóny 2016, byly předány poháry za vítězství v jednotlivých závodech a ocenění v různých sportovních kategoriích a soutěžích
standardu. Na výstavě byla také vybrána kolekce nejlepších čtrnácti poštovních holubů, která bude OS Pardubice reprezentovat na
celostátní výstavě poštovních holubů v Lysé nad Labem ve dnech
6. - 7. ledna 2017. Nejvíce holubů, pět, budou mít v kolekci letošní, již pětinásobní, mistři OS Filipi Team z Lažan u Skutče, které
z našeho místního spolku ještě na CV doplní holubička Pilař Teamu
z Chrasti.
Letu zdar
chovatelé MS CHPH Proseč
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Výpis z usnesení z 52. zasedání Rady města Skuteč
konaného dne 31. října 2016 na Městském úřadu Skuteč
Rada mˆsta bere na vˆdomí:
01/052/2016
informaci o programu „Rozsvícení váno ního stromu“ dne 26. 11. 2016.
02/052/2016
dopis předsedy podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sn‡movny Parlamentu …R o stanovení blasonu znaku m‡sta Skute , ve zn‡ní dle
přílohy.
03/052/2016
prƒb‡žnou zprávu odboru stavební
úřad, majetek a investice ze dne 26.
10. 2016 k pln‡ní úkolƒ, ve zn‡ní dle
přílohy.
04/052/2016
zprávu o možnostech erpání dotací
z národních dota ních programƒ,
ve zn‡ní dle přílohy.
05/052/2016
informativní zprávu k místnímu poplatku ze psƒ, ve zn‡ní dle přílohy.
06/052/2016
žádost spole nosti Amper Savings,
a.s., I… 01428357 a prohlášení Komer ní banky, a.s., I…45317054, dle
přílohy.
Rada mˆsta schvaluje:
07/052/2016
ceník inzerce v m‡sí níku Skute ské
noviny, ceník výlepu plakátƒ na plochách m‡sta Skute , ceník vyhlášení
relací m‡stským rozhlasem a ceník nájmƒ a služeb Kulturního klubu Skute ,
platných od 01. 01. 2017, dle příloh.
08/052/2016
pořízení svítidel a stativƒ pro Kulturní
klub Skute od firmy Vlastimír Krejí, Pod Vinohrady 1582, Slavkov
u Brna, I… 15241033 v celkové cen‡
161.862 K , dle nabídky v příloze.
09/052/2016
odpisové plány níže uvedených škol
a školských zařízení zřízených m‡stem
Skute na rok 2017: Školní jídelna,
Skute , okres Chrudim; Mateřská škola, Skute , Poršova ulice 240, okres
Chrudim; Základní um‡lecká škola Vít‡zslava Nováka, Skute , okres Chrudim, dle příloh.
10/052/2016
dodatky . 1 ke smlouvám .
OSV/16/20543, OSV/16/20532,
OSV/16/20589 o poskytnutí ú elové
dotace na zajišt‡ní sociálních služeb
v příspěvkové organizaci SeniorCentrum Skute , I… 75016541, poskytovatel Pardubický kraj, I… 70892822,
ve zn‡ní dle příloh.
11/052/2016
poskytnutí pen‡žitého daru z rozpo tu m‡sta Skute na rok 2016 ve výši
2.295 K , dle přílohy.
12/052/2016
zm‡nu položkového rozpo tu m‡sta
Skute , dle přílohy.
13/052/2016
objednávku na dodávku a montáž
oken v obecním dom‡ . p. 26 v ásti
m‡sta Zbožnov, u spole nosti PAULUS
CZ, s.r.o., I… 28811496, se sídlem
Příčná 999, 539 73 Skute , v celkové cen‡ 72.081,00 K v etn‡ DPH,
ve zn‡ní dle přílohy.
14/052/2016
prodej nepotřebného vozidla Avie
A31L z majetku m‡sta Skute , dle kupní smlouvy v příloze.
15/052/2016
dodatek . 1 ke smlouv‡ o dílo „Rekonstrukce hasi ské zbrojnice ve Skut i“,
ze dne 16. 08. 2016, se spole ností

LK Advisory, s.r.o., I… 24275093, se
sídlem Kubánské nám‡stí 1391/11,
100 00 Praha, ve zn‡ní dle přílohy.
16/052/2016
dodatek . 1 ke smlouv‡ o dílo .
10 /040/2016 týkající se akce „Rekonstrukce střechy na smute ní síni
ve Skut i, . p. 898“ uzavíraný s fyzickou osobou Jaroslav Kopřiva, I…
43457614, se sídlem Vít‡zslava Nováka 969, 539 73 Skute , v celkové
cen‡ 1.334.406,00 K , ve zn‡ní dle
přílohy.
17/052/2016
příkazní smlouvu . SML-Z-M-16-379
na zpracování dokumentƒ pro získání
dotace na akci „Modernizace infrastruktury Základní školy Komenského
ve Skut i“ se spole ností RPA Dotace,
s.r.o., I… 01399357, se sídlem Koutného 2269/3, 628 00 Brno, ve zn‡ní
dle přílohy.
18/052/2016
příkazní smlouvu . SML-Z-M-16-380
na organizaci výb‡rového řízení
a zajišt‡ní realiza ního managementu
na akci „Modernizace infrastruktury
Základní školy Komenského ve Skut i“
se spole ností RPA Tender, s.r.o., I…
29367107, se sídlem Starobrn‡nská
690/20, 602 00 Brno, ve zn‡ní dle
přílohy.
19/052/2016
smlouvu na provád‡ní zimní údržby
na vybraných komunikacích s družstvem Zderaz, zem‡d‡lské družstvo,
I…00124851, ve zn‡ní dle přílohy.
20/052/2016
dohodu o splátkách dluhu za užívání
bytu . 4, Družstevní 915, Skute , dle
žádosti nájemce v příloze.
21/052/2016
výpov‡« z nájmu bytu . 2, Palackého
nám‡stí 139, Skute dohodou k 31.
12. 2016, dle žádosti.
22/052/2016
podmínky nájmu bytu . 2, Palackého
nám‡stí 139, Skute na dobu ur itou
jednoho roku, ve zn‡ní dle přílohy.
23/052/2016
podmínky nájmu bytu . 44, Družstevní 918, Skute na dobu ur itou jednoho roku od 01. 12. 2016, ve zn‡ní
dle přílohy.
24/052/2016
podmínky nájmu bytu . 5, Družstevní
915, Skute na dobu ur itou jednoho
roku, ve zn‡ní dle přílohy.
25/052/2016
podmínky nájmu bytu . 7, Družstevní
915, Skute na dobu ur itou jednoho
roku od 01. 12. 2016, ve zn‡ní dle
přílohy.
26/052/2016
smlouvu o dílo s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje,
I… 69153361, na zpracování I. ásti
Plánu rozvoje m‡sta Skute v celkové
cen‡ 96.800 K , ve zn‡ní dle přílohy.
27/052/2016
dohodu o financování projektové dokumentace, ve zn‡ní dle přílohy
Rada mˆsta ruší:
28/052/2016
usnesení íslo 14/036/2016 ze dne
04. 04. 2016.
Rada mˆsta schvaluje:
29/052/2016
nájem bytu . 4, Boženy N‡mcové
317, Skute na dobu ur itou do 31.
03. 2017, ve zn‡ní dle přílohy.

14/053/2016
smlouvu o nájmu prostor ur ených
k podnikání na letním koupališti ve Skut i se spole ností Dvořáková s.r.o.,
Píš²ovy 846, Chrudim, I… 26009099,
ve zn‡ní smlouvy dle přílohy.
15/053/2016
smlouvu o pachtu ásti pozemku
p. . 1093/1, o výměře 490 m2,
k. ú. Skute , obec Skute , ve zn‡ní dle
přílohy.
16/053/2016
smlouvu o pachtu ásti pozemku p. .
1096/1, o výměře 380 m2, k. ú. Skute , obec Skute , ve zn‡ní dle přílohy.
17/053/2016
smlouvu o pachtu pozemku p. .
1886/1, o výměře 1113 m2, zahrada,
k. ú. Skute , obec Skute s truhlářstvím
Elba, Skute 936, ve zn‡ní dle přílohy.
18/053/2016
smlouvu o zřízení v‡cného břemene služebnosti na p. p. . 573/10, k. ú.
Lažany u Skut e, obec Skute se spole ností M‡stské vodovody a kanalizace
Skute , s.r.o., I… 25940015, ve zn‡ní
smlouvy dle přílohy.
19/053/2016
zám‡r prodeje ásti p. p. . 1102/1,
o výměře cca 50 m2, vše k. ú. Skutí ko,
obec Skute , dle přílohy.
20/053/2016
smlouvu . 813/2016 o poskytnutí finan ních prostředků z rozpo tu
Státního fondu dopravní infrastruktury
na rok 2016 na akci „Chodník u silnice
III/3062 a III/3065 - Ž«árec u Skut e“,
ve zn‡ní dle přílohy.
Rada mˆsta vydává:
21/053/2016
souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro ohlášení stavby na akci
„Skute , odbahn‡ní a rekonstrukce rybníku Konopá “.
Rada mˆsta doporučuje zastupitelstvu

mˆsta schválit:
22/053/2016
v souladu se zákonem .185/2001
Sb. o odpadech, „Plán odpadového
hospodářství“ zpracovaný spole ností
ISES s.r.o. Praha a schválený Krajským
úřadem Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zem‡d‡lství, ve zn‡ní dle přílohy.
23/053/2016
erpání rozpo tu m‡sta za období leden - říjen 2016, dle přílohy.
24/053/2016
rozpo et příspěvkové organizace SeniorCentrum Skute na rok 2017, ve zn‡ní dle přílohy.
25/053/2016
zřizovací listinu příspěvkové organizace
SeniorCentrum Skute , I… 75016541
s ú inností od 01. 01. 2017 ve zn‡ní
dle přílohy
26/053/2016
koupi p. p. . 1707/2, o výměře 530
m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
k. ú. Skute , obec Skute , ve zn‡ní
smlouvy v příloze.
27/053/2016
prodej podílƒ o velikosti 1/4 p. p. .
410, ostatní plocha, neplodná pƒda,
p. p. . 411, orná pƒda a p. p. .
346/2, orná pƒda o celkové výměře
1080 m2, vše k. ú. Rad ice u Skut e,
obec Skute za cenu 15 K /m 2 + náklady s prodejem spojené, ve zn‡ní
smlouvy dle přílohy.
28/053/2016
prodej ásti p. p. . 90/1, o výměře 3
m2, ostatní plocha - ostatní komunikace, k. ú. Ž«árec u Skut e, obec Skute
za cenu 35,- K /m 2 + platná sazba
DPH + náklady s prodejem spojené,
ve zn‡ní smlouvy dle přílohy.
29/053/2016
rozpo et m‡sta Skute na rok 2017,
dle přílohy.

Výpis z usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Skuteč
konaného dne 7. prosince 2016 na Městském úřadě Skuteč
Zastupitelstvo mˆsta schvaluje:
01/012/2016
leny návrhové komise: MUDr. Vojt‡ch
Hejl, František Gargulák, František Sokol
02/012/2016
program 12. zasedání Zastupitelstva
m‡sta Skute
Zastupitelstvo mˆsta bere na vˆdomí:
03/012/2016
zprávu starosty m‡sta Skute
04/012/2016
zápisy z kontrol Finan ního výboru Zastupitelstva m‡sta Skute , ve zn‡ní dle
příloh
05/012/2016
zápisy z kontrol Kontrolního výboru Zastupitelstva m‡sta Skute , ve zn‡ní dle
příloh
Zastupitelstvo mˆsta schvaluje:
06/012/2016
plán innosti na rok 2017 Finan ního výboru Zastupitelstva m‡sta Skute , ve zn‡ní dle přílohy
07/012/2016
plán innosti na rok 2017 Kontrolního
výboru Zastupitelstva m‡sta Skute ,
ve zn‡ní dle přílohy
Zastupitelstvo mˆsta volí:
08/012/2016

lenku Finan ního výboru Zastupitelstva
m‡sta Skute : paní Zde±ka Da±ková,
Skute
Zastupitelstvo mˆsta schvaluje:
09/012/2016
zřizovací listinu příspěvkové organizace
SeniorCentrum Skute , I… 75016541
s ú inností od 01. 01. 2017, ve zn‡ní
dle přílohy
10/012/2016
rozpo et příspěvkové organizace SeniorCentrum Skute , I…75016541 na rok
2017, ve zn‡ní dle přílohy
Zastupitelstvo mˆsta bere na vˆdomí:
11/012/2016
rozpo et spole nosti M‡stská sportovišt‡
Skute , s .r. o., I… 26013771 na rok
2017, ve zn‡ní dle přílohy
12/012/2016
rozpo et spole nosti M‡stské vodovody a
kanalizace Skute s.r.o., I… 25940015,
na rok 2017, ve zn‡ní dle přílohy
Zastupitelstvo města schvaluje:
13/012/2016
spole nosti M‡stské vodovody a kanalizace Skute s.r.o., I… 25940015, cenu
vodného a sto ného na rok 2017, ve
zn‡ní dle přílohy
Pokračování na str. 7

Výpis z usnesení z 53. zasedání Rady města Skuteč
konaného dne 14. listopadu 2016 na Městském úřadu Skuteč
Rada mˆsta bere na vˆdomí:
01/053/2016
prƒb‡žnou zprávu odboru stavební
úřad, majetek a investice ze dne 09.
11. 2016 k pln‡ní úkolƒ, ve zn‡ní dle
přílohy.
02/053/2016
tabulku ceníkƒ knihoven, dle přílohy.
Rada mˆsta jmenuje:
03/053/2016
leny komise pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek pro výb‡r zhotovitele akce „Žulová stezka Horkami II.“,
ve složení dle přílohy.
Rada mˆsta ruší:
04/053/2016
usnesení íslo 38/051/2016 ze dne
17. 10. 2016.
Rada mˆsta schvaluje:
05/053/2016
dodatek k nájemní smlouv‡ na byt . 9,
Boženy N‡mcové 317, Skute na dobu
ur itou do 31. 01. 2017, ve zn‡ní dle
přílohy.
06/053/2016
zm‡nu v rozpo tu Základní školy a mateřské školy Ž«árec u Skut e, okres
Chrudim na rok 2016, ve zn‡ní dle
přílohy
07/053/2016
s ú inností od 01. 11. 2016 platový
vým‡r ředitelky Školní jídelny, Skute ,
okres Chrudim, ve zn‡ní dle přílohy.
08/053/2016
smlouvu o dílo na vypracování projekto-

vé dokumentace na akci „Novostavba
chodníkƒ v ulici Smila Flašky v etn‡ parkovacích stání, veřejného osv‡tlení a rekonstrukce komunikace“ se spole ností
ILBprostav s.r.o., I… 28810180, se sídlem Na Kopci 316, 530 02 Mikulovice, za celkovou cenu 139.150 K v etn‡ DPH, ve zn‡ní smlouvy dle přílohy.
09/053/2016
smlouvu o dílo „Vým‡na ležatých rozvodƒ vody a stoupacího vedení vody v . p.
926 - 929, ulice Družstevní, Skute “, se spole ností GRANIT - SPED
s.r.o., I… 64788997, se sídlem Lažany 26, 53973 Skute , v celkové cen‡
221.247 K v etn‡ DPH, ve zn‡ní dle
přílohy.
10/053/2016
odpis nepotřebného dlouhodobého majetku m‡sta Skute , dle přílohy.
11/053/2016
nájemní smlouvu na ást p. p. .
399/2, k. ú. Skute , obec Skute se
spole ností PERASO CZ s.r.o., Praha
2, I…:01775049 ve zn‡ní dle přílohy.
12/053/2016
nájem ásti p. p. . 1923/7, o výměře
18 m2, ostatní plocha, manipula ní plocha, k. ú. Skute , obec Skute , ve zn‡ní
smlouvy dle přílohy.
13/053/2016
smlouvu o nájmu prostor ur ených
k podnikání a movitých v‡cí v Kulturním
klubu Skute , Rubešova 525, Družstevní 918, Skute , ve zn‡ní dle přílohy.

SBOR PRO OBˇANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
- PROSINEC 2016 MEZI SKUTEˇSKÉ OBˇANY BYLA SLAVNOSTNĚ PŘIVÍTÁNA:

 Terezka Hlaváčová, Skuteč, Palackého nám.

SVÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA OSLAVILI:
70 let
 Jaroslav Čejka, Sládkova
 Marie Kubánková, Havlíčkova
 Stanislava Beránková, Šraňk
 Eva Vařejčková, Radčice
 Eva Obrovská, Sládkova
 Zdenka Hrušková, Štěpánov
75 let
 František Brokl, Zahradní
 Otto Fischer, Sládkova
 Jaroslava Zelenková, Osady Ležáků
80 let
 Marie Koutná, Družstevní
 Vladislav Bohuněk, Přibylov
85 let
 Zdeňka Chmelařová, Smetanova
 Stanislav Bartošek, Zvěřinova
91 let
 Věra Kopišťová, Žďárec u Skutče
94 let
 Bohumila Korábová, Heydukova

Diamantovou svatbu – 60 let trvání manželského
svazku, oslavili manželé Jaroslav a Marie
Plachých ze Skutče, ulice Osady Ležáků.

BLAHOPˇÁNÍ
Naši rodiče - Karel a Ludmila
SVOBODOVI oslavili 22. 11. 2016
v kruhu rodinném diamantovou svatbu
- 60 let společného života. Touto cestou
jim ještě jednou děkujeme za všechno, co
pro nás udělali a přejeme na společné
cestě do dalších let hlavně hodně zdraví,
klidu, lásky a pohody.
syn Karel a dcera Lída s rodinami

Rušný advent
Letošní advent jsme toho stihli s našimi klienty opravdu hodně. Koncem
listopadu jsme se zúčastnili recitační
soutěže Zámecký šotek v Heřmanově
Městci, odkud jsme si přivezli jedno
druhé, jedno třetí a dvě čtvrtá místa.
Již tradiční vánoční výstava prací
našich klientů byla opět plná krásných
výrobků. Děkuji všem, kteří je několik měsíců pilně připravovali. Poprvé
jsme, i s koledami a punčem, rozsvítili
stromky i před našimi budovami.
Ve čtvrtek 1. prosince měl přijet
pan Pečenka s hudebním programem
S vůní cukroví. Bohužel ve svém nabitém diáři na nás pozapomněl, situaci ale pohotově zachránil jeden z našich pracovníků, pan Ladislav Cepl,
se svou harmonikou. Jeho vystoupení
mělo velký úspěch. Vřelé díky!

Navštívil nás Mikuláš se svým andělským a čertovským doprovodem.
Děti ze ZŠ Smetanova nám jako každý rok krásně ozdobily vánoční stromečky na všech odděleních.
Náš PS Radost byl letos pozván,
aby se zúčastnil adventní výstavy
v sále Jana Kašpara na Pardubickém
kraji. Bylo to jeho první vystoupení
mimo Skuteč a sklidilo velké ovace.
V náhradním termínu 13. prosince dorazil pan Pečenka s vánočním
programem. Večer jsme si potom
nenechali ujít vánoční koncert skutečských sborů Cantando a Rubeš v Kulturním klubu. Následně se uskutečnila
ještě dvě vánoční posezení s vystoupením PS Smíšek při ZŠ Komenského
a pana Vávry z Pardubic.
Adventní čas jsme si vychutnávali
všemi smysly i díky vánoční výzdobě
a cukroví, které připravili naši klienti
spolu s aktivizačními pracovnicemi.
Všem našim klientům i zaměstnancům přejeme krásný nový rok 2017.
Mgr. Linda Bodláková
vedoucí sociální péče

Rozpis pohotovostních služeb stomatolog
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY JSOU OD 9 DO 13 HODIN
Leden
1.1. Ned‡le - Nový rok
7.1. Sobota
8.1. Ned‡le
14.1. Sobota
15.1. Ned‡le
21.1. Sobota
22.1. Ned‡le
28.1. Sobota
29.1. Ned‡le

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

Únor
4.2. Sobota
5.2. Ned‡le

MUDr. Zden‡k Dvořáček
MUDr. Zden‡k Dvořáček

Josef Cimburek
Tomáš Mrkvi ka
Tomáš Mrkvi ka
Eva Konývková
Eva Konývková
Libor Ba kovský
Libor Ba kovský
Hana Mrkvi ková
Hana Mrkvi ková

Skute , Tyršova 386
Prose u Skut e, Zahradní 240, Zdravotní středisko
Prose u Skut e, Zahradní 240, Zdravotní středisko
Hlinsko, Nádražní 548, Poliklinika Hlinsko
Hlinsko, Nádražní 548, Poliklinika Hlinsko
Hlinsko, Družstevní 1401
Hlinsko, Družstevní 1401
Prose u Skut e, Zahradní 240, Zdravotní středisko
Prose u Skut e, Zahradní 240, Zdravotní středisko
Hlinsko, Husova 64, Zdravotní středisko
Hlinsko, Husova 64, Zdravotní středisko
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SKUTEČSKÉ NOVINY

INFO ZE ZŠ KOMENSKÉHO
Florbal nás baví
V závěru roku chlapci a děvčata
od 3. – 7. třídy reprezentovali školu
ve florbalových turnajích. Nejlepšího výsledku dosáhla děvčata ze
6. a 7. třídy, která v okresním kole
vyhrála všechny zápasy a postoupila do krajského kola.
Chlapci ze 6. – 7. tříd to měli
v okresním kole napínavější, ale
nakonec se jim také podařilo do
krajského kola postoupit.
V případě žáků 1. stupně dokázala děvčata v turnaji o pohár
základních škol vybojovat pěkné
druhé místo. Chlapcům se ve stejné soutěži tolik nedařilo a odjeli
bez medaile, ale i jim patří poděkování za podaný výkon.
Děkujeme všem žákům, také panu učiteli Skočílkovi a panu učiteli Kotasovi, za vzornou reprezentaci naší
školy na sportovních soutěžích. Poděkování patří rovněž trenérům skutečského florbalu Marku Kreminovi
a Ondřeji Laškovi.
Víte, kdo je Bovýsek?

INFO ZE ZŠ SMETANOVA
V letošním školním roce se naše
škola zapojila již do několika soutěží. V září se naši žáci zúčastnili
školního kola Logické olympiády
pořádané Mensou ČR. Martin
Skočílek ze 3. B obsadil 7. – 9.
místo (z 683 účastníků) v kraji a
postoupil do krajského semifinále,
kde se stal jedním z nejmladších
účastníků ve své kategorii. Za
zmínku ještě určitě stojí umístění

Vědomostní soutěže
Denisy Pudilové, 9. B, která v kategorii B obsadila 60. – 62. místo
z 859 účastníků a postup do krajského semifinále ji unikl jen o vlásek.
Začátek listopadu patřil již tradičně soutěži Bobřík Informatiky,
kterou připravuje Pdf JU v Českých
Budějovicích pod záštitou MŠMT
a JSI. V kategorii BENJAMÍN obsadila Kateřina Burešová, 7. tř.,
117. místo v republikovém žebříč-

ku (z 15 944 účastníků) a celkově
30. místo mezi základními školami. V kategorii KADET obsadila
Adéla Burešová, 8. tř., 537. místo
v republikové žebříčku (z 14 076
účastníků) a celkově 155. místo
mezi základními školami. O dalším
úspěchu čtěte na str. 8 (poznámka
redakce).
Všem gratulujeme a děkujeme
za reprezentaci školy.

Školu navštívil maskot Bovýsek
od firmy Bovys, která realizuje
projekt Ovoce a zelenina do škol.
Každý čtvrtek žáci prvního stupně
naší školy dostávají ovoce, zeleninu nebo malý džus zdarma. V listopadu je navíc navštívil Bovýsek
s rozesmátým obličejem. Maskot
se představil, poptal se žáků, které
ovoce a zeleninu mají nejraději,
a podle obrázků s nimi zopakoval
některé druhy. Nakonec se společně
vyfotili a jako dárek od něho každý
žák dostal dětský džus.

S čerty nejsou žerty
aneb Mikulášská nadílka
Blížící se konec roku se u nás
nesl v duchu tradic spojených s nejkrásnějším obdobím v roce. Opět nás navštívil Mikuláš s anděly a čerty. Žákům
přinesli nadílku, Mikuláš se podíval do Knihy hříchů, pochválil hodné žáky a domluvil těm zlobivým. Čerti poškádlili „zlobivce“, kteří museli zarecitovat básničku nebo zazpívat písničku, aby si je neodnesli s sebou do pekla.
Nakonec se žáci s Mikulášem a jeho družinou na památku vyfotili a slíbili, že budou celý rok hodní. Velký dík patří
žákům 9. třídy, třídním učitelům i rodičům, kteří se na přípravě mikulášské nadílky podíleli.
Sboreček pod vánočním stromem
V sobotu 26. listopadu v podvečer se na náměstí ve Skutči konalo slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Před
tímto netrpělivě očekávaným okamžikem zazněly za účasti skutečských škol vánoční písně. Atmosféra byla úžasná
a žáčci 1., 3. a 4. třídy se těšili na to, až před svými kamarády a rodiči ukáží to, co se naučili. Město Skuteč malé
zpěváčky za jejich pěkné vystoupení odměnilo. Touto cestou chci městu Skuteč poděkovat za uznání, kterého se
našim dětem dostalo, a za to, že pro sboreček ZŠ Komenského připravili krásného Mikuláše, neboť jsem z tohoto
daru zakoupila mikulášské balíčky. Ještě jednou děkuji za sebe a hlavně za děti.
Mgr. Vladimíra Navrátilová
Adventní čas i Vánoce jsou za námi
Adventem žila celá naše škola. Ve středu 23. listopadu v tělocvičně školy proběhly tradiční a oblíbené Adventní
trhy. Všichni, kdo přišli, si za symbolické ceny mohli zakoupit výrobky s vánoční tématikou. V 16 hodin na prostranství před školou, po rozdání cen a odměn za vánoční soutěže zazpívali žáci pod vedením paní učitelky Navrátilové a pana učitele Kotase vánoční písně. Po jejich vystoupení byly slavnostně rozsvíceny ozdobené stromky před
školou. Na všechny tak dýchla krásná vánoční atmosféra.
Děkujeme všem rodičům, kteří se podíleli na organizaci Adventních trhů za spolupráci a podporu naší školy.
Na závěr si dovolujeme popřát všem Skutečanům šťastný nový rok 2017. 
za ZŠ Komenského, Mgr. Ivana Nováková
více na www.zskomenskeho-skutec.cz

ZPRÁVY Z GYMNÁZIA
Přípravné kurzy
Přípravné kurzy na přijímací
zkoušky pro žáky 9. ročníků budou zahájeny v lednu, proběhne
celkem 14 lekcí (7xM, 7xČj). První kurz bude v úterý 3. ledna 2017.
Od února se uskuteční také kurzy
pro žáky 5. ročníků. Více na webu
Gymnázia. Zájem je dostatečný,
kurzy budou...!
Den otevřených dveří
Zveme Vás srdečně k návštěvě
a prohlídce naší školy v sobotu

14. ledna 2017 od 9 do 13 hodin.
Přijďte si pro nezprostředkované
a nezkreslené informace.
Maraton psaní dopisů
Organizace Amnesty International vyhlásila k příležitosti oslav
Mezinárodního dne lidských práv
(10. 12.) další ročník Maratonu
psaní dopisů. Do maratonu se letos
opět zapojilo i naše gymnázium.
V příjemné atmosféře školního
klubu jsme se sešli k psaní dopisů,
které mohou pomoci osobám, jež

jsou v současné době nespravedlivě stíhány či vězněny. Tyto dopisy
již v minulosti pomohly změnit
osudy mnohých vězňů svědomí.
Prostřednictvím této akce se
můžeme zamyslet nad tím, co je
možné udělat pro druhé a jak je
důležité nebýt lhostejný vůči okolnímu dění.
Vida! Brno
Žáci nižšího gymnázia se zúčastnili exkurze do brněnského
VIDA! science centra, interaktivního zábavního vědeckého parku,
který studentům živou formou
přibližuje výsledky a objevy vědy.
Exkurze oktávy do Židovského
muzea v Praze a Parlamentu ČR
Žáci absolvovali přednášku
týkající se osudu Židů v průběhu
historie. Poté si prošli s průvodkyní židovskou částí Prahy. Dále se
zúčastnili interpelací v Poslanecké
sněmovně, mimo jiné na téma povinné maturity z matematiky.

q Magdaléna Vodvárková, kvarta

Pardubické střípky – dvě první
a dvě třetí místa pro Gymnázium!
Prvním místem ze 43 soutěžních
povídek byla na slavnostním setká-

Střípky z vánočního týdne
Celý týden od 5. do 9. prosince
se nesl v duchu vánočních tradic.
V pondělí se žáci devátých tříd proměnili v čerty, anděly a v Mikuláše.
Rozdávali nadílku všem dětem naší
školy a nezapomněli ani na děti
z Mateřské školy Osady Ležáků ve
Skutči.
Úterní program začal pro 1. stupeň zdobením stromečků v SeniorCentru ve Skutči, kde si společně
všichni navodili příjemnou vánoční
atmosféru. Koncert ZUŠ Skuteč navštívily 6. a 7. třídy.
Výstava betlémů v městském
muzeu zpestřila středeční dopoledne. Žáci si mohli prohlédnout betlémy vyrobené z netradičních materiálů, např. z keramiky či těstovin.
Ve čtvrtek podnikly páté třídy
exkurzi do Hrádku u Nechanic
a prohlédly si svátečně vyzdobené
interiéry zámku. Zároveň proběhlo netradičně pojaté vyučování na
II. stupni, kdy se výuka proměnila
v duchu moderních trendů (škola
Montessori, Daltonská i Waldorfská škola), a žáci i učitelé si vyzkoušeli, že lze učit i jinak.
Vyvrcholením
projektového
týdne se jako každý rok stala odní mladých literátů a výtvarníků
v Pardubicích oceněna práce M.
Vodvárkové, 1. místo v nejstarší kategorii pak získala také O. Kuttelwascherová. Dále získaly ocenění za
3. místo J. Vítová a B. Bišková.
Vítězné práce budou otištěny ve
sborníku Střediska východočes-

polední vánoční výstava, letos ve
stylu klasických pohádek a rytířských příběhů. Okořeněná bohatým doprovodným programem,
v němž nechyběly zpěv, přednes
básní, vánoční koledy v podání
sourozenců Kozderkových, soutěž
o sladké ceny, přehlídka pohádkových postaviček I. stupně a módní
přehlídka společenských šatů salonu Diana.

Poděkování patří všem, kteří se
spolupodíleli na přípravách a organizaci výstavy, jak učitelům, tak
žákům, rovněž i rodičům a v neposlední řadě prodejcům vánočního
zboží.
Pedagogický sbor ZŠ Smetanova přeje všem šťastný
a úspěšný rok 2017!

kých spisovatelů a vy si je můžete
přečíst také na webu Gymnázia.

v okresním kole 2. místo. Gratulujeme!

Druhé místo v okresním kole
v basketbalu
Basketbalový tým Gymnázia
ve složení: D. Barták, P. Hřebík,
Š. Lenoch, M. Pátek, T. Poslušný,
R. Vraspír a P. Žoudlík vybojoval

Více na www.gymskutec.cz.
Zaměstnanci i studenti
Gymnázia Vám přejí
požehnaný a smysluplný
rok 2017!
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Jistě, pane ministře

Divadelní podobu slavného britského televizní seriálu uvede na
jevišti Kulturního klubu Skuteč
soubor Východočeského divadla
Pardubice. V hlavní roli komedie
o tom, jak se dělá politika, uvidíme ředitele divadla Petra Dohnala.
Jeho nejbližší ministerské úředníky
ztvární hostující Petr Kostka, Milan
Němec a Ladislav Špiner.
„Už nějakou dobu jsme obecně
uvažovali o tom, že bychom se na
divadle rádi podívali do politické
sféry. Téma politiky je dnes všudypřítomné, každý z nás se s ním denně setkává, většinou však bohužel
v té negativní formě, proto jsme toto
téma chtěli trochu zlehčit, udělat si
z něho legraci. Sáhli jsme tudíž po
sitcomu Jistě, pane ministře, respektive po jeho dramatizaci, která

nahlíží do zákulisí politiky, ale zároveň není prvoplánovou politickou
satirou. Jde především o výborně
napsanou situační komedii o normálním člověku, který se dostane
do nejvyšších politických kruhů,
a my můžeme sledovat, co to s ním
i jeho okolím dělá,“ říká režisér
Petr Novotný.
Představení je sledem jednotlivých situací odehrávajících se na
fiktivním ministerstvu pro administrativní záležitosti, kam nastupuje
mnohaletý opoziční politik Jim
Hacker. Ten doufá, že do zatuchlé
atmosféry byrokraticky přebujelého úřadu přinese nový vítr, jeho
dychtivost ale zaskočí nejbližší
spolupracovníky, především stálého tajemníka ministerstva Sira
Humphreyho Applebyho.

Poděkování tanečnímu mistrovi
Spolu s účastníky tanečních
v roce 2016 ukončí svoji činnost
v pozici tanečního mistra pan
Josef Tumpach. Své nezvratné
rozhodnutí již si od výuky tance
odpočinout nám oznámil na podzim. Je zcela pochopitelné díky
až neuvěřitelně dlouhé „kariéře“
v této oblasti.
Josef Tumpach se tanečním kurzům
věnoval 18 let
v Pardubicích
a dalších 17
let u nás ve
Skutči. Touto cestou mu
srdečně
dě-

kujeme nejen za všechny dívky
a chlapce, kteří se pod jeho vedením naučili základům tance,
ale i jménem pořadatele kurzů,
tedy města Skuteč, za vynikající
spolupráci a vysokou kvalitu jeho
práce.
Od podzimu roku 2017 povede
kurzy tanečních Matěj Zelinka,
zakladatel tanečního spolku SMT
Skuteč. Právě taneční s Josefem
Tumpachem inspirovalo mladé
lidi k založení vlastní skupiny.
Přihlášky do tanečních bude
odbor kultura a školství MěÚ
Skuteč přijímat od 1. 3. 2017.
Podrobnosti ke kurzu přineseme
v příštím čísle.
Lenka Frídlová

Inscenace se dotýká i u nás aktuálních témat – politické skandály,
zákulisní pletichy, intriky i problémy
s Evropskou unií – to vše s nadhledem a suchým anglickým humorem.

Vstupenky na představení, které
v KKS uvedeme ve čtvrtek 12. 1.
2017, koupíte v obvyklých předprodejích.
/frí/

q Staré uspořádání skříní a regálů.

i celé řadě nepříznivých vlivů. Jedním z faktorů, které těmto snahám
napomáhají, jsou změny úložných
prostor. Díky podpoře ze strany vedení města mohlo být požádáno o dotaci
z Pardubického kraje a Ministerstva
kultury. Oba subjekty nám na rok
2016 poskytly celkem 240 tisíc korun a tak za další podíl z rozpočtu
města (176 tis. Kč), mohly být vysoutěženy a pořízeny čtyři moderní posuvné regály a jedna stabilní
velkoobjemová skříň do depozitáře
přírodnin. Zde jsou uloženy především geologické, paleontologické
a archeologické nálezy.

KULTURNÍ KALENDÁŘ
LEDEN 2017
do 8. 1. 2017, městské muzeum
ČERNOBÍLÝ SVĚT

Výstava fotografií je připomínkou nedožitých 90. narozenin doc. MUDr. Čestmíra Pokorného, CSc.,
významného skutečského rodáka a bývalého přednosty plzeňské urologické kliniky. Snímky pochází
z let 1942 až 1963, zachycují události ve Skutči, vesnice a místa v okolí i lékařský svět.

VÁNOČNÍ BETLÉMY

Přijďte si prohlédnout betlémy vyrobené ze dřeva, šustí, keramiky, porcelánu, skla, krajky, vizovického těsta či těstovin.
Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč

sobota 7. 1. – 20 hodin, KKS
TŘÍKRÁLOVÝ PLES

Římskokatolická farnost Skuteč společně s farnostmi Předhradí a Raná zvou na tradiční Tříkrálový
ples s hudební produkcí skupiny MIX. Předprodej vstupenek probíhá v Květinářství Sokol.
Vstupné 115 Kč

čtvrtek 12. 1. – 19 hodin, KKS
JISTĚ, PANE MINISTŘE

Vydávání kalendářů bude pokračovat
Poté, co město Skuteč vydalo
svůj v pořadí 20. stolní kalendář,
jsme avizovali ukončení této činnosti. Překvapilo nás množství
zklamaných reakcí ze strany občanů, ale i zástupců firem a podnikatelů, kteří si na praktické stolní
kalendáře za ty roky zvykli a přáli
by si je i v příštích letech. Proto
jsme velmi rádi, že došlo k dohodě
se všemi zástupci obcí Mikroregionu Skutečsko-Ležáky o tom, že
přípravu a vydání kalendáře tohoto
svazku pro rok 2018 bude zajišťovat město Skuteč prostřednictvím
odboru kultura a školství.
Námětem kalendáře bude příroda, jeho pracovní název je „Cestou
i polem, mikroregionem“. Rozvr-

žení stránky bude obdobné jako
u dosavadních skutečských kalendářů, tzn. do sloupečků s časy
a dostatkem prostoru pro poznámky.
Nadále bude pokračovat i spolupráce se sponzory, pro které rádi
připravíme kýžený počet kalendářů
s jejich reklamou.
Abychom byli připraveni na případnou spolupráci, už od září se
s kolegou Matějem Zelinkou střídáme v našich pracovních toulkách
přírodou jednotlivých katastrů obcí
a věřte, že už nyní se nám podařilo
objevit krásná zákoutí, neobvyklé
úhly pohledu i kouzlo různých denních dob. Snad se tedy i napřesrok
máte na co těšit.
Lenka Frídlová

Původní dřevěné zásuvkové
skříně s těžkými, zbytečně vysokými zásuvkami byly v provozu
již přes sto let a na jejich stavu se
podepsalo dřívější časté stěhování i
pobyt v nevyhovujících prostorách.
Současné ocelové regály s velkým
množství zásuvek uzpůsobených
přesně dle potřeby přinesly nejen možnost šetrného uložení, ale
i zvýšení přehlednosti sbírky a také
zvýšení úložné kapacity z 21 m2 na
68 m2. Životnost regálů při správné
údržbě je téměř neomezená. Je jisté,
že podobné investice jsou finančně
velmi náročné, avšak z pohledu péče
o dědictví našich předků, ale
i po nás, se určitě vyplatí.
Libor Aksler,
Městské muzeum Skuteč

Mnoho situací v této divadelní hře bude českému divákovi připomínat naši současnou politickou scénu
víc, než mu možná bude milé. Hostem pardubického divadla v této skvělé komedii je vynikající Petr
Kostka.
Vstupné 300 Kč

pátek 13. 1. – 20 hodin, KKS
4. FLORBALOVÝ PLES

Florbalový klub FbC Skuteč vás srdečně zve na svůj čtvrtý ples. Předprodej vstupenek probíhá
v květinářství Sokol. K tanci a poslechu zahraje kapela Quatro.
Vstupné: předprodej 100 Kč, na místě 120 Kč

čtvrtek 19. 1. – 18 hodin, městské muzeum
LIBANON – ZEMĚ CEDRŮ A BÍLÝCH HOR

Spolu s Mgr. Janem Linhartem, děkanem Římskokatolické farnosti – děkanství Skuteč, se vydáte na
cestu do Bejrútu, starověkého Byblosu a Baalbeku, biblického Tyru a Sidónu, k muslimům v údolí
Bikáa i maronitským křesťanům v Bšarré.
Vstupné: plné 50 Kč, snížené 25 Kč

pátek 20. 1. – 20 hodin, KKS
6. PLES SMT SKUTEČ

Taneční skupina SMT Skuteč připravila pro letošní plesovou sezónu nové taneční sestavy, které budou
mít premiéru právě na tomto plese. Těšit se můžete na opravdu taneční ples, o který se hudebně
postará skupina Chorus. Vstupenky jsou v předprodeji v květinářství Sokol na náměstí ve Skutči.
Vstupné: předprodej 100 Kč, na místě 120 Kč

24. 1. – 12. 3., městské muzeum
BRÁNA RECYKLACE

Aby i po nás něco zbylo
Sbírky skutečského muzea jsou
díky aktivnímu přístupu našich předchůdců k uchování historie města a
oblasti poměrně rozsáhlé. Co do počtu sbírek evidovaných v centrálním
systému ministerstva kultury se Skuteč řadí na páté místo z devětadvaceti muzeí Pardubického kraje. Před
námi jsou Pardubice, Vysoké Mýto
a chrudimské regionální muzeum
a muzeum loutek.
Téměř 50 tisíc evidovaných předmětů vyžaduje stálou péči, dohled
a snahu o zlepšení podmínek uložení. Předcházet je nutné degradaci
materiálu, biologickým škůdcům

;

POZVÁNKA DO DIVADLA

Věděli jste, že vaše fleesová bunda je ze 100 % vyrobena z PET lahví? Že pemza na ošetřování pleti
se také vyrábí z recyklovaného skla? A že z plechovek od nápojů je možné vytvořit šperky? Nový
život správně vytříděného odpadu představí výstava. A za to, že třídíte, máte vstup zdarma .

středa 25. 1. – 18 hodin, KKS
SPORTOVEC ROKU CHRUDIMSKA 2016

Při slavnostním galavečeru budou vyhlášeny výsledky populární ankety Nejúspěšnější sportovec
Chrudimska za rok 2016. Moderátorem večera bude Radek Šilhan.
Vstupné zdarma

pátek 27. 1. – 20 hodin, KKS
MATURITNÍ PLES GSŘMR

Poslední lednový ples je v režii maturantů Gymnázia Suverénního řádu maltézských rytířů ve
Skutči. O hudební produkci se postará kapela Akcept. Vstupenky jsou k dostání u maturantů nebo
v květinářství Sokol na náměstí ve Skutči.
Vstupné: předprodej 120 Kč, na místě 150 Kč

q Z montáže nových
pojízdných regálů.

Připravujeme na únor:
7. 2. Výstava: Podmalby na skle
10. 2. Skautský ples
11. 2. Dětský karneval

17. 2. Ples HC Skuteč
24. 2. Zůstane to mezi námi
– talk show E. Holubové a B. Klepla
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SKUTEČSKÉ NOVINY

VSTUPTE DO SVĚTA
SVÉHO BUDOUCÍHO
VIDĚNÍ DÍKY
NOVINCE NAUTILUS

Po zakoupení 20l stáčeného vína obdržíte

1l vína ZDARMA

Platí do 31. 5. 2017, tel.: 776 586 753
lajkuj facebook.com/vinotekaSkutec
Najdete nás v ul. Vít. Nováka 4, nad náměstím
(obecním úřadem) ve Skutči naproti řeznictví

• INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
• NABÍDKA PRO CELOU RODINU
• KRÁTKÉ LHŮTY
• TETOVÁNÍ BRÝLOVÝCH ČOČEK

AVILO MEDIOPTIK s.r.o

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

Výpis z usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Skuteč
konaného dne 7. prosince 2016 na Městském úřadě Skuteč
14/012/2016
rozpo et m‡sta Skute na rok 2017, ve
zn‡ní dle přílohy
15/012/2016
erpání rozpo tu m‡sta Skute za období leden - říjen 2016, ve zn‡ní dle
přílohy
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
16/012/2016
rozpo tové opatření v rozpo tu m‡sta
Skute . 5 / 2016, ve zn‡ní dle přílohy
Zastupitelstvo města schvaluje:
17/012/2016
smlouvu s Pardubickým krajem, I…
70892822 o poskytnutí příspěvku
k úhrad‡ ztráty z provozování dopravní
obslužnosti na ásti území Pardubického
kraje, ve zn‡ní dle přílohy
18/012/2016
dodatek . 3 ke smlouv‡ o pƒj ce uzavřené mezi m‡stem Skute a MAS Skute sko, Košumbersko a Chrastecko z.s.,
I…01359363 ve zn‡ní dle přílohy
19/012/2016
dodatek . 1 ke smlouv‡ o úv‡ru .
10782/13/LCD ze dne 27. 06. 2013 s
obchodní firmou …eská spořitelna, a.s.,
I…45244782, se sídlem 140 00 Praha
4, Olbrachtova 1929/62, ve zn‡ní dle
přílohy a souhlasí s úpravou splátek tohoto úv‡ru dle pƒvodního termínu splatnosti
tj. duben 2023
20/012/2016
v souladu se zákonem .185/2001 Sb.
o odpadech, „Plán odpadového hospodářství m‡sta Skute “ zpracovaný spole ností ISES s.r.o., I…64583988, Praha
a schválený Krajským úřadem Pardubic-
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kého kraje, odbor životního prostředí
a zem‡d‡lství, ve zn‡ní dle přílohy.
21/012/2016
koupi p. p. . 1707/2, o výměře 530
m², ostatní plocha, ostatní komunikace,
k. ú. Skute , obec Skute za cenu 150
K /m² + platná sazba DPH + náklady
s prodejem spojené a kupní smlouvu ve
zn‡ní dle přílohy.
22/012/2016
prodej p. p. . 389/1 o výměře 237
m², ostatní plocha - ostatní komunikace,
k. ú. Lhota u Skut e, obec Skute za
cenu 100 K /m² + platná sazba DPH
+ náklady s prodejem spojené a kupní
smlouvu ve zn‡ní dle přílohy
23/012/2016
prodej ásti p. p. . 90/1, o výměře 3
m², ostatní plocha - ostatní komunikace,
k. ú. Ž«árec u Skut e, obec Skute za
cenu 35,- K /m² + platná sazba DPH
+ náklady s prodejem spojené a kupní
smlouvu ve zn‡ní dle přílohy
24/012/2016
prodej ásti p. p. . 573/10, o výměře
323 m², trvalý travní porost, k. ú. Lažany
u Skut e, obec Skute za cenu 5 K /
m² + platná sazba DPH + náklady s
prodejem spojené, Mysliveckému spolku
Lažany - Předhradí, kap. Svaton‡ 80,
Předhradí, I… 43500684, zřízení předkupního práva pro m‡sto Skute a kupní
smlouvu ve zn‡ní dle přílohy
25/012/2016
prodej p. p. . 573/6, o výměře 391
m², trvalý travní porost a ásti p. p. .
573/10 o výměře 212 m², trvalý travní
porost, vše k. ú. Lažany u Skut e, obec
Skute za cenu 100 K /m² + platná saz-

VZPOMÍNKA

VZPOMÍNKA
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Dne 2. 1. 2017 vzpomínáme 5. výročí úmrtí tatínka a dědečka pana Jiřího Jadrného ze Zbožnova.
Vzpomínají dcery s rodinami.

Řádkový inzerát

Koupím náhradní díly na Škodu 1000 MB – plechy, součásti interiéru,
motoru, prakticky cokoli vám po autě zbylo. Tel. 731 557 478, L. Aksler.

VZPOMÍNKA

Dne 12. 1. 2017 si připomeneme 10. výročí úmrtí
pana Josefa Brychty.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu spolu
s námi tichou vzpomínku.
manželka Marie a děti s rodinami
Dne 7. 2. 2017 uplyne 6 let od úmrtí pana Karla Lorence.
Stále vzpomíná sestra Marie s rodinou.

ba DPH + náklady s prodejem spojené,
ve zn‡ní smlouvy dle přílohy
26/012/2016
prodej ásti p. p. . 177/2, o výměře
41 m², zahrada, k. ú. Skute , obec Skute za cenu 200 K /m² + platná sazba
DPH + náklady s prodejem spojené
a kupní smlouvu ve zn‡ní dle přílohy
27/012/2016
prodej podílƒ o velikosti 1/4 p. p. .
410, ostatní plocha, neplodná pƒda,
p. p. . 411, orná pƒda a p. p. .

346/2, orná pƒda o celkové výměře
1080 m², vše k. ú. Rad ice u Skut e,
obec Skute za cenu 15 K /m² + náklady s prodejem spojené a kupní smlouvu
ve zn‡ní dle přílohy
28/012/2016
koupi pozemku p. . 774/2, o výměře
180 m², trvalý travní porost, k. ú Skute ,
obec Skute za cenu 30 K /m² + platná
sazba DPH + náklady s prodejem spojené a kupní smlouvu ve zn‡ní dle přílohy.

Dne 5. 1. 2017 uplyne 20 let od doby, kdy
nás navždy opustil manžel, tatínek a dědeček
pan Jan Bureš. Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.
S láskou manželka a děti s rodinami.

PODĚKOVÁNÍ

Chtěli bychom poděkovat všem, přátelům, sousedům a známým, kteří
se přišli rozloučit dne 9. 12. 2016 s panem Jaroslavem Kropáčkem ze
Štěpánova. Dále děkujeme za velmi citlivá slova z úst starosty města pana
Bezděka a především Sboru dobrovolných hasičů Štěpánov.
Děkuje rodina Kropáčkova.

VZPOMÍNKA

Děkuji všem, kteří se dne 2. 12. 2016 přišli
naposledy rozloučit s panem Oldřichem
Bouškou. Děkuji za projevy soustrasti
a květinové dary, za starostlivou péči MUDr.
Brožkovi, panu faráři Linhartovi i členkám
farní charity a zpěvákům, pohřebnímu ústavu
Cemper pak za důstojný průběh pohřbu.
manželka se zarmoucenou rodinou

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.

STRANA 8

Knihovnická olympiáda 2016
Dvanáctý ročník soutěžní akce určené pro žáky druhého stupně obou
skutečských základních škol proběhl v pátek 21. října 2016. V jednotlivých
disciplínách jsme se zaměřili na problémy stáří.
Vítězné dvojice
1. místo: Monika Šťavová a Adéla Burešová (uprostřed)
– obhájily loňské vítězství
2. místo: Šárka Benešová a Denisa Pudilová

SKUTEčSKÉ NOVINY

Nejúspěšnější lovci:
V kategorii 1. stupeň ZŠ
1. místo: Michal Trník
2. místo: Marek Trník
3. místo: Eliška Ťopková
V kategorii 2. stupeň ZŠ
1. místo: Monika Šťavová
2. místo: Adéla Burešová
3. místo: Gabriela Vodičková

3. místo: Tereza Sodomková a Kristýna Macháčková

Soutěž v počítačových dovednostech
V prosinci se ZŠ Smetanova účastnila 22. ročníku soutěže v počítačových dovednostech pro ZŠ PC_ák, kterou pořádá SPŠE Pardubice. Pro
letošní ročník bylo zvoleno téma „Dinosauři“. Z našich účastníků se s tímto tématem nejlépe vyrovnala Vendula Pražanová, 9. A, která obsadila
v kategorii Grafický návrh 1. místo. Její práci otiskujeme a gratulujeme.

Hra lovci perel 2016
Druhý ročník čtenářské hry Lovci perel máme za sebou. S lovci jsme se
v knihovně sešli ve čtvrtek 9. prosince při vyhodnocení výsledků soutěže.
Hry se zúčastnilo 53 dětí, které od ledna do prosince nasbíraly 1191 perel.
Po vyhlášení největších lovců si děti mohly vyměnit nasbírané „moriony“
za drobné odměny na závěrečném jarmarku.

Návštěva Pekla
na Čertovině
Žáci druhého stupně ZŠ Komenského v pondělí 5. prosince
vyrazili do Pekla na Čertovině.
Nejdříve si prohlédli exteriéry
a pak je čekalo to pravé peklo. Prošli téměř 12 metrů pod
povrchem pekelnou kuchyní,
sálem samotného pána všech
čertů Lucifera a nevynechali
ani pekelný šenk. Po návratu
na povrch při čaji se štrúdlem
všichni vstřebávali skvělé zážitky a úžasnou show.
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