Červen – měsíc myslivosti

Tradice června jako měsíce myslivosti vznikla v roce 1959 a od roku 1973
je v názvu rozšířena na červen – měsíc myslivosti a ochrany přírody. A proč
právě červen? Období přelomu jara a léta, čas nejkratších nocí a nejbujnějšího růstu vegetace, je obdobím zrození nového života v přírodě. Myslivost
nikdy nebyla a není jen pouhý lov zvěře, ale je to především péče o zvěř
a velká snaha o zachování přírodního prostředí zvěře.
Myslivost je složitá hospodářská činnost, skládající se z celé řady
povinností, ale i práv, jejichž dodržování slouží především k ochraně volně
žijících živočichů (nejen zvěře), ale také k zachování ekologické úrovně
a rovnováhy naší krajiny.
V červnu nastává čas rodičovské péče o nové potomstvo, které ve volnosti
potřebuje nejvyšší péči a ochranu. Chovejme se právě v tuto dobu v lese,
na polích i loukách tišeji a k přírodě ještě ohleduplněji.
Příjemné červnové procházky přeje redakce.

Prosba
lesa

q Letecký pohled na Skuteč přes rozkvetlá řepková pole od Lešan. Málokdo ví, že v Lešanech jsou dvě usedlosti chráněné jako kulturní památky ČR.

Ohlédnutí
za 16. ročníkem festivalu
Poslední tóny vyprodaného koncertu Pavla Šporcla, byly zároveň
posledními tóny celého 16. ročníku
festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč. Ten se konal
od poloviny března do poloviny
května a obsahoval celkem 13 programových bodů včetně opery, operety, baletu i koncertů na zimním
stadionu.
Z pohledu pořadatelů hodnotíme
festival jako úspěšný. Vždyť si cestu
do Skutče našli bez mála čtyři tisíce
návštěvníků, kteří za festival utratili 1,25 milionu Kč. Nejen za to jim
patří velké poděkování. Na všech
koncertech vytvářeli příjemnou atmosféru a téměř vždy odměnili vystupující potleskem ve stoje.

Ze zpětné vazby, která se nám dostávala bezprostředně po koncertech, máme radost a dobrý pocit
z dobře odvedené práce.
Poděkovat se sluší také všem sponzorům a partnerům, bez jejichž
podpory by se festival neobešel.
Tímto článkem sice uzavíráme letošní ročník, ale intenzivně pracujeme na tom příštím. Program 17.
ročníku již dostává jasnější obrysy
a už teď se těšíme, až vám ho odkryjeme. Zatím můžeme prozradit,
že zahajovací koncert proběhne 22.
března a celý festival potrvá do 17.
května 2020. Podrobný program
odhalíme opět na podzim.
/zel/

Krátce k investicím
Nové sociální byty

Rekonstrukce objektu č. p. 317 v ulici Boženy Němcové (bývalý objekt
Pečovatelské služby), který je ve značně neutěšeném stavu, se opět o něco
více přiblížila skutečnosti. Do výběrového řízení, které bylo vypsáno v měsíci dubnu, se přihlásilo celkem osm firem. Na základě posouzení nabídek
byla vybrána jako nejvýhodnější nabídka firmy Lerson s.r.o. Hradec Králové s nabídkovou cenou 9,9 milionů Kč. Znamená to, že po uplynutí lhůty
pro podání námitek bude moci město Skuteč, jakožto zadavatel, podepsat
smlouvu o dílo. Se zahájením prací počítá firma v červenci 2019, termín
dokončení je pak stanoven na září 2020. V současné době je předmětný
objekt již téměř prázdný a zajišťujeme náhradní bydlení pro nájemníky
z posledního obsazeného bytu.

Štěpkovač

V měsíci květnu také probíhala příprava zadávacích podmínek na vysoutěžení dodavatele kompostérů a štěpkovače. Jak jsme již informovali, městu
byla potvrzena na pořízení dotaze z operačního programu životní prostředí. Soutěž bude rozdělena na dvě poptávky – zvlášť na štěpkovač a zvlášť
na kompostéry. Předpokládáme, že štěpkovač by mohlo město využívat už
tuto sezónu. U případných dodavatelů kompostérů ověřujeme aktuální dodací lhůty, které se z velkého zájmu nyní orientačně pohybují až v délce 5-6
měsíců.				
Pavel Bezděk, starosta

Dějiny Skutče
za zvýhodněnou cenu

Sběrný dvůr
a kompostárna v provozu
Připomínáme, že sběrný dvůr je
již v provozu. Otevřen je ve středu
a pátek v 9 – 12 a 13 – 17 hodin
a v sobotu od 8 do 12 hodin. Odevzdávat zde můžete elektrozařízení,
baterie, oleje, kov, sklo, papír, nebezpečný odpad a velkoobjemový
odpad.

A jelikož je v plném proudu také
zahrádkářská
sezóna
můžete
k ukládání biologického odpadu
využít kompostárnu. Provozní doba
je pondělí a středa od 9:30 do 11
a od 13 do 15 hodin a v sobotu od 9
do 11 hodin.
/zel/

Pokud
ještě
nemáte doma knihu Dějiny Skutče,
máte jedinečnou
možnost. V rámci
730 let od první
písemné zmínky,
které si v letošním roce připomínáme, budete
mít možnost si
tuto publikaci od
1. června do 31.
srpna 2019 pořídit výhodněji.
Ve všech prodejních místech
(městský
úřad
a městské muzeum) bude k dostání za 250 Kč. /zel/

Člověče,
jsem teplo Tvého příbytku
za studených zimních nocí,
jsem přátelský stín,
když pálí letní slunce,
jsem krov Tvého domu
a deska Tvého stolu,
jsem lůžko, na kterém spíš
a dřevo, ze kterého stavíš lodě,
jsem násadou Tvé motyky,
jsem dřevo Tvé kolébky
i Tvé rakve,
jsem svět dobroty a krásy!
Slyš mojí prosbu: Nenič mě!

Údržba zeleně
S ohledem na měnící se podnebí posledních let, je nutné reagovat změnou
přístupu seče vybraných zelených ploch ve městě a jeho okolí tzv. „MOZAIKOVOU SEČÍ“. To znamená snížení počtu sečí a střídání sekaných
ploch dle individuálních potřeb rostlin a drobných živočichů.
To umožní rostlinám lépe využívat rosu, prudké srážky a lépe čelit suchým
obdobím. Tím by se měly postupně obnovovat rozkvetlé louky s bylinami,
motýly a dalším drobným hmyzem. Dále je třeba omezovat invazní rostliny
a dřeviny a podporovat výsadbu místních i ovocných druhů. Postupnou
změnou životního prostředí se obnoví narušené mechanismy v přírodě. Též
výsadba květinových záhonů přispívá svou estetickou hodnotou, snížením
prašnosti a měnící se barevností i strukturou, k příjemnějšímu bydlení v našem městě. Skuteč byla vždy označována jako město zeleně. Pojďme se
společně pokusit ještě něco přidat - třeba květiny atd... Buďme všímaví
ke svému okolí a nenechme si již vytvořené ničit vandalstvím druhých, jen
tak může mít snaha nás všech smysl.
Za údržbu zeleně P. Kozderka

V neděli a ve svátek je
hluk vyhláškou zakázán
Městu (obci) přísluší dohlížet na dodržování opatření, která zabezpečují veřejný pořádek, umožňující pokojné soužití občanů i návštěvníků
města, vytváření příznivých podmínek pro život i zlepšování estetického vzhledu města a jeho veřejné zeleně.
Uvedených podmínek se dá dosáhnout především regulací činností,
které provází hlučnost. Aktuálně platná Vyhláška č. 1/2019 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku upravuje užívání a provozování zábavní pyrotechniky a dále sečení trávy a provoz cirkulárek,
motorových pil, křovinořezů, řezaček, rozbrušovaček apod.
Zákaz použití těchto strojů platí o nedělích celý den a ve dnech
státních svátků v době od 6:00 do 11:00.
Dále vyhláška stanovuje i pravidla pro pohyb psů a jiných zvířat
a konzumaci alkoholických nápojů na veřejném prostranství, pravidla
k ochraně veřejné zeleně a opatření k ochraně ovzduší.
S celým zněním vyhlášky se doporučujeme seznámit na www.skutec.cz,
v sekci úřad – vyhlášky. 			
/frí/

SKUTEČSKÉ NOVINY

STRANA 2

Pietní vzpomínka k 77. výročí vyhlazení
osady Ležáky 23. června 2019
V programu je připraveno:
08:30 – celebrovaná mše u muzea
10:00 – kladení věnců delegacemi u pomníku
„Kniha obětí“, hymna, projevy hostů
11:15 – vystoupení dětského pěveckého sboru Zvoneček Slatiňany
11:20 – zapálení Ohně (bez) naděje
11:25 – seskok vojenských parašutistů do prostoru u mohyly
Vstup do prostor muzea je po celý den zdarma.
Na akci je zajištěna autobusová doprava. Odjezd autobusu z Palackého
náměstí ve Skutči je v 7:50.

NOVÍ ZAMĚSTNANCI MĚSTSKÉHO ÚŘADU
V první polovině tohoto roku, došlo na městském úřadě ke dvěma personálním změnám. Po téměř pětiletém působení odešel Pavel Steiner
a na jeho pozici na odboru stavební úřad, majetek a investice nastoupil
Jaromír Bubeníček.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych se Vám představil. Společně s rodinou žijeme v rodinném domě ve Skutči, odkud pocházím a celý život
bydlím. Po ukončení Vodohospodářského učiliště ve Vysokém Mýtě v roce
1988, jsem pokračoval v nástavbovém studiu na Stavební škole v Hradci
Králové, kterou jsem ukončil v roce 1990. Po absolvování zkoušek u České
komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, jsem se
v roce 2006 stal autorizovaným technikem. Ve svém životě jsem pracoval
v několika stavebně-technických profesích. Poznatky ve svém profesním
životě jsem využil jak ve státním sektoru, tak i v oblasti pozemního stavitelství, kde jsem na pozicích vedoucího staveb a pozici vedoucího hlavní
stavební výroby pracoval 25 let. Doufám, že svým dílem a praxí přispěji
k rozvoji města.
Jaromír Bubeníček
Dalším novým pracovníkem je Štěpán Kněžour, který má na starosti správu IT. S narůstajícím množstvím výpočetní techniky a také s ohledem
na nedávnou modernizaci informačních systémů to bylo nevyhnutelným
krokem. Vystudoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Pardubicích a má dlouholetou zkušenost v oboru (správce IT ve školských
zařízeních i státní správě).

Místo pro místostarostu
Barevnější náměstí

Jistě jste si povšimli, že prostor kolem Mariánského sloupu je o něco barevnější. Díky našim zahradníkům, kteří místo revitalizovali a proměnili
v záhony s pestrobarevnou květenou, která bude pravidelně obměňována
a doplňována.

Aktuálně z MAS Skutečsko, Košumbersko
a Chrastecko, z.s.
Polovina roku bude za námi a činnost
kanceláře je v plném proudu. Do výzvy č.3 PRV – Rozvoj zemědělských
podniků, cestou kvality-zpracování
regionálních zemědělských produktů,
rozvoj regionálního podnikání bylo
přijato v souladu s předpokladem
6 žádostí ve výši cca 4 100 000 Kč
a do Výzvy č. 1 OPŽP - Realizace
sídelní zeleně 2 žádosti ve výši cca
4 200 000 Kč. Nyní běží dokončování příjmu žádostí ve Výzvě č. 8 IROP
- Infrastruktura pro vzdělávání III,
která je zaměřena především na vybavení odborných učeben pro základní
a střední školy a zájmové a neformální vzdělávání, ale žádat mohou i školy
mateřské či dětské skupiny.
Velmi zajímavou výzvou pro místní
podnikatele je již otevřená Výzva č.
9 OPZ - Zaměstnanost v území II.
https://www.masskch.cz/vyzvy-mas/
opz/, kde mohou žádat obchodní korporace, OSVČ, poradenské a vzdělávací instituce, profesní a podnikatelská sdružení, ale i obce a dobrovolné
svazky obcí či nestátní neziskové organizace.
Cílem možných aktivit žadatelů
je usnadnit znevýhodněným lidem s různými hendikepy, kteří žijí
na území naší MAS, přístup na trh
práce a umožnit jim poskytnutí individuální, specializované a komplexní
podpory, protože bez pomoci by si
velmi obtížně hledali zaměstnání.
Především se může jednat o podporu
pracovního uplatnění, tvorbu pracovních míst, poradenství ke změně kvalifikace, rekvalifikace a další profesní
vzdělávání apod.
Aktivity jsou vhodné zejména pro
osoby dlouhodobě či opakovaně
nezaměstnané a osoby s kumulací
hendikepů na trhu práce, které jsou
nejvíce vzdáleny od trhu práce, MAS
podporuje komplexní a provázaný
charakter aktivit „šitých na míru“
podpořeným lidem. Máte-li kolem
sebe osoby, pro které byste chtěli využít uvedené příležitosti, kontaktujte
nás na info@masskch.cz, máme pro
vás připraveno jak poradenství k realizaci záměrů, tak kontakty na zajištění mentoringu, rekvalifikace a dalších
činností spojených s realizací vašeho
záměru. Žádosti je možné podávat
do 15.07.2019.
Již několikrát jsme informovali o způsobech, kterými kancelář podporuje
činnost škol ve svém území. Z toho
důvodu MAS aktuálně rozšiřuje spolupráci a Agenturou pro sociální začleňování ČR a MAS nyní připravuje
podklady pro vznik dokumentu Místní
plán inkluze v oblasti vzdělávání, který je podmínkou pro získání dalších
finančních prostředků na potřeby škol.

A nezapomeňte také sledovat náš web:
https://www.masskch.cz/aktuality/,
chystá se další vyhlášení výzvy MAS
Malý Leader pro r. 2020 https://www.
masskch.cz/vyzvy-mas/maly-leader/
Upozorňujeme i na změnu termínu
konání PAPLA - partnerské platformy
v rámci Plánování rozvoje sociálních
služeb na území MAS SKCH, kde
bude projednávána a schvalována návrhová část připravovaného střednědobého dokumentu. Setkání proběhne
čtvrtek 20. června 2019, od 15.00 hodin ve Volnočasovém centru, Žižkova
178, 538 54 Luže. Kancelář MAS.
V rámci projektu Plánování rozvoje sociálních služeb na území MASSKCH
vám tentokrát přinášíme informace
o aktivitách iniciativy NA ROVINU –
o duševním zdraví a nemoci.
“Nejčastějším problémem je právě
neporozumění, co to vlastně duševní
porucha je, jak se projevuje a jak moc
je její průběh neovlivnitelný vlastním
rozhodnutím nebo vůlí. Podstata tohoto neporozumění je dána mylným
přesvědčením každého z nás, že sami
sobě rozumíme, že máme své nitro
i chování pod kontrolou, že rozumíme motivům svého jednání a máme je
tedy pod kontrolou. Naprostý opak je
však pravdou.”prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA, přední český psychiatr a expert na funkční zobrazení
mozku.
Podle dostupných údajů prožije duševní onemocnění v Česku ročně
každý pátý člověk. Tito lidé čelí nesnázím nejen zdravotní, ale i sociální
povahy. Jedním z nejzávažnějších
problémů sociální povahy je právě
stigmatizace, která vede k vyloučení
a znevýhodnění v mnoha oblastech.
V důsledku stigmatizace dochází u lidí s duševním onemocněním
ke zhoršení přístupu k péči o fyzické
i duševní zdraví, ke zhoršení ekonomické situace a možností vzdělávání
a uplatnění na trhu práce i ke ztížení
navazování a udržování sociálních
vztahů. Strach ze stigmatizace je také
důvodem, proč velká část lidí s duševními problémy nevyhledá odbornou
pomoc, nebo se jí nedostane adekvátní zdravotní péče. Na pomoc přichází
iniciativa NA ROVINU - o duševním
zdraví a nemoci, která spadá pod
projekt DESTIGMATIZACE, jenž je
součástí reformy psychiatrické péče,
tedy reformy péče o duševní zdraví
v ČR. Ta usiluje o snížení stigmatizace a diskriminace lidí s duševním onemocněním a o zlepšení přístupu lidí
k duševnímu zdraví. Aktuálně jsou
v našem území připraveny programy
pro veřejnou správu a zdravotníky,
které zájemce seznámí s informacemi

Kromě toho proběhla také oprava lamp veřejného osvětlení včetně instalace květníků se zelení.
Věříme, že tyto změny se stanou impulsem pro všechny, kteří ještě nemají
svá okna a balkóny plné květin.

JUBILANT JOSEF SKÁLA
Čas běží jako bláznivý, nezastavím ho já, ani vy. Bohužel všem stejně. Je
tomu tak a potkalo to dalšího skvělého člověka, kamaráda a muzikanta tělem i duší, skutečského rodáka Josefa Skálu, který se narodil 21. 4. 1949.
Již od školních let navštěvoval několik učitelů, k nimž chodil na soukromé
hodiny ve hře na trumpetu. Později navštěvoval také LŠU (lidová škola
umění) u ředitele Jaroslava Havla. Po šesti letech ukončil tuto školu závěrečnými zkouškami a pokračoval dále v dětském dechovém orchestru. Měl
ambice nastoupit do učení jako hudební nástrojař v Kraslicích, ale zůstal
věrný Skutči a vyučil se zámečníkem v tehdejším podniku Elektropraga
Hlinsko. Vojenskou službu si odbyl na královéhradeckém letišti, kde sídlila
vojenská Posádková hudba, kde hrál pod vedením Josefa Maršíka. Když
se po vojně vrátil domů do Skutče, hrál na trubku a baskytaru v různých
tanečních souborech.
Důležitou etapou jeho muzikantského života se stal rok 1982, kdy se stal
jedním z několika muzikantů - skutečáků, kteří chtěli hrát dechovku a tak
vznikla Šeucouská muzika podle názvu závodu na výrobu sportovní obuvi
Botana Skuteč. Prvním kapelníkem byl Jaroslav Havel, který však po dvou
letech odešel a funkci kapelníka předal právě Josefu Skálovi, který se tak
stává legendou mezi kapelníky, neboť Šeucouskou muziku vede dodnes.
Ještě je třeba doplnit fakt, že od roku 1988 vystupuje i jako Hasičská dechovka v krásných bílých historických uniformách na všech akcích pro
hasiče a také na Mezinárodním festivalu hasičských hudeb v Pelhřimově.
Dechová hudba ze Skutče s kapelníkem Josefem Skálou má mnoho příznivců a přátel, hrála na Zlaté křídlovce v Hodoníně, v Československé televizi
v pořadech Příště u vás a Ta naše kapela. Nyní vystupuje pod názvem Malá
východočeská hasičská dechovka – Šeucouská muzika. Jejím tradičním vystoupením ve Skutči je oblíbený pořad „Den s dechovkou“, který se letos
bude konat 20. října v Kulturním klubu Skuteč.
Kapelník Josef Skála oslavil se svými přáteli a muzikanty „Sedmdesátku“
a tak mu přeji za nás všechny příznivce dechové hudby a také fanoušky
jeho kapely, ještě hodně úspěchů a hlavně zdraví a tak jak sám říká „do muzikantského důchodu ještě nespěchám“ a to je jen dobře, protože s muzikou
a dobrými přáteli je život veselejší.
Karel Novotný – misionář dechové hudby

Poděkování Martinu Čápovi

Mám velkou radost, že investice a zkrášlování veřejných prostor potažmo
našeho města a jeho okolí nemusí být jen výsadou „města“. Zářným příkladem je Martin Čáp, který na vlastní náklady opravil cestu od štěpánovského rybníka na Štěpánov.
Jaroslav Hetfleiš, místostarosta
o síti služeb v kraji, které je možné
v případě potřeby kontaktovat nebo
na ně nasměrovat klienta. Seznámí
se způsobem práce komunitních služeb péče o duševní zdraví, získají
rady, které usnadňují komunikaci
s klientem a znalosti, jak adekvátně
reagovat na projevy duševní nemoci
v návaznosti na práva lidí s duševním
onemocněním, a mohou využít též
ojedinělý interaktivní modul, který
staví na zkušenostech pracovníků veřejné správy s touto cílovou skupinou

a je veden člověkem s duševním onemocněním.
V případě, že máte zájem uspořádat
destigmatizační program, nebo máte
dotazy, neváhejte kontaktovat regionální specialistky:
Alžběta Šustr Feyfarová – alzbeta.sustr@nudz.cz tel: 775 141 989
Leona Hovorková – leona.hovorkova@nudz.cz tel: 605 128 091
Kancelář MAS

Městská policie Skuteč informuje
Počátek roku 2019 byl pro skutečské strážníky opravdu pestrý.
Městská policie Skuteč eviduje
do současné doby 190 oznámení
od občanů z katastrů pověřených
obcí. Tato oznámení se týkala nejen
špatného parkování, toulavých psů
a občanského soužití, ale i výjezdů
k dopravním nehodám, k požáru či
poskytnutí první pomoci. Strážníci
dále zajistili a předali na Policii ČR
celostátně hledanou osobu a několik řidičů, kteří řídili svá vozidla
pod vlivem alkoholu anebo s vysloveným zákazem řízení. I pod
tíhou shora uvedených oznámení
zvládá MP Skuteč, v rámci svých
možností v počtu čtyř strážníků,
na katastrech měst Skuteč a Luže
i výkon běžné hlídkové a obchůzkové činnosti, kontrol chat
a opuštěných nemovitostí, kontrol
hřbitovů, dohledu na bezpečnost
a plynulost provozu na pozemních
komunikacích, měření rychlosti
a mnoho dalšího. Nezbytnou náplní pracovní činnosti strážníků je
i administrativa, které v posledních
letech neustále přibývá. Koncem
měsíce dubna se strážníci účastnili
kurzu první pomoci, díky kterému
si osvěžili zásady při poskytnutí
první pomoci a přesvědčili se o své
schopnosti ji účinně poskytnout.
Z činnosti Městské policie Skuteč
Ve středu 13.02.2019 ve 13:29
přijala službu konající hlídka skutečských strážníků oznámení, že
na Palackého náměstí před papírnictvím se nachází muž, který zde
napadá ženu, a to jak verbálně, tak
i fyzicky – drží jí pod krkem, dává
jí „pohlavky“. Hlídka se na místo
dostavila do dvou minut od ozná-

mení. Na místě bylo šetřením
zjištěno, že se jedná o partnerské
neshody a že nedošlo k žádnému
zranění ženy. Muž byl zjevně pod
vlivem alkoholu a se strážníky
od první chvíle odmítal spolupracovat. Na výzvy směřující k zajištění veřejného pořádku a ke zjištění
jeho totožnosti reagoval vulgárně
- strážníkům počal nadávat a jeho
agresivita se stupňovala. Strážníci proto přistoupili k oprávnění
využití donucovacích prostředků
„hmaty a chvaty“ v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní
policii, a následně muže předvedli
na Policii ČR k provedení dalších
úkonů. Při provádění služebního
zákroku muž kladl aktivní odpor
a pokusil se i o poškození skleněné
výplně okna u služebního automobilu, v čemž mu strážníci naštěstí
zabránili. Věc byla zaevidována
jako souběh několika přestupků
a byla odeslána ke správnímu orgánu k projednání, kde muži hrozí
pokuta až do výše 50.000 Kč.
Ve čtvrtek 21.03.2019 ve 14:08
bylo oznámeno na MP Skuteč, že
ve skutečské knihovně došlo neznámým pachatelem ke krádeži
finanční hotovosti. Po příjezdu
strážníků na místo bylo provedeno
šetření, kterým bylo zjištěno několik poznatků ke konkrétní osobě možného pachatele. Po krátké
chvíli byla podezřelá osoba strážníky vypátrána, přičemž se ke krádeži přiznala a vydala na výzvu
strážníků celý odcizený obnos. Pro
podezření ze spáchání přestupku
proti majetku byla věc následně postoupena k příslušnému správnímu
orgánu k projednání.

Dne 12.04.2019 v 09:36 požádal
pracovník operačního střediska
Zdravotnické záchranné služby
Pardubického kraje hlídku MP
Skuteč o součinnost, z důvodu
vytíženosti posádky rychlé zdravotnické pomoci Skuteč (dále jen
RZP), jelikož v obchodním domě
ve Skutči mělo dojít k úrazu ženy
po pádu na zem. Hlídka MP se dostavila na místo a provedla ošetření
tržně zhmožděné rány vedle oka.
Následně byla žena předána jednotce RZP Chrudim, která se dostavila na místo po několika minutách.
Hlídka při úkonu využila materiál
ze záchranářského batohu, který je
součástí služebního vozidla.
K datu 30.04.2019 odešel od Městské policie po více než pětiletém
působení strážník a velitel Miroslav Štorek. Tímto mu děkujeme
za spolupráci a přejeme mnoho
úspěchů v pracovním i soukromém
životě. Z důvodu odchodu stávajícího velitele městské policie bylo

zřizovatelem vyhlášeno výběrové
řízení, o jehož výsledku ještě není
rozhodnuto. Dočasně je vedením
městské policie pověřen strážník
Tomáš Brokl. Od 01.05.2019 nastoupil do řad městské policie nový
kolega Petr Hrubeš, který se nyní
nachází ve školicím středisku, kde
se připravuje na složení zkoušky
odborné způsobilosti strážníka.
Do výkonu služby bude zařazen
po úspěšném složení zkoušky koncem měsíce června 2019.
Vzhledem k nízkému počtu strážníků nemůže městská policie zajistit nepřetržitou službu. V případě,
že se nedovoláte na pohotovostní
telefonní číslo 731 557 507 a věc
nesnese odkladu, kontaktujte prosím tísňovou linku 158. Veškeré
aktuality Městské policie Skuteč
naleznete na oficiálních webových
stránkách mp.skutec.cz a na sociální síti Facebook: Městská policie
Skuteč.
Tomáš Brokl
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Vydařené rybářské závody
Na přelomu dubna a května se
uskutečnily hned troje rybářské závody. Prvními byl 27. dubna Skutečský kapřík – závod dospělých
na rybníku pod Štěpánovem. Účast
nebyla (určitě i vlivem počasí) veliká – celkem 54 rybářů. Nachytáno bylo celkem 125 ks kaprů a 3 ks
amurů. Nejvíce se dařilo skutečským členům ze Žďárce.
1. Jelínek Marek, Žďárec
2. Jelínek Vojtěch, Žďárec
3. Vacík Zdeněk, Havlíčkův Brod
4. Ticháček Václav,
Havlíčkův Brod
Největší rybu závodů chytil Vacík
Zdeněk (amur 74 cm).
Druhý den, 28. dubna se na stejném
rybníku konaly závody mládeže

do 15 let. Dětem horší počasí nevadilo a přijelo jich celkem 51, což
bylo nejvíc za poslední roky. Celkem se chytilo 245 ks ryb, z toho
82 kaprů a 163 ks bílé ryby (cejn,
plotice, perlín). Nejúspěšnějšími
závodníky se stali:
1. Netolický Michal, Hlinsko
2. Javůrková Týna, Litomyšl
3. Jarešová Štěpánka, Štěpánov
4. Staňková Natálie, Oldříš
Největší rybu (kapr 78 cm) chytil
Pavlovič Pavel z Hrochova Týnce.
Za zmínku stojí i účast 14 děvčat
a podle prvních 4 míst si vedly velice dobře.
Třetím závodem byl Skutečský maraton – padesátihodinový závod,
také na Štěpánovském rybníku,

ve dnech 3. – 5. května. Tento závod byl jako tradičně plně obsazený 16 dvoučlennými týmy. Oproti
předešlým závodům se zde soutěží
o to, kdo nachytá nejvíce kilogramů kaprů a amurů větších než 50
a 60 cm. Nachytáno bylo 79 ks
kaprů a 3 ks amura o celkové váze
313,9 kg. Nejlepšími týmy se staly:
1. CT DABL-L – Netolický Lukáš,
Kusý Luboš, Skuteč – 115,73 kg
kaprů
2. CT HANDY LINE I – Hanuš
Pavel, Minár Marcel, Pardubice
– 82,98 kg kaprů
3. CT HANDY LINE II – Doležal
Ondřej, Kolín Josef, Pardubice –
35,36 kg kaprů
4. CT K+B – Klapal Kamil, Brokl

Fotbalová utkání ve Skutči

Vladimír, Skuteč – 18,81 kg kaprů
Nejtěžší rybou závodů byl kapr
11,3 kg a chytil ho tým Handy Line
I z Pardubic ve složení Hanuš Pavel, Minár Marcel.
Poděkování patří všem členům
naší organizace, kteří jakýmkoli
způsobem pomohli při přípravách
i organizaci závodů. Nesmíme opomenout ani na zajištění občerstvení a soutěží pro děti i dospělé při
oslavách Čarodějnického majálesu.
Dále děkujeme Řeznictví a uzenářství p. Čejky a také restauraci
U Jonášů ve Skutči a všem ostatním
sponzorům.
za výbor MO ČRS Skuteč
Netolický Zdeněk

sobota 08.06.
neděle 16.06.

17:00
14:00

Skuteč A x Rozhovice
Skuteč B x Městec

CENÍK SLUŽEB LETNÍHO
KOUPALIŠTĚ
Od 1. června 2019 dochází ke změně ceníku na koupališti ve Skutči. Důvodem změny ceníku jsou vzrůstající ceny energií, vody a materiálu potřebného na úpravu vody.
Vstupné jednorázové
Celodenní
dospělí

16:00 – 20:00 hod.

65 Kč

45 Kč

děti 0 – 3 roky

zdarma

děti 3 – 15 let

60 Kč

45 Kč

důchodci, ZTP,
studenti (+)

60 Kč

45 Kč

školy a tábory

30 Kč

Vstupné s předplacenou čipovou kartou (permanentka)
Celodenní
dospělí
děti 0 – 3 roky
50 Kč

důchodci, ZTP

50 Kč

školy a tábory

**

Plavecký kroužek

PLAVÁNÍ PRO KAŽDÉHO

Skutečští skauti uctili
v Británii památku
československých letců RAF
Skupina skutečských skautů
v neděli 5. května uctila památku
československých letců při pietním aktu na vojenském hřbitově
v Brookwoodu nedaleko Londýna. Vzpomínkové akce pořádané
u příležitosti výročí konce 2. světové války se účastnili také zástupci české a slovenské ambasády, představitelé polské, britské,
australské a americké armády
a mladí kadeti RAF.
Ceremoniál se koná pravidelně dvakrát ročně ve spolupráci
s britskou asociací Memorial Association for Free Czeschoslovak
Veterans a českou ambasádou.
Květnová pieta souvisí s oslavou konce druhé světové války,
říjnová s výročím vzniku Československa.
„Snažíme se zvyšovat povědomí
o tom, co nám naši předkové vybojovali, protože lidé zapomínají
a mladá generace často neví, o co
se jejich pradědečkové zasloužili,“ vysvětluje zástupce českého velvyslance v Británii Jan
Brunner.
Českoslovenští letci si získali
mezi Brity úctu také tím, že odešli do cizí země a opustili své
rodiny, o nichž neměli během
války žádné zprávy. Možná proto bojovali mnohem usilovněji
a v RAF patřili společně s Poláky

mezi elitu. V RAF sloužilo 1602
československých
příslušníků
letectva, včetně pozemního personálu. Po válce jich v Británii
zůstalo 211. Status účastníka bitvy o Británii získalo 89 československých stíhačů.
„Myslíme si, že je dobré připomenout si oběť, kterou museli letci položit k obraně vlasti
a demokracie,“ vysvětluje skaut
Martin Pavliš, jehož skautská
přezdívka je Krokodýl. Piety se
zúčastnili nejen skutečští skauti, ale i skauti z Roztok u Prahy
a Brna. Do Londýna jich letělo
téměř 30.
Piety se zúčastnily také české
děti žijící v Británii, které navštěvují tamní české školy jako je
Czech School Berkshire v Londýně nebo československá škola
Okénko. To, že je důležité tuto
historii připomínat hlavně mladým, zmiňuje i Gerry Manolas,
předsedkyně Memorial Assiciation for Free Czechoslovak Veterans. „Je potřeba jim zprostředkovat, že veteráni bojovali nejen
za svobodu a mír, ale také za respekt k druhým lidem. Důležité
je stát si za svým názorem, ale
také respektovat názor druhých.
Je nutné si připomínat, že to, co
teď máme, není samozřejmostí,“
říká Manolas.
Rudolf Požár - Netopýr

opět pořádá letní (i příměstský) tábor pro děti ve věku 5 - 14 let
Místo: 		
sportoviště ve Skutči
Termín: 		
6. 7. – 13. 7. 2019
Program: 		
sportovní a táborové aktivity
Stravování:
ve školní jídelně
Cena: 		
3.500 Kč nebo 2.500 Kč bez noclehu
		
(forma příměstského tábora)
Kontakt: 		
Mgr. Jana Pauerová, 777 298 928,
		
plavaniprokazdeho@centrum.cz,
		
Fcb Plavání pro každého
Přihlášky:
do 16. 6. 2019 nebo do naplnění kapacity 30 dětí

Těšíme se .
na viděnou

40 Kč
zdarma

děti 3 – 15 let

(+)

16:00 – 20:00 hod.

55 Kč

40 Kč
40 Kč
110 Kč**

Při požadavku na snížené vstupné je nutné se prokázat plat.
průkazem, u studentů platnou kartou EYCA.
Cena čipové karty (permanentky), kartu si zákazník kupuje do
vlastnictví. Na čipovou kartu se dobíjejí finance dle vlastního
uvážení.

Tobogán a skluzavka
Parkovné		
		
Informace k předplacené čipové kartě

zdarma
do 16:00 – 30 Kč
po 16:00 – 20 Kč
Platnost ceníku od 1.6.2019

1.

Na dětskou kartu mohou vstupovat pouze děti do 15 let (totéž platí pro
karty-důchodci, ZTP)
2. V případě ztráty karty lze u pokladny kartu zablokovat
Tomáš Kopecký
ředitel Městských sportovišť Skuteč
Rozpis provozu Městské sportovní haly o prázdninách bude
zveřejněn v polovině června na nástěnce sportovní haly a webových
stránkách sportoviste.skutec.cz

Mladí hasiči změřili své
síly na okresním kole
Ve dnech 25. a 26. května se
ve Skutči konalo okresní kolo
hry Plamen, soutěž dětských hasičských týmů v kategorii mladší
a starší. V konkurenci 41 družstev se naši mladí hasiči vůbec
neztratili a naopak potvrdili, že
patří k nejlepším v okrese. V ka-

tegorii mladších zvítězilo družstvo Štěpánova.
V kategorii starších patří první
příčka skutečskému týmu, který
tak postupuje na krajské kolo,
které se koná v Litomyšli.
Gratulujeme.
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Výpis z usnesení z 13. schůze Rady města Skuteč
konané 1. dubna 2019 na Městském úřadě Skuteč
Rada města bere na vědomí:
01/013/2019
protokol o kontrole Krajské hygienické stanice Pardubického kraje
v příspěvkové organizaci SeniorCentrum Skuteč
Rada města schvaluje:
02/013/2019
podání žádosti o dotaci na zabezpečení akceschopnosti JPO II Skuteč z programu RISPF, poskytovatel
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR, Praha
03/013/2019
znění dopisu zaslaného na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Praha
04/013/2019
záměr prodeje požárního vozidla
CAS 32 z majetku města Skuteč
05/013/2019
dohodu o ukončení smlouvy o přijímání platebních karet – platební terminály KB se společností
Komerční banka, a.s., Praha, IČ
45317054 a společností Cataps
s.r.o., Praha, IČ 03633144 a uzavření nové smlouvy o přijímání platebních karet
06/013/2019
dohodu o podmínkách složení
kauce a další ujednání s Českou spořitelnou, a.s., Praha, IČ
45244782 a Knight Frank, spol.
s r. o., Praha
07/013/2019
smlouvu o zajištění služeb odpa-

dového hospodářství se společností AVE CZ odpadové hospodářství
s.r.o., Praha
08/013/2019
smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie se společností ČEZ Distribuce, a.s.
09/013/2019
objednávku s firmou Jiří Pokorný,
malíř-natěrač na výmalbu schodišť
bytových domů v majetku města
Skuteč
10/013/2019
nájem bytu č. 15 v č. p. 932, ulice
Boženy Němcové, Skuteč, dle přílohy a ukládá s nájemcem, uzavřít
nájemní smlouvu
11/013/2019
podmínky nájmu bytu č. 1 v domě
č. p. 970 v ulici Družstevní, Skuteč
12/013/2019
navýšení nájemného v bytech města Skuteč
Rada města bere na vědomí:
13/013/2019
dopis doručený na podatelnu Městského úřadu Skuteč 22.03.2019,
č. j. SK/718/2019
Rada města nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit:
14/013/2019
prodej části p. p. č. 2452/12
o výměře cca 55 m², ostatní plocha – ostatní komunikace, k. ú.
Skuteč, obec Skuteč

Výpis z usnesení z 14. schůze Rady města Skuteč
konané 15.04.2019 na Městském úřadě Skuteč
Rada města bere na vědomí:
01/014/2019
rozhodnutí Ministerstva zemědělství ve věci poskytnutí finančního
příspěvku na podporu výstavby
a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací
02/014/2019
schválení žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím MAS
SKCH na vybudování venkovní
učebny u ZŠ Komenského
03/014/2019
dopis doručený na podatelnu Městského úřadu dne 08.04.2019, č.j.
SK/893/2019
Rada města revokuje:
04/014/2019
usnesení Rady města Skuteč č.
11/010/2019 z 18.02.2019
Rada města schvaluje:
05/014/2019
smlouvu o podmínkách provedení
stavby Modernizace mostu ev. č.
305-019 Štěpánov u Skutče s Pardubickým krajem
06/014/2019
v rámci oslav 730 let od první
písemné zmínky, snížení prodejní
ceny knihy Dějiny Skutče z 450 Kč
na 250 Kč od 1. června 2019
do 31. srpna 2019
07/014/2019
smlouvu na aktualizaci rezervačního systému Colosseum se společností Perfect System, s.r.o., Praha,
IČ 26480981 za celkovou částku
27.600 Kč bez DPH
08/014/2019
změnu nájemní smlouvy na byt č.
1 na Palackého náměstí č. p. 136,
Skuteč
09/014/2019
směrnici S 2/2019 Směrnice
o oběhu účetních dokladů
10/014/2019
objednávku na výkon autorského dozoru na akci MŠ Skuteč,
Poršova 240 - rozšíření kapacity
– přístavba, dodavatel Ing. Josef
Dvořák, Perálec

11/014/2019
objednávku na dodání projektové
dokumentace na akci Půdní vestavba ZUŠ Skuteč čp. 934, dodavatel
Ing. Josef Dvořák, Perálec
12/014/2019
objednávku s firmou ČÁP CZ
s.r.o., IČ 28761928 na akci
Oprava opěrné zdi - Štěpánov vč.
zajištění horní zdi
13/014/2019
objednávku s firmou Jiří Pokorný,
malíř natěrač, na akci Oprava
omítek a výmalba učeben v ZŠ
Komenského
14/014/2019
rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky veřejné zakázky Vybudování venkovní učebny v ZŠ Komenského Skuteč na základě zprávy
hodnotící komise
15/014/2019
poskytnutí peněžitého daru spolku
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Zbožnov
16/014/2019
poskytnutí peněžitého daru spolku
Junák – český skaut, středisko Ležáky Skuteč, z.s.
17/014/2019
rozpočtové opatření č. 2/2019
v rozpočtu města Skuteč
Rada města bere na vědomí
18/014/2019
změnu rozpisu rozpočtu města
Skuteč na rok 2019
Rada města neschvaluje:
19/014/2019
poskytnutí finančního příspěvku na publikaci dle žádosti č. j.
SK/531/2019 doručené na podatelnu Městského úřadu Skuteč
05.03.2019
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit:
20/014/2019
Územní studii Skuteč Zb13 –
územně plánovací podklad pro
rozhodování v území, zhotovitel
REGIO, projektový ateliér s.r.o.,
Hradec Králové

Výpis z usnesení z 15. schůze Rady města Skuteč
konané 29. dubna 2019 na MěÚ Skuteč
Rada města bere na vědomí:
01/015/2019
protokol o kontrole Úřadu práce České republiky v příspěvkové organizaci SeniorCentrum Skuteč
02/015/2019
schválení žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí
na pořízení domovních kompostérů
a štěpkovače
03/015/2019
výpověď smlouvy o pachtu pozemku
ze dne 15.12.2015

04/015/2019
čerpání rozpočtu města Skuteč
za období leden – březen 2019
Rada města schvaluje:
05/015/2019
čerpání rezervního fondu Mateřské
školy, Osady Ležáků 767, okres
Chrudim
06/015/2019
smlouvu
o poskytnutí
dotace
č. KH/19/22243 na 16. ročník
festivalu Tomáškova a Novákova
hudební Skuteč Pardubickým krajem

07/015/2019
směrnici S/3/2019 organizační řád
08/015/2019
smlouvu o dílo na projekt Vybudování venkovní učebny v ZŠ Komenského Skuteč s vítězným uchazečem
TSM design/Martin Šustr, Chrudim
09/015/2019
objednávku s fyzickou osobou
Ing. Zdeňka Šrámková na dodání
zahradní techniky dle cenové nabídky z 18.04.2019
10/015/2019
dohodu o ukončení nájmu bytu
č. 9 v ulici Družstevní č. p. 970, Skuteč k 31.05.2019
11/015/2019

podmínky nájmu bytu č. 9 v domě
č. p. 970 v ulici Družstevní, Skuteč
12/015/2019
podmínky nájmu bytu č. 1 v domě
č. p. 970 v ulici Družstevní, Skuteč
13/015/2019
nepřidělení bytu č. 1 v domě
č. p. 970, ulice Družstevní, Skuteč
14/015/2019
podmínky nájmu bytu č. 15 v domě
č. p. 932 v ulici Družstevní, Skuteč
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit:
15/015/2019
kupní smlouvu na nemovitou věc se
společností Česká spořitelna, a.s.,
Praha

Výpis z usnesení z 16. schůze Rady města Skuteč
konané 13. května 2019 na Městském úřadě Skuteč
Rada města bere na vědomí
01/016/2019
protokol o kontrole Okresní správy
sociálního zabezpečení Chrudim
v příspěvkové organizaci SeniorCentrum Skuteč.
02/016/2019
žádost
doručenou
na
podatelnu Městského úřadu Skuteč
29.04.2019.
03/016/2019
změnu rozpisu rozpočtu města Skuteč na rok 2019, ve znění.
Rada města pověřuje
04/016/2019
starostu města Skuteč k podpisu
nových nájemních smluv na bytové
prostory.
Rada města zplnomocňuje
05/016/2019
město Heřmanův Městec pro jednání
na XVII. sněmu Svazu měst a obcí
České republiky v Ostravě.
Rada města schvaluje
06/016/2019
vzorovou smlouvu o nájmu hrobového místa pro veřejná pohřebiště města Skuteč od 14.05.2019 a svěřuje
ekonomickému odboru Městského
úřadu Skuteč pravomoc tyto smlouvy
za město Skuteč uzavírat.
07/016/2019
darovací smlouvy ve prospěch Římskokatolické farnosti Chrast, Římskokatolické farnosti Luže, a Římskokatolické farnosti Skuteč, v souvislosti
s pořádáním koncertů 16. ročníku
festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč.
08/016/2019
výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídě Mateřské školy Skuteč, Osady
Ležáků 767, okres Chrudim, podle §
23 odst. 3 a 5 zákona č. 561/2004
Sb., v platném znění (školský zákon),
pro školní rok 2019/2020 do počtu
4 dětí na třídu.
09/016/2019
výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídě Mateřské školy Skuteč, Poršova
ulice 240, okres Chrudim, podle §
23 odst. 3 a 5 zákona č. 561/2004
Sb., v platném znění (školský zákon),
pro školní rok 2019/2020 do počtu
4 dětí na třídu.
10/016/2019
smlouvu o poskytnutí programové
účelové dotace na požární techniku
a věcné prostředky požární ochrany
jednotky sboru dobrovolných hasičů
obce z rozpočtu Pardubického kraje
na rok 2019 na rekonstrukci požárního vozidla CAS 24 Tatra Terno.
11/016/2019
prodej sekačky na trávu značky
COUNTAX C600H.
12/016/2019
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Kolový traktor

pro město Skuteč na základě zprávy
hodnotící komise, ve znění.
13/016/2019
dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu tepelných zařízení ze dne
02.01.2001 a následných dodatků
s firmou DS Teplo, s r. o.
14/016/2019
snížení záloh na služby související
s užíváním nebytového prostoru
v suterénu v č. p. 349, ulice Boženy
Němcové, Skuteč.
15/016/2019
snížení záloh na služby související
s užíváním nebytového prostoru
v č. p. 349, ulice Boženy Němcové,
Skuteč.
16/016/2019
snížení záloh na služby související
s užíváním nebytového prostoru
v č. p. 349, ulice Boženy Němcové,
Skuteč.
17/016/2019
snížení záloh na služby související
s užíváním nebytového prostoru
v č. p. 349, ulice Boženy Němcové,
Skuteč.
18/016/2019
záměr prodeje části pozemkové parcely č. 1083/56 o výměře cca 210
m², trvalý travní porost a pozemkové
parcely č. 1083/69 o výměře 213
m², zahrada, vše nacházející se v k.
ú. Hněvětice, obec Skuteč, za cenu
35 Kč/m² + platná sazba DPH + náklady s prodejem spojené.
19/016/2019
záměr prodeje části p. p. č. 81
o výměře 92 m², ostatní plocha – neplodná půda, části p. p. č. 123/2
o výměře 22 m², ostatní plocha – neplodná půda, části p. p. č. 1241/1
o výměře 114 m², ostatní plocha –
ostatní komunikace a části st. p. č.
166 o výměře 2 m², zastavěná
plocha a nádvoří, nacházející se
v katastrálním území Žďárec u Skutče, obec Skuteč, které jsou zapsány
na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj,
Katastrální pracoviště Chrudim. Prodej pozemků za cenu dle znaleckého posudku + náklady s prodejem
spojené.
20/016/2019
záměr směny části stavební parcely
č. 103 o výměře cca 12 m², zastavěná plocha a nádvoří, ve vlastnictví
města Skuteč za část stavební parcely č. 252/5 o výměře cca 35 m²,
zastavěná plocha a nádvoří, Skuteč,
vše nacházející se v katastrálním
území Skuteč, obec Skuteč. Směna
s doplatkem výměr ve výši 300 Kč/
m² + platná sazba DPH.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
21/016/2019
nabytí p. p. č. 405/2 o výměře

75 m², trvalý travní porost, p. p. č.
410/4 o výměře 47 m², trvalý travní
porost a p. p. č. 729/2 o výměře 22
m², trvalý travní porost, vše k.ú. Skuteč, obec Skuteč.
22/016/2019
prodej části p. p. č. 1741/1 o výměře 66 m², ostatní plocha - jiná plocha,
k. ú. Lažany u Skutče, obec Skuteč
za cenu 35 Kč/m² + platná sazba
DPH + náklady s prodejem spojené.
23/016/2019
prodej části p. p. č. 1741/1 o výměře 124 m², ostatní plocha - jiná
plocha, k. ú. Lažany u Skutče, obec
Skuteč za cenu 35 Kč/m² + platná
sazba DPH + náklady s prodejem
spojené.
24/016/2019
směnu
pozemkových
parcel
č. 465/3 o výměře 3952 m², trvalý
travní porost, č. 460 o výměře 90
m², ostatní plocha – neplodná půda,
stavebních parcel č. 849 o výměře
36 m², zastavěná plocha a nádvoří,
č. 1905 o výměře 62 m², zastavěná
plocha a nádvoří a č. 1904 o výměře 101 m², zastavěná plocha
a nádvoří ve vlastnictví města Skuteč
za pozemkové parcely č. 540/2
o výměře 108 m², ostatní plocha –
dobývací prostor, č. 541 o výměře
2550 m², ostatní plocha – dobývací

prostor a část pozemkové parcely
č. 546 o výměře 1583 m², ostatní
plocha – neplodná půda ve vlastnictví firmy Granita s. r. o. Skuteč, vše
nacházející se v k. ú. Skuteč, obec
Skuteč.
25/016/2019
přijetí úvěru od společnosti Česká
spořitelna, a.s., na předfinancování
akce Výstavba sociálních bytů čp.
317, se splatností do 30.06.2021,
zajištěného budoucími příjmy města, s pevnou úrokovou sazbou
2,15 % p.a. dle indikativní nabídky
z 02.05.2019.
26/016/2019
přijetí úvěru od společnosti Česká
spořitelna, a.s., na předfinancování
akce Přístavba MŠ Poršova, se splatností do 30.06.2021, zajištěného
budoucími příjmy města, s pevnou
úrokovou sazbou 2,15 % p.a. dle
indikativní nabídky
z 02.05.2019.
27/016/2019
přijetí
kontokorentního
úvěru
k běžnému účtu od společnosti
Česká spořitelna, a.s., se splatností do 19.12.2019, s pohyblivou
úrokovou sazbou 1M PRIBOR +
0,85 % p.a. dle indikativní nabídky
z 13.05.2019.

Výpis z usnesení ze 17. schůze Rady města Skuteč
konané 20. května 2019 na Městském úřadě Skuteč
Rada města schvaluje
01/017/2019
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Objekt sociál-

ního bydlení v ulici Boženy Němcové
Skuteč na základě zprávy hodnotící
komise.

Čarodějnice v SeniorCentru Skuteč

Letošní teplé a slunečné dubnové počasí se v závěru měsíce změnilo na deštivé, větrné a chladné.
Filipojakubskou noc tak naše ča-

rodějnice opět přečkala bez úhony.
Posezení, muziku, klobásky a něco
dobrého k tomu jsme si ale ujít nenechali a vše jsme si užili v teple
a útulném prostředí našich společenských místností.
Mgr. Linda Bodláková
vedoucí sociální péče

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
pohotovostní služby jsou od 9 do 13 hodin
Červen
1.6. Sobota		
2.6. Neděle		
8.6. Sobota		
9.6. Neděle		
15.6. Sobota		
16.6. Neděle		
22.6. Sobota		
23.6. Neděle		
29.6. Sobota		
30.6. Neděle		

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

Červenec
5.7. Pátek - státní svátek
6.7. Sobota - státní svátek
7.7. Neděle		

MUDr. Zdena Janovská
MUDr. Eva Krejčí
MUDr. Eva Krejčí

Zdena Janovská
Zdena Janovská
Lubomír Pecháček
Lubomír Pecháček
Tomáš Mrkvička
Tomáš Mrkvička
Eva Krejčí
Eva Krejčí
Eva Konývková
Eva Konývková

Trhová Kamenice
Trhová Kamenice
Miřetice 31
Miřetice 31
Proseč u Skutče, Zahradní 240
Proseč u Skutče, Zahradní 240
Krouna 350
Krouna 350
Hlinsko, Nádražní 548
Hlinsko, Nádražní 548

Hlinecká 64
Hlinecká 65

Poliklinika Hlinsko
Poliklinika Hlinsko

Trhová Kamenice
Krouna 350
Krouna 350

Hlinecká 64
Zdravotní středisko
Zdravotní středisko

Zdravotní středisko
Zdravotní středisko
Zdravotní středisko

SKUTEČSKÉ NOVINY

EXKURZE ZŠ SMETANOVA

Projektový den
V úterý 23. dubna 2019 se žáci 6. tříd naší školy zúčastnili exkurze
do Hradce Králové (do Planetária) a do Holic (muzeum dr. Emila Holuba). V Planetáriu pro nás dva lektoři připravili zajímavý program o vzniku Sluneční soustavy, vzniku Země a Měsíce. Za pomoci digitálních
technologií jsme se mohli pohybovat Vesmírem a dostat se co nejblíže
k Slunci, Marsu a Jupiteru. Zjistili jsme, že vědci už mají poměrně jasnou
představu o tom, co dělat, kdyby se k nám blížil meteorit. Viděli jsme,
jak to asi vypadalo při dopadu meteoritu na Zemi v době dinosaurů. Také
jsme si mohli vyzkoušet, jak by to mohlo vypadat v jiných galaxiích.
V observatoři jsme se podívali na dalekohled, který zde používají, a nahlédli jsme na povrch Slunce. V holickém muzeu jsme si vyslechli poutavý výklad o životě a práci dr. Holuba a prohlédli si pozůstatky z jeho
sbírek. Uvědomili jsme si, že dr. Emil Holub byl na svou dobu opravdovým průkopníkem, a že to, že překonal všechny překážky, byl až zázrak.
Mgr. Iva Havlíková, Mgr. Petr Salát

STRANA 5

ZPRÁVY ZŠ KOMENSKÉHO

Výlet do Poličky
V úterý 19. 3. 2019 jsme jeli s naší třídou a paní učitelkou na výlet. Ráno
jsme se sešli všichni na nádraží ve Skutči. Odtud jsme odjeli vlakem
do Poličky. Navštívili jsme Městské muzeum a galerii. K vidění byla výstava „Od rozpustilých maškar po veselé Velikonoce“. Dozvěděl jsem se,
co je masopust a jaké se dodržují zvyky. Ještě jsme prožili „Jeden den
ve středověku“. Bylo zajímavé obléknout si kroužkovou zbroj a rytířskou
helmu. Vylézt na koně nebylo zrovna jednoduché. Ve středověku bych nechtěl žít, ale bylo zajímavé si to vyzkoušet. Výlet byl moc hezký a cesta
vlakem byla příjemná. Těším se na další výlet.
Za 4. A a 4. B Marek Březina ze ZŠ Smetanova

Telegraficky ze ZŠ Komenského
Také letošní deváťáci mají svůj ročníkový strom.
Tentokráte se jedná o Prunus serrulata, tedy okrasnou třešeň, která našla
své místo v předzahrádce školy. Společnými silami ji zasadili žáci 9. třídy
a stromek se jim již letos odměnil záplavou květů, které poutaly pozornost kolemjdoucích.

ZPRÁVY Z GYMNÁZIA
Jazyková soutěž Bücherwurm
Organizátorem této zajímavé akce
je Goethe-Zentrum v Pardubicích.
Soutěží se v předčítání originálních
německých textů a hodnotí se zde
nejen správná výslovnost a co nejplynulejší slovní projev, ale i způsob, jakým jsou texty interpretovány. Desátého ročníku této soutěže
se zúčastnily dvě studentky z naší
školy.
Leona Gregorová ze třídy 2. BP
získala ve své kategorii odborných
škol krásné druhé místo, Martina
Marková ze sexty, která bojovala
v tvrdé konkurenci gymnázií ze
širokého okolí, obsadila místo třetí.
Leoně i Martině velmi děkujeme
za vzornou reprezentaci naší školy!
Studentské volby
do Evropského parlamentu
Ve čtvrtek 9. května zorganizovali studenti 3. BP studentské volby
do EP, kterých se mohou účastnit
žáci starší 15 let. Nejvíce hlasů
obdržela Česká pirátská strana.
Na dalších dvou místech se s výrazně menším počtem hlasů objevily
strany Ano, vytrollíme europarlament a KDU-ČSL.
Londýn 2019
Také žáci nižšího gymnázia měli
možnost vycestovat na několikadenní zájezd do zahraničí, zažít
dobrodružství poznávání nového
prostředí, otestovat svoji angličtinu... O zájezdu píše Adéla Cejpová
z kvarty:
V pondělí dne 8. dubna 2019 jsem
odjela společně s žáky nižšího gymnázia autobusem do Anglie. Cesta
přes den se mi nezdála ani tak náročná. Jeli jsme přes Německo, Belgii,
Nizozemsko a Francii, ve Francii
jsme i s autobusem nastoupili na trajekt. To už začínalo nové úterní
ráno, všichni byli ospalí a unavení.
Já určitě, protože cesta přes noc byla
opravdu náročná, jelikož jsem skoro vůbec nespala. Cestou trajektem
nám automaticky přeskočil čas, a to

ze sedmi hodin na šest, což bylo velmi zajímavé. Jakmile jsme konečně
dopluli do anglického přístavu, který se jmenuje Dover, nastoupili jsme
zpět do našeho autobusu a pokračovali v cestě do Londýna. Určitě jsem
se tehdy ještě pokoušela usnout.
Jako první jsme v Londýně navštívili O2 (O3) Arénu a šli jsme
na metro. Musím říct, že metro
v Londýně se nijak neliší od metra
pražského. Zkrátka nic zvláštního.
Naše výstupní zastávka byla Waterloo. Měla jsem strach, že vystoupím brzo, nebo pozdě, protože jsem
nebyla se skupinou. Navíc rozhlasu ve voze nebylo vůbec rozumět,
takže jsem se jenom soustředila, až
se bude hlásit: „Next station is Waterloo.“ Nakonec jsem vystoupila
správně, ale byly to nervy, to vám
povídám.
Naše cesta pokračovala k slavnému
London Eye. Opravdu obrovské
kolo, jeho výška byla úchvatná.
A novou zajímavostí pro mě bylo,
že se otočí jednou za půl hodiny
a přitom se ani nezastaví, takže
jsme museli rychle nastoupit a vystoupit, abychom všechno stihli.
Byl to neskutečný zážitek, i přesto,
že pršelo a výhled nebyl zas tak
skvělý.
Byla jsem ráda, že opět stojím
na pevné zemi.
Naše další zastávka byla pouze
o kousek dál, kde jsme krásně viděli „The Houses of Parliament“
neboli sídlo Parlamentu Spojeného království a Big Ben, který je
právě maskován lešením, takže
na nás vykukovaly jen jeho hodiny.
Přešli jsme Westminister Bridge
a Big Ben jsme měli přímo po levé
ruce. Viděli jsme Westminister
Abbey (oficiální označení Kolegiátní chrám svatého Petra). Šli
jsme po Whitehall, třídě ministerstev a vládních úřadů. Viděli jsme
také sídlo královské rodiny a jejich
překrásnou zahradu, lépe řečeno
aspoň její část.

Vojáci Skutečska 1914 - 1920
V současné době probíhají práce
na nové publikaci, která přiblíží osudy mužů povolaných do první světové války. Snahou autorů Jiřího Junka
a Libora Akslera je zachytit fakta
o vojácích, kteří bojovali až do konce na straně Rakouska-Uherska,
o mužích zapojených do boje o nový
stát v řadách československých legií
i o bojovnících v Maďarsko-československé válce. Je potěšitelné, že
po výzvě v novinách i na sociálních
sítích reagovala řada z Vás a donesla do muzea celou řadu nových
a zajímavých dokumentů, fotografií
i předmětů, které v rodinách zůstaly
jako památka na válečnou anabázi
dědečků a pradědečků.
Publikaci zahájí tři obsáhlé kapitoly.
První se bude věnovat 30. a 98. pěšímu pluku, jež se formovaly ve Vysokém Mýtě a kterými prošla naprostá
většina z asi 2,5 tisíce mužů odvedených v letech 1914-1918 z naší
oblasti. Vzhledem k tomu, že velké

množství archivních dokumentů
z činnosti R-U pluků bylo v sedmdesátých letech skartováno, stalo se
mapování jejich pohybu a aktivity
na frontách velmi obtížné. Přesto se
podařilo získat mnohá i dosud nepublikovaná data.
Další kapitola bude popisovat ustavení legií, resp. čs. zahraničního
vojska a jeho boje ve Francii, Itálii
a Rusku. Stejně jako v kapitole první
se zřetelem ke skutečským mužům.
Nejvíce informací je z legií ruských,
neboť jejich návrat domů se protáhl na téměř dva roky (proto je tedy
v názvu knihy rok 1920) a vzhledem
k obrovskému počtu vojáků i pracovníků v týlu bylo nutně vybudováno perfektní logistické zázemí
včetně výborně vedeného archivu.
Ten se podařilo uchovat v dobách
německé okupace i následném socialistickém období. Oba totalitní
režimy se urputně snažily legionářskou myšlenku potlačit.

Nastala nejobávanější část dne,
a to cesta do rodin. Náš „meeting
point“ byl ve městě Maidstone,
hlavním městě Kentu, kde jsme
všichni bydleli. Měla jsem hrozný
strach. V rodině jsem byla ve dvojici s Bárou z tercie. Ona takový strach neměla, což mě trochu
uklidňovalo. „Nice to meet you.“
řekla jsem a podala si s paní ruku.
Jmenovala se Jane a byla moc hodná, mluvila na nás pomalu a srozumitelně, naštěstí.
Druhý den v Londýně jsme navštívili dvě muzea, a to přírodovědné
a technické muzeum. Udělali jsme
si procházku k nultému poledníku
do Greenwich. Prošli jsme Hyde
park, největší parkovou oblast
v centrálním Londýně. Navštívili
jsme Oxford Street, nejvýznamnější nákupní třídu.
Když jsme se já a Barča ve večerních hodinách vrátily do rodiny,
už jsem nebyla tak nervózní. Měly
jsme typickou britskou večeři a nebyla vůbec špatná, naopak. Opravdu mi velmi chutnala. Paní Jane
měla dvě dcery, ani jedna nebyla
v našem věku, obě byly mladší.
Po večeři jsme si povídaly, zpívaly,
a dokonce i tančily. Bylo to šílené,
skvělé a nikdy na to nezapomenu.
Ráno nás paní Jane odvezla na místo srazu a my jsme se rozloučily.
Následoval bohužel poslední den
pobytu v Londýně. A byl opět dost
zajímavý.
Když jsme došli k slavnému mostu
přes řeku Temži, měli jsme štěstí, protože tam zrovna čekala loď
a my jsme viděli, jak se most otevírá (zvedá). Poté jsme přes něj přešli
a navštívili jsme Tower of London,
Třetí obsáhlejší kapitola je věnována bojům o Slovensko. Ve střetech
s Maďary zemřeli tři muži ze Skutče. Jednalo se o regulérní válečné
střetnutí dvou států trvající od listopadu 1918 do srpna 1919.
Všechny kapitoly budou doplněny
skeny a fotografiemi, stejně jako
zbytek knihy, který bude tvořen
několika příběhy vojáků, které lze
zdokumentovat z dochované korespondence či jejich deníky a retrospektivními zápisy.
Velký prostor pak dostanou záznamy
k jednotlivým padlým, zemřelým či
nezvěstným. Ve stávající chvíli se
jedná o 191 mužů, z toho bylo šest
sourozeneckých dvojic. Z další statistiky vyplývá, že od srpna do prosince 1914 padlo 24 vojáků, v roce
1915 60, v roce 1916 33, v roce
1917 22, v roce 1918 27 a v roce
1919 osm. Na přímé následky válečných zranění zemřeli v letech 192021 tři muži a 14 skutečských zůstalo
po válce nezvěstných. Z věkového
rozvrstvení padli dva 18letí, pak je
tu velká skupina 59 padlých ve věku

kde jsme viděli korunovační klenoty a spoustu dalších krásných věcí.

Rekonstrukce školy
Téměř celý stávající školní rok probíhají v naší škole stavební úpravy,
které mají za cíl zlepšit prostředí, v němž žáci tráví podstatnou část dne.
Asi nejvýznamnější změnou je výměna nevyhovujících oken v celé budově školy. Rekonstrukcí prošla také školní kuchyňka, kde kromě nových
oken došlo k výměně podlahové krytiny, samozřejmostí je nová výmalba.

Navštívili jsme katedrálu svatého Pavla, kde jsme si prohlédli
nejvyšší patro věže. Řeknu vám,
schodů tam bylo nespočet a navíc točité schodiště, takže se mi
po chvíli udělalo špatně. „Jestli
nechceš jít nahoru, nemusíš,“ řekla mi paní učitelka. Jenže problém
nebyl v tom, že bych měla strach
z výšek. Nakonec jsem se překonala, vyšla i to poslední schodiště,
abych se podívala na výhled, a ten,
musím říct, stál za to! Když jsem
však sešla schody dolů, ještě chvíli
se mi klepala kolena. Ale nebyla
jsem jediná.
Následně jsme šli po Millenium
Bridge, známém například z filmu Harryho Pottera. Překrásný
den jsme zakončili plavbou lodí
po Temži. A zase jsme byli u O2
arény, která nám už byla dobře známá. Nastoupili jsme do autobusu
a začala nám cesta domů. Škoda …
Zážitků mám nespočet, překonala
jsem se k několika věcem a na to
jsem hrdá, dokázala jsem anglicky
komunikovat v rodině. Naše paní
průvodkyně byla velice milá a hodně věcí jsme se od ní dozvěděli. Poznala jsem spoustu skvělých lidí,
a to nejen z Anglie, ale i z gymnázia z Moravan, kteří s námi jeli.
Londýn v mnoha věcech také zklamal, ale alespoň jsem si uvědomila, že můžu být ráda a hrdá na to,
kde bydlím. Jsem za to nesmírně
vděčná a nelituji, že jsem dostala
možnost odcestovat a poznat jinou kulturu. Určitě až přijde další
nabídka jet se podívat za hranice,
ráda ji využiji.
19 až 25 let. 91 mužů bylo ve stáří
26 až 39 let. V rozmezí věku mezi
40 až 50 lety bylo 20 obětí a muži
mezi 51 až 53 lety se domů nevrátili
tři. U skupiny 16 vojáků jsou údaje
bohužel neúplné. Každý voják bude
mít svoji kartu se všemi dostupnými
údaji a případně fotodokumentací.
Podobně bude zpracováno i 164
legionářů. Evidovány jsou nejen
rodinná data, vzdělání či zaměstnání, ale také kde a kdy dotyčný
narukoval a sloužil v řadách R-U
armády. Následuje vesměs pobyt
v zajetí, přihláška do legií, případný
výcvik, zapojení do bojů a udělená
vyznamenání. Oproti databázím
přístupným nyní na webech Vojenského ústředního archivu Praha
(http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase) či webu ČSOL (http://
legie100.com/krev-legionare) bude
zveřejněna mnohem širší dávka informací. Řada údajů je v uvedených
databázích zavádějící a nepřesná
a proto byly pro jistotu správnosti
křížově ověřovány v jiných materiálech.

Čarodějnická škola
V naší škole se ale dějí věci! Do výuky zařazujeme nejrůznější aktivity, které nedovolují, aby ve škole panovala nuda. Jednou z nich je
i tradiční čarodějnická škola. V tento den se k nám ze širokého okolí slétly čarodějnice, které si pro žáky připravily spoustu zajímavých
a atraktivních činností. Mnohé aktivity se týkaly výuky slohu – výsledkem
našeho snažení byl např. netradiční popis, návod na výrobu kouzelného lektvaru či vlastní čarodějnická identita. V závěru dopoledne jsme se všichni
aktivně zapojili do čarodějnického bubnování, pořádaného ZUŠ Radotín.
Mgr. Iveta Blehová

Krátce budou popsány druhy vy- či fotografie Vám budou věci ihned
znamenání, která obdrželi skutečští vráceny.
bojovníci na všech frontách. Dále
redakce
činnost legionářské
jednoty ve Skutči
a také vznik a osudy
pamětních pomníků
a desek. Teritoriálně je
kniha vymezena městem Skuteč a okolními obcemi, které dnes
tvoří její místní části.
Předpoklad
vydání
knihy je na konci tohoto roku. Uchováváte-li doma nějaké
fotografie, dokumenty, listiny a jiné věci
po někdejším účastníku první světové
války a myslíte si, že
o nich v muzeu neq Na snímku s otcem Václavem Jehličkou
vědí, kontaktujte co
a strýcem Karlem Jehličkou (s kloboukem) stonejdříve pana Akslera
jí bratři Bohumír a Jan. Oba ve válce zahynuli,
(tel. 731 557 478).
Bohumír v říjnu 1914 a Jan v červnu 1916.
Po zhotovení kopie
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SKUTEčSKÉ NOVINY

;

neSKUTEČné léto 2019
Srdečně vás zveme na první akce z programu oslav 730 let existence města,
které jsou pro vás připraveny v amfiteátru (venkovním areálu) Kulturního klubu Skuteč. Vstupné na tyto pořady je snížené, občerstvení zde bude zajištěno.
V případě nepříznivého počasí bude daný program přesunutý do objektu KKS.

Doufáme, že cestu na uvedené koncerty, promítání či představení si najde
co nejvíce z vás. Bude-li zájem ze strany veřejnosti dostatečný, mohlo by
se neSKUTEČné léto stát pravidelnou letní aktivitou v kulturním kalendáři
města.

PRINCEZNA ZE MLEJNA
Muzikálová pohádka pro děti i rodiče je určena dětem od 3 – 12 let
i s rodiči. Představení vzniklo podle
filmové předlohy Zdeňka Trošky.
Úvodní skladbu Znám jedno oudolí
zhudebnil kytarový virtuóz Lubomír Brabec.
Neděle 09.06, Kulturní klub
Skuteč, 14:00, vstupné dospělí
100 Kč, děti 70 Kč

ROMAN DRAGOUN
Český hudebník, klávesista, zpěvák a skladatel přijíždí do Skutče
se svým sólovým koncertem. Roman Dragoun je právem považován
za rockovou legendu, hrál či stále
hraje ve skupinách Progres 2, Futurum, Stromboli a T4, vydal několik
sólových alb, zpíval v muzikálech
a spolupracuje jako studiový hráč
s mnoha dalšími hudebníky.
Středa 19.06., amfiteátr u KKS,
19:00, vstupné 100 Kč

ČERTÍ BRKO
Hříchy zapisuje spravedlivě a neomylně kouzelné Čertí brko. Jednoho dne však přestane fungovat …
Vtipně napsané dialogy, zacílení
na dětského, ale i dospělého diváka a atraktivní herecké obsazení,
to jsou hlavní atributy nové české
filmové pohádky, která se bude promítat v letním kině.
Středa 12.06. amfiteátr u KKS,
21:30, vstupné 50 Kč

SPOLEKTIV
Autorská hudba Spolektivu nese
prvky folku, rocku, šansonu a jazzu. Zpívají a doprovázejí se převážně na akustické nástroje s použitím
klasických kytar a šestistrunných
baskytar, dechových nástrojů, perkusí, etnických nástrojů i moderních industriálních nástrojů a přístrojů.
Středa 26.06., amfiteátr u KKS,
19:00, vstupné 100 Kč

KULTURNÍ KALENDÁŘ
ČERVEN 2019
sobota 1. 6. – 14 hodin, koupaliště
DĚTSKÝ DEN NA KOUPALIŠTI

Oslava dne dětí proběhne v rámci zahájení sezóny na letním koupališti. Pro děti jsou
připraveny soutěže o sladké odměny a zábavné atrakce.

neděle 9. 6. – 14 hodin, KKS
PRINCEZNA ZE MLEJNA

Divadelní představení s písničkami na motivy pohádky Zdeňka Trošky uvede Divadlo
Pegas.		
Vstupné: děti 50 Kč, dospělí 100 Kč

11. 6. – 1. 9., muzeum
SBÍRKOVÝ PEL-MEL ANEB 730 LET MĚSTA

Vernisáž výstavy proběhne v úterý 11. 6. v 18 hodin. Vystoupí dětský pěvecký sbor
Cantando, pod vedením sbormistra Zdeňka Kudrnky.
Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč

11. 6. – 1. 9., muzeum
ARCHITEKTURA VE SLUŽBÁCH PRVNÍ REPUBLIKY

Výstava přibližuje významné prvorepublikové stavby v Pardubickém kraji, zejména rodinné
domy, stavby pro kulturu a sport, školy, administrativní budovy a dopravní stavby.

Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč

středa 12. 6. – 21:30, amfiteátr
ČERTÍ BRKO

Děj české filmové pohádky se odehrává v městečku Pytlov, kde jednoho dne přestane
fungovat kouzelné „čertí brko“, které spravedlivě zapisuje hříchy a přestupky obyvatel
městečka. 				
Vstupné 50 Kč

pondělí 17. 6. – 18 hodin, KKS
TANEČNÍ AKADEMIE ZUŠ

Městská knihovna má svého čtenáře roku
Čtenářem za rok 2018 se stala Anna Korbelová. Ocenění a drobnou pozornost jsme Aničce předali při pravidelné třídní návštěvě knihovny. Aničko,
gratulujeme!

VE ŠKOLE JE BOMBA
Školu vede potrhlý a naivní ředitel, vládne zde chaos a učitelský
sbor ani školník si nedovede poradit s nezvladatelnými studenty.
Divadelní představení hlineckého
ochotnického spolku DU:HA pod
vedením Dany Chaloupkové
Neděle 30.06., amfiteátr u KKS,
18:00, vstupné 50 Kč

ŽENY V BĚHU
Českou romantickou komedii, v níž
nejen běhat uvidíte Zlatu Adamovskou, Terezu Kostkovou, Jenovéfu
Bokovou a Veroniku Kubařovou
můžete vidět v letním kině.
Středa 03.07., amfiteátr u KKS,
21:30, vstupné 90 Kč

Vystoupí žáci tanečního oboru.

Vstupné dobrovolné

středa 19. 6. – 19 hodin, amfiteátr
ROMAN DRAGOUN

Koncert rockové legendy Romana Dragouna, jehož kariéra je spjata se skupinami
Progres 2, Futurum nebo Stromboli.
Vstupné 100 Kč

středa 26. 6. – 19 hodin, amfiteátr
SPOLEKTIV

Původně studentská kapela se po 18 letech opět sešla a vyzrála do tradičního účastníka
českých folkových festivalů. Z Českých Budějovic nám přiváží pěvecky i nástrojově
barevnou muziku. 			
Vstupné 100 Kč

neděle 30. 6. – 18 hodin, amfiteátr
VE ŠKOLE JE BOMBA

Divadelní představení hlineckého ochotnického spolku DU:HA.
Připravujeme na červenec a srpen:
3. 7. Ženy v běhu
10. 7. Staropražští pardálové
17. 7. Léto s gentlemanem
24. 7. Humpolecký dixieland
28. 7. Poprask na laguně
31. 7. Narušitel
7. 8. Walda Matuška recitál

Město Skuteč pro mne znamená celou
řadu dnes již trochu rouškou času zahalených vzpomínek. Jak by ne, když
jsem zde strávil jen několik let nejrannějšího dětství, předškolního a školního věku. Do Skutče jsme se přistěhovali z České Lípy, když mi bylo necelých
pět let.
Táta byl soudce a tak jsme, ještě společně s Adámkovými, samozřejmě
bydleli opět na soudě - v obrovských
místnostech druhého patra. Mělo to

své výhody i nevýhody. Dalo se např.
po bytě jezdit na kole, každý si mohl
najít ten svůj koutek. Ale pro nás, se
stejně starým Mirkem Adámkem, byla
největší atrakcí především rozlehlá
půda s celou řadou zákoutí, různého harampádí a všelijakých možností. Nepříjemné naopak bylo, když jsem musel
až dolů do sklepa pro kbelík dřeva či
uhlí. To bylo v jedné z tehdejších kobek
věznice, které byly v té době ještě asi
částečně v provozu. Hodně strašidelné
prostředí…
Do školy jsem to měl kousek z kopce
a pan učitel Letošník to s námi hned
od první třídy asi uměl, protože mám
jenom dobré vzpomínky. Horší to
bylo s mým hudebním vzděláním. Už

14. 8. Úhoři mají nabito
16. 8. Filmové střípky
17. 8. Řemeslná sobota
17. 8. Skutečské posvícení
18. 8. Nová Lesanka
21. 8. Kino na přání
28. 8. LOVEní

Z akcí mohou být pořizovány záznamy za účelem prezentace města.

Ve Skutči po sedmdesáti letech
Nad svým vztahem k městu Skuteč
se zamýšlí kapelník Humpoleckého
dixielandu, který přijede do Skutče
koncertovat 24. července 2019, pan
Pavel Kout.

Vstupné 50 Kč

od první třídy jsem nastoupil u místního pana učitele hudby a zároveň místního kominíka. Pamatuji si jen to, že jsem
často dostával za moje vrzání na housle
jako „odměnu“ smyčcem přes uši. Dělo
se tak v takovém altánku, jméno ani
místo už si nepamatuji…, a také jsem
rozčilenému panu učiteli často běhal
do Agrárny se džbánkem pro pivo.
Jednou, někdy kolem roku 1950, si
pamatuji, že byl velký slejvák, voda se
valila dolů po náměstí a šla do sběrače
na rohu soudu, kde byly jen na řídko
nějaké ocelové tyče. Asi jsem se o to
zajímal příliš zblízka, voda mě vzala
a už jsem byl v kanále, jen jsem se držel těch želez a strašně řval, což se mi
vyplatilo, protože mě kdosi zachránil.
Měli jsme tu spousty příbuzných – jen
co si pamatuji Brambůrkovi, Cimbůr-

kovi, Zástěrovi, Egerovi, Petrusovi,
Šmahovi, Šprojcarovi, Štýrský a další. A tak bylo kam chodit na návštěvy
a kde si hrát. Nejvíce času jsme ale
strávili u babičky a dědy Hlineckých,
což bylo zpočátku vážené krejčovství
i s dílnou a prodejnou s bytelným pultem, dokonce i učeň tam z počátku byl.
Na dvorku všelijaká zvířátka, jezdili
jsme s dědou třeba s takovým malým
dřevěným vozíkem kozám a králíkům
ke hřbitovu pro trávu.
S Mirkem jsme měli svoje malé království v Malhošti. Jezírka, malé jeskyně,
skalky a pestrá divočina - to byl svět
pro naše časté hry. Do Bažantnice pod
Štěpánovem se zase chodilo na zabíjačky, za Štěpánov do lesa na brusinky
a k Svaté Anně na výlety. Hodně velké dobrodružství bylo, když mě Láďa
Cimbůrků vzal někdy na péráku na ryby

na říčku Krounku, anebo na místní letiště, kde trávil velkou část svého volna
létáním na větroních. Začali jsme jezdit
na kole, samozřejmě pod štanglí a to
bylo modřin. Velkým zážitkem bylo
každoroční představení provazochodců,
kteří v obrovské výšce upevnili lano až
od kostelní věže přes náměstí. Také jsem
jednou ministroval, neobešlo se to bez
breku, nějak mi to asi nesedlo…
Ve Skutči jsme zažili i těžké momenty - léta padesátá. Táta, protože sloužil
ještě i starému režimu před „únorem“,
byl poslán do výroby a tak najednou
v místním Plynostavu cejchoval plynoměry. Také měnová reforma a další věci
kolem…, ale to jsme zase my malé děti
tak neprožívaly.
Jenže v polovině čtvrté třídy nastalo
opět stěhování, táta konečně dostal
místo právníka a my se odstěhovali
podobně jako Hliník do Humpolce. Pak

šlo vše jinými cestami a tak se Skuteč
po smrti prarodičů stala už jen dávnou
vzpomínkou. Takže u zrodu mojí kapelnické dráhy vlastně byl skutečský
učitel hudby a kominík v jedné osobě.
A téměř přesně po sedmdesáti letech se
vracím do bodu zrodu mého celoživotního „muzikantování“. Chtěl bych se tu
setkat s co nejvíce vrstevníky a naším
koncertem toto vše oslavit.
Naše dixielandová kapela má v repertoáru jak staré evergreeny z dob Luise
Armstronga, tak i modernější známé
dixielandové standardy, ale i písničky
ze Semaforu, Ivana Mládka atd. Rádi
pozorujeme, jak dokáže tahle muzika
oslovit lidi všech generací, asi i tím,
že současná média neplní poptávku
po tomto žánru.
Tak se těšíme na setkání!
Pavel Kout
HUMPOLECKÝ DIXIELAND

STRANA 7

SKUTEČSKÉ NOVINY

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

Pronajmu nebytové prostory na náměstí, 40 m2 + výloha, vhodné na obchod nebo na kancelář. Telefon: 736 535 305.

Hrad Rychmburk může být
unikátní turistickou atrakcí. Klienti
domova se přesunou do bytů
a rodinných domků.
Hejtman
Pardubického
kraje
Martin Netolický navštívil obec
Předhradí nedaleko Skutče a zdejší Domov na hradě Rychmburk,
který je příspěvkovou organizací
Pardubického kraje. Zařízení je
součástí krajského transformačního plánu, jehož cílem je přesun klientů mimo ústavní péči do bytů či
rodinných domů. Pardubický kraj
nyní řeší, jak dále naložit s touto
památkou, která by měla být k dispozici od jara roku 2021. Již nyní
se do části hradu mohou zájemci podívat. Volně přístupné jsou
gotické sklepy, další části včetně
věže jsou přístupné po předchozí
domluvě.
„Potenciál hradu je i podle odborníků na oblast kultury a památkové
péče ohromný, a proto se budeme

snažit postupovat co nejcitlivěji
a otevřít hrad, který byl postaven
ve 14. století, veřejnosti. Předpokládáme, že poslední klienti by
měli hrad opustit v průběhu roku
2021. Samozřejmě bychom byli
rádi, aby se po přemístění klientů
hrad otevřel návštěvníkům co nejdříve a nebyla zde prodleva. Vše
chceme koordinovat jak s obcí,
tak právě s odborníky. Na hradě
by měly vzniknout prostory pro expozice, kulturní akce, různé konference, ale také ubytovací kapacity,
které jsou například na Svojanově vytížené, a pro návštěvníky by
mohlo být přespání v historických
prostorách velmi atraktivní,“ řekl
hejtman. Ten se seznámil také se
stávajícím fungováním organizace a směřováním transformačního
procesu. „Dnes přímo na hradě
žije 12 klientů. Dalších
více jak 30 osob je umístěno do bytů a domků
ve Skutči. Pro těchto 12
klientů v tuto chvíli stavíme dva domky přímo
v Předhradí. Do Skutče
pak přesuneme vedení
organizace a centrum
denních aktivit,“ sdělil
hejtman.
Projekt Podpora transformace Domova na hradě

VZPOMÍNKA

VZPOMÍNKA

Dne 3. července 2019 uplyne 20 let od chvíle, kdy nás
opustil náš syn Michal Lněnička. Kdo jste ho znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou v srdci stále vzpomínají
rodiče a bratr Libor s rodinou

Dne 25. června uplyne 8 let od úmrtí
pana Františka Boušky ze Skutče. Kdo jste ho
znali, vzpomeňte s námi.
		
manželka a děti

Rychmburk, je spolufinancován
z Evropského sociálního fondu
v rámci Operačního programu zaměstnanost. Cílem transformačního procesu je přeměna klasické
ústavní služby na malá pobytová
zařízení komunitního typu.
Hrad Rychmburk nechal okolo
roku 1325 vystavět Tas z Rychmburka. Od druhé poloviny 14. století byl hrad v držení pánů z Pardubic. V roce 1425 dobyli hrad
východočeští sirotci pod vedením hejtmana Prokopa Velikého.
Poté se hradu ujal bývalý táborský hejtman Jan Pardus z Horky
a Vratkova. Po jeho potomcích
dědí hrad Valdštejnové. V letech
1558 – 1714 byl hrad s pivovarem,
sladovnou a celým panstvím v držení rodu Berků z Dubé. Rod Berků z Dubé měl hrad Rychmburk
ve vlastnictví až do 18. století.
Roku 1718 prodává Václav Albrecht z Vrbna rychmburské panství Václavovi Norbertovi Oktaviánovi Kinskému. Od té doby začal
hrad pustnout. V roce 1823 koupil
panství bavorský kníže Thurn-Taxis, v jehož držení byl hrad
do roku 1945, kdy byl zestátněn.
Od roku 1952 - 2007 byl v areálu
hradu Rychmburk umístěn domov
důchodců. Do roku 1991 se o obyvatele staraly řádové sestry, a nyní
je péče zajišťována civilním personálem. Od roku 2007 se domov
důchodců transformoval na domov
pro osoby s chronickým duševním
onemocněním.
Tisková zpráva
Pardubického kraje

O ZUŠ SKUTEČ
VE VZPOMÍNKÁCH
V roce 2018, 1. září, měla škola 60 let výročí od svého vzniku.
Od počátku až do roku 2009 o ní
vím téměř všechno. Nejprve jako
žákyně, později vyučující. Měla
léta velmi úspěšná i méně úspěšná.
V tomto vydání novin se chci vrátit
do období, které se týká i jednoho
důležitého výročí naší republiky vstupu do EU.
V roce 2000 nastupuje jako pátý
ředitel ZUŠ paní Iveta Jánková
a má za úkol mimo jiné vytvořit
kvalitní sborové oddělení, které bylo do té doby doménou ZŠ
Smetanova. Vzniká HuPS pro
nejmladší děti, přípravný pěvecký
sbor Liduška (název jako vzpomínka na dřívější lidovou školu
umění) a koncertní sbor Rubešáček, který řídí sbormistr Ladislav
Jánek. Sborové oddělení mělo až
do roku 2009 průměrně 110 zpěváků. V roce 2002 se koncertní sbor
poprvé zúčastňuje mezinárodního
soutěžního festivalu Svátky písní
Olomouc, odkud přiváží stříbro,
stejně jako poté v roce 2003.
Přichází rok 2004. ČR vstupuje
do EU a Rubešáček je „při tom“.
Účastní se totiž mezinárodního soutěžního festivalu Hudební
mládež v Neerpeltu v Belgii, kde
získává zlato! Slaví tedy dvakrát vítězství v soutěži a vstup republi-

VZPOMÍNKA
Dne 12.6. to bude již 61 let od chvíle, kdy
zemřel známý skutečský kapelník a učitel hudby,
pan František Havel.
Po jeho smrti byla založena hudební škola
ve Skutči a jejím prvním ředitelem se stal syn Františka Havla - Jaroslav, který do té doby působil
v Pražském filmovém symfonickém orchestru. Dne
28.3. uplynulo 21 let od jeho úmrtí.
Kdo jste znal tyto dvě osobnosti, neodlučitelně
spjaté především s hudební kulturou ve Skutči i širokém okolí, vzpomeňte s námi.
za rodinu Havlovu vnučka
a neteř Lidmila Holasová
ky do EU. V té době se má Skuteč,
hlavně ZUŠ, opravdu čím chlubit.
Od tohoto roku se oba sbory ještě několikrát zúčastňují soutěže
v Olomouci, odkud přiváží zlaté
i stříbrné medaile. Rubešáček se
společně s komorním orchestrem
a pěveckým sborem Rubeš ještě
jednou do Belgie vrátil.

V roce 2009, za mně nesrozumitelných okolností, přichází na ZUŠ
nový ředitel, který se netajil prohlášením, že pro něj škola do jeho
nástupu neexistovala. V tomto
roce oba sbory zanikají.
Vzpomíná L. Holasová, sbormistryně přípravného sboru Liduška
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SENIOR FESTIVAL 2019
Spolek Hurá na Výlet! zve na Senior Festival, který se bude konat
v sobotu 15. června 2019 od 10 hod
v Chrudimi v prostorách Klášterních zahrad. Těšit se můžete na duoEva a Vašek, dechový orchestr
Moravanka a další hudební uskupení. Vezměte s sebou i svá vnoučata,
pro něž je připraven doprovodný
program v podobě interaktivních

SKUTEčSKÉ NOVINY

stánků a her, vystoupí také známá
kapela pro děti Pískomil se vrací!.
Vstupné je dobrovolné a místa k sezení jsou zajištěna.
Svoz na festival je zajištěn. Své
místo v autobuse si můžete rezervovat na telefonním čísle:
733 105 151
Tým spolku Hurá na Výlet!

CHYTRÉ
SLUNEČNÍ
ČOČKY
CHCETE
UŠETŘIT 50 %?
Více infromací u nás v optice

Palackého 38, Holice, tel: 466 920 672
Na Labišti 532, Pardubice, tel: 466 647 352
Sládkova 849, Skuteč, tel: 469 350 541
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Nábytek
Skuteč,
Smetanova
1011
539 73
Skuteč

 Nábytek Skuteč rozšiřuje nabídku
o Prodej interierových dveří
 Prodej, Zaměření, Montáž
 Vzorkovna dveří a kování v obchodě
 Prodej dveří značek Erkado a Solodoor

Osobnost
města Skuteč
Pouze do konce měsíce června
máte možnost navrhnout osobu,
která se stane Osobností města Skuteč. Jistě si vzpomenete
nebo máte ve svém okolí někoho, jehož práce má celospolečenský dopad. Někoho, kdo si
za svou práci zaslouží uznání
nás všech. Cena může být udělena také in memoriam.
Ocenění bude uděleno při Skutečském posvícení v rámci hlavního víkendu oslav na základě
nominace občanů, kteří mají trvalý pobyt na území města Skuteč. Součástí nominace musí být
i její řádné odůvodnění.
Nominační lístek a více informací k této anketě jste se mohli dočíst v březnových novinách nebo
je naleznete na www.skutec.cz.
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