Červenec – měsíc poutí

Podle lidových zvyků a obyčejů byl červenec měsícem sklizně a poutních procesí. Ačkoli Česko patří k nejateističtějším zemím světa, na pouť
(ve smyslu cesty, putování) se může vydat každý z nás – třeba jen z hlediska poznání. Křesťanství patří k naší historii a pěší pouť krajinou se pro nás
může stát dobrodružstvím, které vyhledáváme například v knihách, filmech
nebo v počítačových hrách.
V dřívějších dobách vypadaly poutě docela jinak než dnes. To se sešlo procesí poutníků, kteří společně putovali na poutní místo, což mohl být kostel
či klášter věnovaný památce nějakého světce nebo vystavěný kvůli nějakému náboženskému zázraku, který se v okolí stal.
Mnohdy vyčerpávající cesta má smysl v tom, že se člověk díky fyzickému
strádání obětuje, což ho činí vnímavějšího pro duchovní prožitky a souznění s vesmírem. S tím souvisela i tzv. barokní kompozice krajiny, což je
snaha stavět kostely a jiné krajinotvorné prvky tak, aby maximálně zapůsobily na přicházejícího poutníka či procesí. Poutními místy bývají jak velká
města, tak menší vesnice, ale také opuštěné místo v krajině, jako je hora,
studna, pramen, jeskyně nebo svatyně.
V Čechách jsou oblíbená tzv. mariánská poutní místa. Poutníci směřují
na místa zjevení panny Marie či k jejímu obrazu nebo soše, kterým je obvykle přisuzována kouzelná moc. Nejvýznamnější cesty jsou do Staré Boleslavi,
do svaté Hory u Příbrami či městyse Křtiny v Moravském krasu.
/frí/

Dotace na zajištění pitné vody
Vzhledem k suchým létům a problémům se zdrojem vody u některých
samot schválilo Zastupitelstvo města Skutče přijímání žádostí o finanční podporu na zajištění pitné vody (zhotovení vrtu, studny apod.), pro
rodinné domy trvale obydlené ve Skutči a jejích místních částech.

q Hněvětice patří k nejstarším osadám na Skutečsku, první písemná zmínka o nich je už z roku 1392. V letech 1420 – 1621 byly Hněvětice ultrakvistické, po bitvě na Bílé hoře byli ultrakvističní kněží vyhnáni a kolatura přidělena ke Skutči. Ultrakvistická modlitebna se bohužel nedochovala.

Skutečští hašouni jedou opět na republiku
Krajské kolo hry Plamen
14. – 15. 6. 2019 Litomyšl

Krajské kolo hry Plamen
22. 6. 2016 Lanškroun

Žádat je možné podávat už nyní, a to za níže uvedených podmínek:
l objekt je trvale obydlen a to alespoň 5 předchozích kalendářních let
l objekt nelze napojit na veřejný vodovod (z technických či jiných
důvodů)
l objekt má přidělené číslo popisné
l výše příspěvku je 50 % celkových doložených nákladů na opatření sloužící pro zajištění pitné vody (vrt, studna apod.) max. však
15.000 Kč na jedno číslo popisné
/frí/
covým součtem 4. bodů si z Lanškrouna odváží zlaté medaile a zároveň
postup na Mistrovství ČR v požárním sportu, které se letos koná v našem
kraji, a to dne 6. – 7. 7. 2019 ve Svitavách. Přijeďte naše nadupaná družstva podpořit.
Vítězné družstvo dorostenek: Michaela Brandová, Andrea Jonášová, Tereza Jonášová, Linda Kadlecová, Leona Novotná, Tereza Slezáková, Karolína Zavoralová, Denisa Šlégrová - tjenér Milan Najman.

Po vyhraném okresním kole reprezentovala zdejší sbor SDH Skuteč
a město Skuteč naše hasičská mládež na krajském kole v Litomyšli. Zde náš
tým bojoval v kategorii starších o nejvyšší posty. I přes výborné výsledky
v požárním útoku, štafetě 4 x 60 metrů a štafetě CTIF, kde si tým vybojoval
první místa, drobné chybičky v ostatních disciplínách posunuly naše družstvo na celkové druhé místo a z Litomyšle si tak odvezl stříbrné medaile.

Vítězné družstvo dorostenců: Lukáš Bubeníček, Michal Dalecký, Lukáš
Flégr, Matěj Kábele, Tomáš Vobejda, Daniel Horníček, Jan Veverka, Radim
Řehák - trenér Milan Najman.

Mistrovství ČR v požárním sportu
Svitavy - rozpis:

q Družstva dorostenek i dorostenců v krajském kole v Lanškrouně
s přehledem zvítězila a postupují na Mistrovství ČR.

6. července - 12.00 hodin slavnostní nástup
13.30 hodin běh na 100 metrů překážek dorostenky
16.00 hodin běh na 100 metrů překážek dorostenci
7. července - 07.30 hodin štafety 4 x 100 metrů
10.00 hodin požární útoky dorostenci
13.00 hodin požární útoky dorostenky
15.30 hodin vyhlášení výsledků
Za SDH Skuteč:
Mgr. Milan Pešek

Na krajské kolo v požárním sportu kategorie dorostenky a dorostenci pořádané v Lanškrouně se svými vynikajícími výsledky probojovala ze zdejšího sboru SDH Skuteč obě družstva, která zde předvedla perfektní
připravenost a naprosto famózní
výsledky. Družstva dorostenců
Vás srdečně
i dorostenek všechny týmy doslova
převálcovala, vyhrála všechny disciplíny, tedy štafetu 4 x 100 metrů,
100 metrů překážek, požární útok
a bezchybně napsané testy. S kon-

ZŠ Komenského ve Skutči

q Mládežnický tým SDH Skuteč vybojoval v krajském kole v Litomyšli stříbrné medaile.

Muži SDH Zbožnov opět
míří na Mistrovství ČR
V Lanškrouně nezávodil pouze hasičský dorost, ale v neděli 23. června zde proběhla také Krajská soutěž
v kategorii mužů a žen. Potěšitelné
je, že družstvo mužů se Zbožnova
obhájilo loňské prvenství a probojovalo se na Mistrovství ČR, které tentokrát proběhne v Ústí nad
Labem. K dosaženým výsledkům
i těmto závodníkům gratulujeme.
Pavel Bezděk, starosta

zve na den otevřených dveří
aneb

Sejdeme se ve škole
v pátek 27. září 2019 od 16:00 hodin

Program:
		
		
		
		
		

Slavnostní otevření venkovní učebny
Prohlídka školy
Vystoupení kapely Ž.A.K.O
Prezentace tříd
Zábavné soutěže pro děti i dospělé
Fotokoutek

Absolventi, přijďte společně s pedagogy zavzpomínat na školní léta!
K tanci a poslechu hraje Tomáš Brokl, občerstvení zajištěno

SKUTEČSKÉ NOVINY

STRANA 2

Stavba dálnice D35
Na jaře letošního roku byla po dlouhém období příprav, odkladů a hledání finančních prostředků zahájena
stavba dálnice D35 v Pardubickém
kraji. Na výstavbě této zásadní dopravní komunikace v našem regionu
se bude podílet svými dodávkami
i společnost GRANITA s.r.o.

fortu života obyvatel města Skuteč
i jeho okolí. Ačkoliv bude pracovní
doba provozoven v případě potřeby prodloužena v pracovní dny až
do 18 hodin, tak připravujeme realizaci následujících opatření, aby se
negativní vlivy těžby a zpracování
suroviny na své okolí nezvýšily.

Skutečské kamenolomy Litická
a Humperky rozhodně nebudou
hlavními zdroji drceného kameniva
pro tuto akci, ale i na jejich výrobě se projeví nedostatek kamene
na trhu. Naše společnost hodlá
v této souvislosti najít vyvážený
poměr mezi uspokojením potřeb
svých zákazníků a udržením kom-

V roce 2019 rozšíříme pravidelné
investice do technologií na snižování emisí prachu a hluku o zahájení výstavby protihlukového valu
na provozovně Litická. Projekční
práce na toto opatření jsou již dokončeny a aktuálně probíhá proces
schvalování. V příštím roce na tuto
akci naváže výměna asfaltového

krytu hlavní příjezdové komunikace z městského obchvatu do expediční části lomu, která umožní
ještě efektivněji snižovat sekundární prašnost lomu. Na provozovně
Humperky plánujeme v tomto roce
přesun rozhodující části výrobní
technologie o jednu těžební úroveň níže. Tímto krokem významně
zvýšíme ochrannou bariéru mezi
obytnou zástavbou a zdrojem emisí
v kamenolomu.
Tímto chceme všechny občany
ubezpečit, že společnost GRANITA
s.r.o. důsledně provádí svoji činnost
dle platné legislativy a požadavků
stanovených na základě vydaných

Místo pro místostarostu
povolení. Při těžbě a realizaci
trhacích prací v žádném případě
nepřekračujeme stanovené limity.
Toto průběžně sledují a kontrolují
pověřené úřady včetně orgánů státní báňské správy.
Navazujeme na bohatou historii
těžby kamene na Skutečsku a chtěli
bychom pokračovat v dlouhodobě
udržitelném rozvoji tohoto zde tradičního oboru. Budeme se snažit,
aby výstavba pozemních, dopravních a inženýrských staveb v našem
kraji neprobíhala na úkor místních
obyvatel.
vedení společnosti
GRANITA s.r.o.

ČTENÍ NA DOVOLENOU

Čas prázdnin a dovolených nastal,
proto i Skutečské noviny přinášejí
trochu netradiční (a delší), nicméně
bezpochyby i zajímavé čtení pro
chvíle odpočinku.

Vražda! Stala se,
nebo nestala?
Fake news aneb česky „podvrženou
zprávou“ je označována úmyslně šířená dezinformace, kterou příjemce
pokládá za pravdivou a následně ji
předává dále. V dnešní době našly
tyto zprávy ideální prostor na internetu. Ale i naši předci se s tímto typem informací setkávali, mnozí jim
slepě důvěřovali a šířili je dále.
Příkladem můžou být kramářské
písně, malé sešitky vydávané ve velkých nákladech téměř po celé 19.
století, prodávané na trzích, poutích
a různých lidových slavnostech. Jejich stránky plnily především náboženské písně, ale druhou nejčastější
obsahovou skupinu tvořil popis nějaké tragické události.
V minulém roce došlo k navázání
spolupráce mezi oddělením knižní
kultury Národního muzea a skutečským muzeem, které se zapojilo
do projektu Digitální knihovna kramářských tisků, tzv. Špalíček (www.
spalicek.net). Prozatím je zde prezentováno na 4 tisíce kramářských
tisků z řady muzeí z celé republiky.
A právě díky postupnému naplňování databáze se konečně podařilo
přijít na kloub záhadě s názvem:
„Ukrutný mord, který se stal v Čechách v kraji Chrudimském, v městečku Skuči, kterak jedna bezbožná
matka, svých vlastních sedum dítek
zamordovala, roku 1867“. Přesně
tak se jmenuje sešitek vydaný nakladatelem Andreasem Fidlerem,
vytištěný u M. F. Lenka ve Znojmě.
Už to, že k vydání došlo tak daleko
od Skutče, nás přivádí k otázce, proč
byl příběh umístěný do východních
Čech tištěn na Moravě a do jaké
míry je celý příběh pravdivý.
Kurátor knihovny Národního muzea
Mgr. Matěj Měřička připravil virtuální výstavu s názvem „Dvě muzea,
jedna písnička“, kde se velmi podrobně věnuje srovnání obou tisků
a následnou rešerší v dalších pramenech přinesl mnoho nových zajímavých informací. S jeho laskavým
svolením jsem z celé práce provedl
výběr s několika drobnými vstupy.
Píseň obsahuje velice naturalistický
popis sedmi vražd, které měla v průběhu několika let páchat jistá Cecílie
Ulbrichová. Její manžel, kupec prodávající plátno do Pruska, a trávící
mnoho času na cestách, neměl mít
o hrůzných činech své manželky
tušení. Jeho postava je čistě kladná
a naprosto naivní. Tím lépe může
vyniknout zrůdnost matky vražedkyně. Pro nábožně smýšlejícího
čtenáře tehdejší doby je bezbožnost
matky umocněna ještě tím, že své
skutky měla konat na svátek svatých
Petra a Pavla. Lidově náboženský
akcent a zásahy nadpřirozena jsou
ostatně pro píseň typické. Podobně
jako někteří svatí v legendách, dítka

přežívají několikeré pokusy matky
o jejich zavraždění, aby se jí nakonec, když uspěje, zjevovaly a dohnaly ji k odpovědnosti za své činy.
Přiznání knězi při zpovědi je pak již
logickým důsledkem. Dále vše postupuje, jak ani jinak v Rakouském
mocnářství druhé poloviny 19. století není možné, úřední cestou, dle
stanovených instancí. Farář posílá
ženu k biskupovi, a ten ji přiměje
k přiznání před státními orgány.
Celý příběh končí svým způsobem
„happy endem“ když kající se hříšnice čeká na zasloužený trest od c. k.
úřadů a následné spasení své duše.

také není tak přímočará a postrádá
logickou hierarchii. Celé tři roky
od smrti posledního dítěte obchází hříšná matka duchovní správce,
včetně arcibiskupa, a zpovídá se jim.

tragédiích, které si kramáři vybrali,
aby jimi získali zájem posluchačů
a zajistili obživu. V případě příběhu Cecilie Ulbrichové máme možnost kramářské tisky konfrontovat
i s údaji z vyškovských matrik,
uložených dnes v Moravském zemském archivu v Brně. Z nich se lze
dočíst, že Cecilie Ulbrichová, dcera Jakuba Kardinála, byla vdaná
za Antona Ulbricha, rasa a domkáře.
Ras, či pohodný, bylo „nečisté“ povolání s nevalným výdělkem, nadto
zatížené notnou dávkou předsudků
a opovržení. Podobně jako kati měli
i rasové v kostele vyhrazeno místo
stranou od ostatních obyvatel obce.

Ovšem pátrání provedené ve skutečských matrikách narozených
a zemřelých ve městě samém a přifařených obcích nepřineslo žádný
odpovídající záznam. Nejen, že se
zde uvedené příjmení minimálně
v letech 1850 - 1867 nevyskytuje,
ale nebyl nalezen ani žádný zápis
o násilné smrti dítěte.
A v tento moment vstupuje na scénu
půvab meziinstitucionální spolupráce. Ve sbírkách Národního muzea, Národopisného muzea v Plzni
a v Městském muzeum v Prostějově
se totiž nachází několik výtisků písně popisující stejný čin. Jejich název
je sice odlišný od skutečské verze, ale ústřední postava dramatu je
identická. Všechny tyto exempláře
vytištěné na počátku 19. století ale
lokalizují děj na Moravu, do kraje brněnského, na panství Vyškov,
jmenovitě do města Pustiměř.
Pustiměřské verze nejsou datované
a rovněž osoby odpovědné za tisk
chybí. Text je o poznání méně šokující, byť i tento autor popisuje vraždy do detailů. Manžel vražedkyně je
v této verzi ještě neviditelnější, není
uvedeno ani jeho povolání. Morálně
náboženský aspekt je také silně přítomen, ale bez oné senzačnosti skutečské verze a bez nadpřirozených
zásahů. Matku nepronásledují její
zavražděné děti, ale pouze její vlastní svědomí. Cesta církevních orgánů

Použité rostlinné oleje a tuky v původních obalech, nebo jiných uzavřených lahvích (např. PET lahvích) mohou občané odkládat do hnědých nádob ke sběru určených, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Pokud do těchto nádob vhazují věci, které tam nepatří, svozová firma
tyto nádoby nevyveze.
Je zakázáno jedlé oleje do popelnic vylévat!
Možné je pouze uložení oleje v pevně uzavřeném obalu (např.
PET lahvi).
Seznam stanovišť:
Ul. Sládkova před čp. 859
Ul. Sládkova před čp. 853
Ul. Družstevní před čp. 918
Ul. Družstevní před čp. 905
Ul. Heydukova vedle čp. 430
Ul. Sadová u čp. 353
Třídit odpad má smysl
Každým rokem vám přinášíme informace o množství vytříděného odpadu. Dle údajů společnosti Ekokom za rok 2018 město Skuteč odevzdalo k dalšímu využití 149.148 t vytříděného odpadu. Dosáhli jsme
tak úspory energie ve výši 3 091 294 MJ a přispěli tak i ke snížení
emisí.
Poděkování patří všem odpovědným občanům, kterým nechybí ekologické cítění.
Jaroslav Hetfleiš, místostarosta

SMS INFO – informační
prostředek pro občany
V souvislosti se zkvalitňováním
služeb a zlepšováním komunikace s občany nabízí město Skuteč
svým občanům rozesílání informací do mobilních telefonů. Jedná se
o bezplatnou službu, díky které budete včas informováni o mimořádných situacích (přerušení dodávky
elektrické energie nebo pitné vody,
uzavírky místních komunikací) či
důležitém dění ve městě.

Uvedení celého jména hlavní postavy, letopočtu a místa děje, nakladatele i tiskaře i naturalistický popis
a řada detailů vnucují představu
pravdivosti celého příběhu.
5. Tak jak ve městečku Skuči, jedna
žena tam byla, kterážto svých sedum dítek vlastních zamordovala.
6. Cecilie Ulbrichová ona se jmenovala, manžela vlastního měla,
zasnoubená s ním byla.

SVOZ jedlých tuků a olejů
Téměř v každé domácnosti se čas od času vyskytne menší či větší
množství použitých rostlinných olejů a tuků. Jedná se nejčastěji o zbylý olej po smažení a fritování. Nejhorší, co můžeme s tímto odpadem
udělat, je vylít jej do odpadního potrubí kuchyňské výlevky, nebo
WC. Olej potrubí postupně zanáší, ucpává a zprovoznění odtoku je
mnohdy fyzicky i finančně velmi náročné. Mimo to, jedlé oleje a tuky
výrazně komplikují čištění odpadních vod na čistírně odpadních vod.

Teprve až poté zakročí po zpovědi
„prostý“ farář v Pustiměři. Na jeho
naléhání se sama vražedkyně přihlásí úřadům ve Vyškově, ale opět
uběhne jistá lhůta, než je na svatého
Petra a Pavla zatčena. V brněnské
věznici pak podobně jako ve skutečské verzi čeká na spravedlivý soud
a následnou milost v nebi.
Ještě jeden detail z původní pustiměřské písně stojí za bližší rozbor.
Pisatel s „hrůzou“ poznamenává,
že poslední mord spáchala matka
po svátku svaté Anny. Skutečský
epigon tuto informaci vypustil, respektive využil v jiné souvislosti
zmíněného svátku sv. Petra a Pavla
a vraždy k němu časově ukotvil.
Svatá Anna však měla v původní
verzi svůj význam. Městys Pustiměř, čítající roku 1791 přibližně 700
obyvatel, měl několik svatostánků,
mezi nimiž významné místo zaujímala kaple sv. Anny ze 14. století.
Ta byla zároveň poutním místem,
které svým významem překračovalo
hranice regionu. Cecilie Ulbrichová
se tak měla dopustit vraždy nevinných dětí po svátku ochranitelky
obce. Dá se předpokládat, že autor
starší písně byl s reáliemi Pustiměře
dobře obeznámen, nebo byl přímo
„místní“. Ovšem pokud by stejně
dobře znal Skuteč a její okolí, jistě
by měl ponětí o stejné vážnosti svaté
Anny, na jejíž počest byla již v roce
1831 postavena kaple v Anenském
údolí a nemusel část textu zbytečně
měnit.
Kramářské tisky jsou často jediným
dochovaným pramenem o událostech lokálního významu či osobních

V roce 1803 je Anton uveden jako
domkář v čp. 106. Je tedy vlastníkem domu, nicméně v hierarchii
vlastníků nemovitostí stojí na té nejnižší příčce. Jelikož domkář vlastnil
jen malou zahradu okolo svého stavení, své povolání mohl vykonávat
jen zde, či přímo v domě. Je možné
dovodit, že hygienické podmínky
v „rasovně“, kde pravděpodobně
probíhalo stahování kůže z uhynulých či utracených zvířat, byly
alarmující. Někdy kolem roku 1807
rodina přesídlila do nedalekého,
stejně nuzného čp. 98. V roce 1808
při narození dcery Mariany je Anton
označen za Schinder meister (mistr
pohodný). Dále již je vždy označován „jen“ jako domkář s výjimkou
roku 1812, kdy u jeho jména nalézáme výraz Krämler, tedy kramář.
Jak se tato změna povolání promítla do života rodiny, je těžké určit.
Nižší míra stigmatizace byla pravděpodobně vyvážena ještě nižšími
výdělky. Shrnuto, sociální postavení
rodiny na pustiměřském sociálním
žebříčku bylo tristní.
Za těchto podmínek porodila Cecilia mezi léty 1797 až 1817 celkem
jedenáct dětí. Osm z nich prokazatelně zemřelo v řádu dnů či měsíců
po porodu. Pouze syn Karel, narozený roku 1799, zemřel ve věku tří let.
V kolonce příčina úmrtí jsou uváděny v němčině tehdy běžné termíny:
úbytě, porod, zadušení, krvácení
či lakonické gewöhnlich, tedy obvyklý. Poslední dítě, syn Franz, zemřelo ve věku tří měsíců 26. srpna
1817, tedy přesně měsíc po svátku
sv. Anny. Záznamy o úmrtí dvou
zbylých dětí, syna Antonína (nar.

K odběru informací se můžete přihlásit pomocí SMS zprávy tak, že
zašlete textovou zprávu ve tvaru
PRIHLASENImezeraJMENOmezeraPRIJMENI na telefonní číslo
731 557 422. Odhlášení služby provedete textovou zprávou ve tvaru
ODHLASENImezeraJMENOme1803) a dcery Františky (nar. 1812)
se nepodařilo dohledat. Nelze vyloučit, že se dožily dospělosti. Sama
Cecilie Ulbrichová se dle matričního záznamu oběsila 17. února 1821
ve věku 45 let.
„Ilustrační dřevoryt“ z titulní strany
písně o Ukrutném mordu ze sbírek
MM Skuteč.
Otázka, zda se příběh skutečně udál
tak, jak jej popisuje pustiměřská píseň, a zda Cecilie Ulbrichová byla
onou bezbožnou matkou, zůstává
nezodpovězena. Řada detailů, či
časových souvislostí sice souhlasí,
ale fakt že se oběsila ve vlastním
domě čp. 98, nenasvědčuje tomu,
že by byla odevzdána policejním
orgánům. Spíše šlo o fantazii autora, jemuž „nekřesťanské“ ukončení
vlastního života nezapadalo do archetypálního příběhu o hrozném
mordu, spravedlivém trestu a následném Božím odpuštění. Nelze
také vyloučit, že k žádnému mordu
nedošlo. Cecilie Ulbrichová mohla
být jen nešťastnou ženou - matkou,
která od svých dvaceti jedna let žila
v takřka permanentním těhotenství,
společenském opovržení a trpěla
výjimečně vysokou úmrtností svých
potomků, snad vysvětlitelnou špatnými hygienickými podmínkami
v rasovně.
Porovnání skutečské a pustiměřské
verze písně odhaluje zajímavější
rovinu, než pouhé potvrzení či vyvrácení pravdivosti příběhu. Vidíme
posun v čase, místě i stylu písně.
Autor skutečské verze přebírá pa-

zeraPRIJMENI na stejné telefonní
číslo.
Cena SMS je platná dle tarifu
vašeho operátora. Velikost písmen
nehraje roli.
Matěj Zelinka
desát let starý příběh z Pustiměře
a aktualizuje jej. Publikum druhé
poloviny 19. století vyžaduje novinky, konkrétní informace a šokující
zprávy. Místo mravoučně dojemných tří slok z původního tisku,
popisujících mateřskou lásku u zvířátek, vkládá nový autor neuměle
doprostřed textu detailní popis vraždění, odpovídající dobovému vkusu.
Ač stylově aktualizuje, staví se autor
celým svým textem proti novotám
a upadajícím mravům tehdejší společnosti. Mimo jiné jej „usvědčuje“
prozaický text pod písní s nadpisem
„Popis mordu“, který je vlastně celý
apelem na obrácení se posluchačů
k víře a k pokání. Tento text obsahující i zmínku o Božích znameních
napovídá, že nadpřirozené zásahy
v příběhu mohly být částečně i plodem autorovy pověrčivosti.
Z dosud nashromážděných indicií se
jeví, že zasazení příběhu do Skutče
mohlo být účelovou manipulací autora. Geografická vzdálenost Skutče
od Znojma, kde píseň vytiskl a snad
v okolí i distribuoval, mu zajišťovala, že jeho posluchači si nebudou
moci ověřit pravdivost příběhu.
Proč zvolil právě Skuteč, zda měl
v místě nějaké osobní vazby, či jím
procházel na své pouti za výdělkem,
nebo pouze náhodně vybral jméno,
již nezjistíme. Nakonec se však právě tato píseň dostala přímo do Skutče i do našeho muzea (inv.č. 24510).
Výtisk můžete vidět na vlastní oči
na právě probíhající výstavě připravené v rámci oslav 730 let města.
Libor Aksler

SKUTEČSKÉ NOVINY

FK Junior Skuteč: ohlédnutí za sezónou

Před několika dny nám skončila
sezóna, a to od přípravek, mladších
žáků až k dospělým.
Mladší přípravka vyhrála svou
Okresní skupinu zcela jednoznačně
(1. místo).
Starší přípravka se prakticky celý
rok pohybovala uprostřed Okresního přeboru (7. místo).
Mladší žáci nejprve ovládli Okresní přebor skupiny B a poté se utkali
s vítězem skupiny A SK Stolany
o celkového vítěze či přeborníka
okresu. Na hřišti ve Stolanech nenechali nic náhodě a soupeře zdolali 0:3!
Muži B jsou jedinou kaňkou na jinak povedeném ročníku. Hráči to
pojali spíše jako sranda soutěž, tré-

ninková morálka a docházka byla
velmi špatná, stejně tak umístění
a právě proto jsme se rozhodli B
tým zrušit a věnovat se spíše kategoriím, které mají o fotbal zájem.
Muži A splnili do puntíku předsezonní cíl, kterým bylo pohybovat se
v TOP 5 týmu I.B třídy. Konečným
výsledkem je 4. místo se ziskem
49 bodů. Navíc naše první mužstvo přidalo semifinále Krajského
poháru, kdy nejprve naši fotbalisté
vyřadili favorizované SK Holice,
následně i TJ Kunčinu a ve čtvrtfinále zdolali TJ Sokol Dolní Ujezd.
Vyřazení přišlo až s pozdějším
vítězem celého poháru, a to SKP
Slovan Moravská Třebová. Kluci
za tuto pohárovou cestu zaslouží

obrovskou pochvalu, vzhledem
k tomu že všichni soupeři byli favorité z vyšších soutěží.

Musím zde poděkovat partnerům,
podporovatelům či sponzorům, bez
vás bychom jen stěží dosahovali
těchto výsledků. Stejně tak musím
poděkovat fanouškům a divákům
skutečské kopané, děkuji za váš čas,
trpělivost a podporu! Poděkovat se
sluší také městu Skuteč za velmi
dobré podmínky a zázemí, dále pak
výkonnému výboru, realizačnímu
týmu, trenérům a ta největší poklona patří hráčům. Za jejich výborný
přístup po celou sezonu, která byla
složitá avšak povedená. Tréninková
či zápasová morálka a především

pak docházka byla na velmi solidní
úrovni!

Poslední věc, kterou zmíním je
blížící se oslava 100 let kopané
ve Skutči. Tato akce se bude konat
na posvícení, v sobotu 17.08.2019,
kdy budete mít možnost zhlédnout
několik utkání mládeže, mistrovské utkání mužů a také náš výběr
starších kluků proti charitativnímu
celku REAL TOP PRAHA. Během
dne nebude nouze o dětské hry
a soutěže, hudba, občerstvení to
vše a mnoho dalšího.
Ještě jednou děkuji za podporu,
za měsíc nám to začíná znovu!
Horáček Martin

ZPRÁVY Z RODINNÉHO CENTRA
Založení RC ve Skutči pro nás
bylo velkou výzvou, byli jsme bez
prostředků, bez stálých prostor,
bez zkušeností, prostě úplně na začátku. Hlavním impulzem jsou pro
nás naše děti, pro které je dětský
kolektiv obrovským přínosem.
Máme za sebou půl roku činnosti
a rádi bychom se ohlédli za jednotlivými aktivitami a zhodnotili
svou práci.
Kromě volných heren a tvořivých
dílen (Velikonoce, Den matek)
jsme uspořádali dětský karneval,

dětský den nebo sraz pro nosící,
v rámci kterého maminky sdílely
své zkušenosti s nošením svých
ratolestí. Zapojili jsme se do programu 5. čarodějnického majálesu a pro rodiny s dětmi připravili
prodejní stánek a dětský koutek.
Úspěch měl první dětský bazárek,
kde se do prodeje i nákupu zapojili
všichni, kdo měli zájem o obnovení dětských šatníků. Společně
s maminkami z Mateřského centra
v Krouně jsme vyrazili na výlet
do Babiččina dvorečku v Licibořicích, děti se tak díky tomu mohly

Úspěchy v kulturistických závodech
David Černý ze Skutče závodil
v kategorii klasická kulturistika
mužů a masters nad 180 cm. Zúčastnil se Mistrovství Moravy
a Slezska v Rosicích, kde obsadil

7. místo. Na Mistrovství České republiky, které se konalo 27. dubna
v Lysé nad Labem, se probojoval
do finále na šesté místo.

podívat na statek plný domácích
zvířat, pohladit si je i nakrmit.

RC; díky vám všem můžeme
ve své práci pokračovat dál.

Bez pomoci by to vše bylo spíše
utopií. Velké poděkování proto patří panu místostarostovi města Skuteč, vedení Gymnázia Suverénního
řádu maltézských rytířů ve Skutči,
dále pak vedení ZŠ Komenského,
paní Lídě Pavlišové z Centra Jana
XXIII. v Hlinsku, vedení Azylového domu pro těhotné ženy v tísni
v Hamrech, Sboru dobrovolných
hasičů ve Skutči a v neposlední
řadě především vám - klientům

Během letních prázdnin a dovolených se s vámi na chvilku rozloučíme. Od září ale budeme pokračovat
s nabídkou heren, tvořivých dílen
i větších akcí pro širší veřejnost.
Sledujte nás na facebookové stránce Rodinné centrum Skuteč nebo
na nástěnce vedle MěÚ ve Skutči.

Veronika Műllerová z Předhradí
obsadila v kategorii bikiny fitness
nad 170 cm na Mistrovství Čech
v Mladé Boleslavi 9. místo, na Mistrovství České republiky v Lysé nad
Labem 13. místo a v následujících
dvou pohárových závodech RCO
Olomouc a BFC CUP Česká Lípa

získala 1. místo.

Pro lidi s pohybovým omezením je
například velmi složitý úkon navléknutí a svléknutí ponožek. Tento problém řeší český výrobek – nazouvák
a vyzouvák ponožek. Další praktickou pomůckou je pomocník na oblékání kalhot. Ocení ho všichni, kteří
mají problém s ohýbáním. Zapínač
knoflíků pomůže zase těm, kteří mají
zhoršenou motoriku rukou, extra
dlouhou lžíci oceníme při nasazování
bot, taktéž i nůžky s dlouhou rukojetí
pro stříhání nehtů aj. Za zmínku také
stojí otočný podsedák do auta.
Jak dosáhnout na předmět, který je
příliš vysoko nebo daleko, bez rizika
zranění? Tento problém řeší podavač
předmětů. Jak se učesat nebo umýt
záda, když mám omezenou hybnost
rukou? S tím dokáže pomoci kartáč
na vlasy s dlouhou rukojetí nebo pomůcka na mytí s dlouhou rukojetí.
Dalším problémem starších lidí bývá
nedoslýchavost. Jak uslyšet zvonek
a nepromeškat pošťáka nebo návštěvu? Komplexní systém signalizace domovního zvonku upozorňuje
na zazvonění u dveří buď světelným
zábleskem anebo hlasitým zvukem.
Televizi lze lépe slyšet a nerušit přitom okolí díky bezdrátovým televizním sluchátkům.
Nejčastějším sortimentem půjčoven
jsou invalidní vozíky různých šířek
a velikostí, toaletní křesla, chodítka,
polohovací lůžka, stolečky k lůžku,
sedáky do vany, polohovací pomůcky, nástavce na WC, oxygenátory,

ZPRÁVY Z GYMNÁZIA
Absolventi 2019

Zatímco většina žáků gymnázia
se v květnu těší na blížící se letní
prázdniny, pro žáky maturitních
tříd nastává nejdůležitější období
studia, tedy maturitní zkoušky. Se
stávajícím zkušebním modelem
sice začínají již na začátku dubna
písemnými zkouškami z českého
jazyka a z cizího jazyka, to hlavní
se však odehrává v květnu. Ústní
zkoušky celkem 26 maturantů provázely výkony standardní, na které
jsme zvyklí, také však výkony mimořádné.
S vyznamenáním absolvovalo celkem sedm žáků, devět žáků pak
v dílčích částech státní zkoušky se
100% výsledkem. Již nyní víme
o úspěších při přijetí na vysoké školy, např. Univerzita Karlova (3. lékařská fakulta a Fakulta sociálních

věd), Univerzita Palackého (Právnická fakulta, Filosofická fakulta
– obor psychologie), Masarykova
univerzita (studium anglické literatury), ČVUT a VUT, Univerzita
obrany a další.
O hladký a nerušený průběh ústních
maturitních zkoušek se postarali
(mimo jiné) žáci sexty, neboť pro
své spolužáky z nižšího gymnázia
zorganizovali branný den a logickou soutěž PIŠKQWORKY.
Dovolte mi jménem všech zaměstnanců gymnázia popřát absolventům hodně štěstí a odvahy v další
etapě života, poděkovat všem
přátelům gymnázia za neutuchající přízeň, podporu a spolupráci
a všem čtenářům hezké letní dny.
Mgr. Šárka Jonešová

Přejeme vám krásné a pohodové
léto a v září se těšíme na viděnou.
Za RC Skuteč Hana Burešová

V následujících měsících se budou
chystat na další závodní sezónu
a budou se snažit posunout svoji
formu k lepším výsledkům, protože
jako v každém sportu i zde je vždy
co zlepšovat.
redakce

Kompenzační pomůcky
pro bezpečnost a běžný život
Většina z nás si pod pojmem kompenzační pomůcka vybaví invalidní
křeslo či postel. Existuje však celá
řada pomůcek, které pomáhají omezení kompenzovat a zlepšují seniorům každodenní život. Leckdy se
jedná o pomůcky, jejichž význam
nedokáže mladší člověk ocenit, ale
staršímu mohou výrazně zvýšit kvalitu života.
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berle, matrace do lůžka, pomůcky
pro vyprazdňování a mnoho dalších
pomůcek. Zapůjčením potřebné věci
můžete překlenout dobu potřebnou
k vyřízení žádosti o pomůcku přes
zdravotní pojišťovnu nebo zapůjčení
pomůcky během opravy vaší vlastní; případně vám zapůjčí pomůcku
na vyzkoušení. Při výběru invalidního křesla mějte na mysli dispozice
bytu (šířka dveří v bytě, koupelně).
Často je vozík potřebnému jednoduše těsný, což není komfortní a v tom
případě neplní svůj účel.
Zapůjčení kompenzační pomůcky je
jen jedním ze způsobů, jak můžete
pomůcku získat. Mezi další možnosti
patří:
1. Pomůcky hrazené plně nebo částečně z veřejného zdravotního pojištění – pomůcku předepíše lékař.
2. Pomůcky hrazené z příspěvku
na pořízení zvláštní pomůcky
– o příspěvek se žádá na Úřadu
práce.
3. Pomůcku si zakoupíte sami –
přímo kontaktujete některého
z výrobců pomůcek, nebo si zakoupíte použitou pomůcku např.
z nabídky bazaru kompenzačních
pomůcek.
4. Příspěvek na zakoupení pomůcky
od nadace – žádá se u jedné nebo
více nadací nebo nadačních fondů.
5. Na pomůcku vám přispěje sponzor, který si může hodnotu daru
odečíst z daní.
Přehled půjčoven:
SeniorCentrum Skuteč,
kontakt: 731 688 836, 469 363 401
Charita Chrudim,
kontakt: 469 622 953
Charita Pardubice,
kontakt: 775 296 843, 466 335 026
Centrum pro zdravotně postižené
a seniory Pardubického kraje,
o.p.s., kontakt: 469 620 320
Charita Nové hrady (výdej pomůcek
na pobočce v Hlinsku), kontakt:
739 208 449 Hana Darmozalová

Evropa ve škole – výtvarná část soutěže
V tomto školním roce bylo výtvarné
téma: „YOUrope –je to o tobě!“ Vodítkem pro žáky byla tato podtémata:
• 14. 7. 1939 zemřel Alfons Mucha, malíř a grafik, představitel
evropské secese
• 28. 8. 1939 zemřel Bohuslav
Martinů, hudební skladatel
• 12. 11. 1989 svatořečení Anežky
České z rodu Přemyslovců
• 29. 12. 1989 zvolení Václava
Havla prezidentem ČSSR
Soutěže se zúčastnili žáci, kteří prošli vítězně školním kolem.
Z primy: Andrle Marie, Doležal

Cyril, Eisnerová Monika, Filipi
Jan, Jelínek Marek. Sekundy: Agáta Jirásková, Anna Bártová. Kvinty:
Eliška Jirásková a sexty: Magdalena Doležalová a Karolína Pínová.
Do krajského kola pokračovala
v kategorii 3. VV Anna Bártová,
Agáta Jirásková a Eliška Jirásková.
V kategorii 4. VV pak Magdalena
Doležalová a Karolína Pínová.
Eliška Jirásková, Karolína Pínová a Magdalena Doležalová postoupily do ústředního kola.
Bc. Lucie Dejdarová

Souborový koncert ZUŠ
V pátek 31. května se v Kulturním
klubu ve Skutči konala přehlídka
souborů, které působí při místní
ZUŠ. Představení se zúčastnili
žáci nižšího stupně gymnázia. Pro
mnohé to byla výjimečná příležitost vidět svoje vrstevníky, kteří
v souborech ZUŠ působí. Největší
ohlas mělo vystoupení rockového
souboru s populárním repertoárem. Ale i další soubory dokázaly

posluchače zaujmout – například
ukázka baletu nebo pěveckého sboru. A jaký je význam hry
v souboru? Souborová hra učí hudebníka naslouchat a hlavně spolupracovat s ostatními muzikanty.
Přejme si tedy, aby se řady našich
studentů, působících v souborech
ZUŠ, neustále rozšiřovaly.
Mgr. Vladimír Opletal

Vědecko-zábavní park VIDA!
Dne 21. května se tři třídy z gymnázia (tercie, kvarta a kvinta) vypravily na výlet do brněnského vědecko-zábavního parku VIDA! Každá
třída měla společný program. Naše
třída (tedy tercie) zahájila svoji
návštěvu programem s názvem Barevná chemie, kdy jsme si vyzkoušeli spoustu zábavných pokusů. Následoval program Srdce na dlani.
V jeho rámci jsme prozkoumávali
prasečí srdce, které je tomu lidskému velmi podobné.

Poté jsme měli čas projít si celou
velice zajímavou expozici. Zkusit
jsme mohli například, jaké to je mít
nějakou oční vadu, mohli jsme se
stát moderátorem počasí a v neposlední řadě jsme vyzkoušeli, jaké to
je zažít zemětřesení.
Celý výlet jsme si moc užili a doufáme, že VIDA! Centrum ještě někdy navštívíme.
Karolína Beránková,
tercie

Přednáška T. Kubeše
V pátek 17. května zavítal mezi studenty gymnázia cestovatel T. Kubeš. Jde o novináře z Prahy, který
patří mezi nejzcestovalejší fotografy současné České republiky. Dle
svých slov navštívil na 150 zemí
a je cestovatelem, který poznává
cizí země na vlastní pěst, služeb
cestovních kanceláří nevyužívá.
Zajímají ho místa, která běžný turista z ČR nenavštěvuje. Přednáška
se zabývala východní Evropou, stu-

denti vyslechli mnoho zajímavých
informací o Rumunsku, Ukrajině, Moldávii. Vrcholem přednášky byly informace o Černobylu,
z míst, kam je běžnému návštěvníkovi vstup zakázán. V závěru
zaznělo mnoho dotazů, studenty
přednáška zaujala. Věříme, že pan
Tomáš Kubeš nebyl v naší škole
naposledy.
Mgr. Vladimír Opletal
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Výpis z usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Skuteč
konaného dne 22. května na MěÚ Skuteč
Zastupitelstvo města schvaluje:
01/005/2019
program 5. zasedání Zastupitelstva
města Skuteč
02/005/2019
členy návrhové komise
Zastupitelstvo města bere
na vědomí:
03/005/2019
zprávu starosty města Skuteč
Zastupitelstvo města schvaluje:
04/005/2019
Územní studii Skuteč Zb13 – územně
plánovací podklad pro rozhodování
v území, zhotovitel REGIO, projektový ateliér s.r.o., Hradec Králové
Zastupitelstvo města bere
na vědomí:
05/005/2019
rozpočtové opatření č. 2/2019
ke schválenému rozpočtu města
Skuteč
Zastupitelstvo města schvaluje:
06/005/2019
rozpočtové opatření č. 3/2019
ke schválenému rozpočtu města
Skuteč
07/005/2019
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
08/005/2019

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
09/005/2019
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
10/005/2019
kupní smlouvu na nemovitou věc se
společností Česká spořitelna, a.s.,
Praha
11/005/2019
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

Výpis z usnesení z 18. schůze Rady města Skuteč
konané 27. května 2019 na MěÚ Skuteč
Rada města souhlasí:
01/018/2019
se zásahem do tělesa hráze rybníku, dle přiložené žádosti č. j.
SK/1418/2019
Rada města schvaluje:
02/018/2019
smlouvu o poskytnutí dotace z Podprogramu 1 - Podpora kulturních aktivit na rok 2019 na realizaci akce
Čarodějnický Majáles, poskytovatel
Pardubický kraj
03/018/2019
smlouvu o poskytnutí dotace z Podprogramu 1 - Podpora kulturních
aktivit na rok 2019 na realizaci
akce XII. den s dechovkou ve Skutči,
poskytovatel Pardubický kraj
04/018/2019
smlouvu o poskytnutí dotace z Podprogramu 2 - Podpora preventivní
péče o sbírky muzeí a galerií na rok
2019 na realizaci projektu Optimalizace podmínek uložení sbírkových
předmětů muzea - knihovna a sbírka
starých tisků, poskytovatel Pardubický kraj
05/018/2019
smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb elektronických komunikací č. 191027 se společností
DialogNet, s.r.o., Skuteč
06/018/2019
dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č.
7721023420 se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna
Insurance Group, Praha
07/018/2019
objednávku na dodávku a montáž
elektroinstalace v ZŠ Smetanova Skuteč, třídy č. 21 a 25 s firmou DKV
Elektro, s.r.o.
08/018/2019
objednávku na dodávku a montáž
sádrokartonových podhledů v ZŠ
Smetanova, třídy č. 21,25 s fyzickou
osobou Stanislav Štěpánek
09/018/2019
objednávku na dodávku a montáž
plastových prvků v KD Zhoř s firmou
FORPLAST Skuteč s.r.o.
10/018/2019
objednávku na opravu čerpadla
hasičského vozidla CAS 24 Tatra
Terno, dle přiložené nabídky firmy
KOMET s.r.o., Pečky, v ceně je zahrnuta instalace zařízení Rettbox
a úpravy pro zabudování vyprošťovacího zařízení
11/018/2019
nájem bytu č. 1 v č. p. 970, ulice Družstevní, Skuteč, dle přílohy
a ukládá s nájemcem uzavřít nájemní smlouvu na zkušební dobu 6
měsíců
12/018/2019
nájem bytu č. 9 v č. p. 970, ulice Družstevní, Skuteč, dle přílohy
a ukládá s nájemcem uzavřít nájem-

ní smlouvu
13/018/2019
nájem bytu č. 15 v č. p. 932, ulice
Boženy Němcové, Skuteč a ukládá
s nájemcem uzavřít nájemní smlouvu
14/018/2019
podmínky nájmu bytu č. 41 v domě
č. p. 918 v ulici Družstevní, Skuteč
15/018/2019
zřízení věcného břemene na p. p. č.
663/3, ostatní plocha - ostatní
komunikace, k. ú. Štěpánov u Skutče, obec Skuteč, za jednorázovou
úplatu ve výši 709 Kč včetně DPH,
ve prospěch GasNet, s. r. o. Ústí nad
Labem
16/018/2019
kupní smlouvu s vítězným uchazečem
veřejné zakázky Kolový traktor pro
město Skuteč, společností AGROMETALL s.r.o., na nákup traktoru John
Deere 2036R včetně příslušenství
17/018/2019
záměr nájmu prostor určených k podnikání, jednotky č. 373/2 umístěné
v I. nadzemním podlaží o výměře
43,65 m² a jednotky č. 373/3 umístěné v II. nadzemním podlaží o výměře 193,21 m², v domě čp. 373,
Palackého náměstí Skuteč. Nájem
výše uvedených nebytových prostor,
za cenu dohodou, na dobu určitou
5 let s možností prodloužení nájmu
o dalších 10 let
18/018/2019
smlouvu o nájmu prostor smuteční
obřadní síně města Skuteč
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit:
19/018/2019
závěrečný účet města Skuteč za rok
2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok
2018 ve znění dle přílohy a doporučuje vyjádřit souhlas s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad
20/018/2019
účetní závěrku města Skuteč za účetní období 2018 sestavenou ke dni
31.12.2018, včetně výsledku hospodaření
21/018/2019
čerpání rozpočtu města za období
leden – duben 2019
22/018/2019
poskytnutí dotací z rozpočtu města
Skuteč spolkům a oddílům
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit:
23/018/2019
prodej p. p. č. 241/12 o výměře 2678 m², trvalý travní porost,
p. p. č. 241/14 o výměře 445 m²,
trvalý travní porost, p. p. č. 241/17
o výměře 714 m², ostatní plocha
- jiná plocha, p. p. č. 698/2 o výměře 1283 m², ostatní plocha - ostatní komunikace, vše k.ú. Štěpánov
u Skutče, obec Skuteč

Výpis z usnesení z 19. schůze Rady města Skuteč
konané 10. června 2019 na MÚ Skuteč
Rada města bere na vědomí:
01/019/2019
schválení žádosti o dotaci
na Regálový systém uzavřených
skříní pro
Městské muzeum Skuteč z programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví
Ministerstva kultury
02/019/2019
změnu rozpisu rozpočtu města
Skuteč na rok 2019
Rada města jmenuje:
03/019/2019
předsedu a členy likvidační
a škodní komise Rady města
Skuteč
Rada města schvaluje:
04/019/2019
čerpání finančních prostředků
z rezervního fondu Školní jídelny Skuteč
05/019/2019
v souladu s platnou legislativou
pololetní odměny ředitelů škol
a školských zařízení zřízených
Městem Skuteč
06/019/2019
odpis pohledávek č. 1 z účetní
evidence města Skuteč
07/019/2019
odpis pohledávek č. 2 z účetní
evidence města Skuteč
08/019/2019
odpis nepotřebného dlouhodobého majetku města Skuteč
09/019/2019
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky
Rekonstrukce sociálních zařízení v MŠ Osady Ležáků Skuteč
na základě zprávy hodnotící
komise
10/019/2019
smlouvu o dílo na projekt Objekt
sociálního bydlení v ulici Boženy
Němcové ve Skutči s vítězným
uchazečem Lerson s.r.o., Hradec
Králové
11/019/2019
dodatek č. 3 ke smlouvě o umístění a provozování kontejnerů ze
dne 06.11.2012 se společností
TextilEco a.s., Praha
12/019/2019
objednávku č. 2019/O/00239
na nákup dětského hřiště Camelot 8-100
13/019/2019
dohodu o ukončení nájmu bytu
č. 4 na Palackého náměstí č.
p. 381, Skuteč k 31.07.2019
14/019/2019
podmínky nájmu bytu č. 15
v domě č. p. 932 v ulici Boženy
Němcové
15/019/2019
podmínky nájmu bytu č. 4
v domě č. p. 381 na Palackého
náměstí, Skuteč
16/019/2019
podmínky nájmu bytu č. 26
v domě č. p. 971 v ulici Družstevní, Skuteč
17/019/2019
přílohu k nájemní smlouvě č.
15154/2004 se ZD Zderaz
18/019/2019
záměr nájmu prostor určených
k podnikání v domě čp. 377 Palackého náměstí Skuteč, o výměře cca 250 m², na dobu určitou
od 01.09.2019 do 31.12.2024
za cenu minimálně 1.000 Kč/
m²/rok + zálohy na služby

ve výši 12.000 Kč/rok
19/019/2019
zřízení
věcného
břemene
na p. p. č. 1834/1, ostatní plocha - ostatní komunikace, k. ú.
Lešany, obec Skuteč, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč +
platná sazba DPH, ve prospěch
ČEZ Distribuce, a. s., Děčín
20/019/2019
zřízení
věcného
břemene
na p. p. č. 758/2, ostatní plocha - manipulační plocha, k. ú.
Žďárec u Skutče, obec Skuteč,
za 100 Kč/m² + platná sazba
DPH, ve prospěch ČEZ Distribuce a. s., Děčín
21/019/2019
výsledky
zadávacího
řízení
na veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v užším řízení
s názvem Revitalizace zimního
stadionu Skuteč - strojovna chlazení a ledová plocha a pověřuje
starostu města Skuteč pana Pavla Bezděka k podpisu rozhodnutí o přidělení předmětné veřejné
zakázky vítěznému účastníkovi
ENERGO CHOCEŇ, s.r.o., Nádražní 631, 565 01 Choceň
22/019/2019
poskytnutí
peněžitého
daru
z rozpočtu města Skuteč Římskokatolické farnosti - děkanství
Skuteč
23/019/2019
podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického
kraje na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany
JSDH
24/019/2019
podání žádosti na Ministerstvo
vnitra ČR o poskytnutí dotace
na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky CAS pro
jednotku JPO II Skuteč
Rada města souhlasí:
25/019/2019
jakožto zřizovatel se zapojením
Mateřské školy Poršova, Skuteč
do programu Proškolení škol
a školských zařízení Pardubického kraje zapojených do 5.
výzvy MPSV číslo 30_19_009
OP PMP
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit:
26/019/2019
koupi st. p. č. 2420 o výměře
5 m², zastavěná plocha, k. ú.
Skuteč, obec Skuteč, za cenu
1.000 Kč/m² + náklady s koupí
spojené
27/019/2019
prodej 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 k. ú.
Žďárec u Skutče, obec Skuteč,
za cenu dle znaleckého posudku
v celkové výši 32.660 Kč včetně
DPH + náklady s prodejem spojené, Povodí Labe s. p., Hradec
Králové
28/019/2019
rozpočtové opatření č. 4/2019
ke schválenému rozpočtu města
Skuteč

VZPOMÍNKA
Dne 6.7.2019 tomu bude 20 let, co nás navždy
opustila naše milovaná manželka, maminka a babička paní Hana Talácková z Radčic.
S láskou vzpomínají manžel a děti s rodinami.

VZPOMÍNKA
Dne 31. července 2019 uplyne již smutných 5 let
od chvíle, co nás opustila naše nezapomenutelná
maminka, babička, paní Eva Andrlová ze Skutče.
S úctou a láskou vzpomínají dcera Eva s rodinou.

PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří se přišli
naposledy rozloučit s naším tatínkem a manželem panem
Miroslavem Klapalem.
Děkujeme všem za projevenou soustrast
a květinové dary. Zároveň děkujeme pohřební službě p. Cempera a panu faráři P. Vtípilovi
za důstojné vypravení pohřbu a za krásný obřad
v kostele.
manželka a děti s rodinami

Celé Česko čte dětem
Společně s Mateřskou školou Osady Ležáků jsme se letos zapojili
do projektu Celé Česko čte dětem.
V průběhu měsíce června se tak
uskutečnilo několik setkání našich
klientů s dětmi.
Jako první k nám 3. června přišli
s krátkým vystoupením nejmenší
školkoví Medvídkové. Následující
den jsme se za Medvídky vypravili
do školky my. Babičky si s dětmi
povídaly o tom, jaké to bylo, když
byly samy malé, jaké měly hračky,
zda chodily do školky, co dělaly
celý den, ... Děti nám na oplátku
ukázaly, jaká říkadla a pohybová
cvičení se ve školce naučily.
Další týden k nám z MŠ Osady Ležáků zavítala třída Veverek. Paní
učitelka nejdřív přečetla pohádku
od Josefa Čapka o tom, jak pejsek
a kočička pekli dort. Děti poté společně s našimi babičkami a dědečky nakreslily do svých čtenářských
knih, co se jim z pohádky líbilo.

Počtvrté nás k sobě ještě jednou
pozvali malí Medvídci. Děti už
naše babičky mezi sebou vítaly
jako své staré známé. Tentokrát
pro nás měly připravenou pohádku
o malém Honzíkovi, jeho čapím
příteli a pěti splněných přáních.
S Honzíkem a dětmi jsme se podívali do Afriky, na severní pól,
do Himálaje i na mořské dno.
S pátým přáním jsem se ale s Honzíkem nejvíc těšili domů za maminkou a tatínkem. Děti babičkám
ukázaly spoustu krásných knížek,
bylo nás spolu moc dobře.
Pro příští školní rok jsme si domluvili častější setkávání, protože
radost ze vzájemné blízkosti byla
vidět jak u babiček, tak i u dětí.
Mgr. Linda Bodláková
vedoucí sociální péče

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
pohotovostní služby jsou od 9 do 13 hodin
Červenec
5.7. Pátek - státní svátek
6.7. Sobota - státní svátek
7.7. Neděle		
13.7. Sobota
14.7. Neděle
20.7. Sobota
21.7. Neděle
27.7. Sobota
28.7. Neděle

MUDr. Zdena Janovská
MUDr. Eva Krejčí
MUDr. Eva Krejčí
MUDr. Hana Mrkvičková
MUDr. Hana Mrkvičková
MUDr. Michael Chlud
MUDr. Michael Chlud
MUDr. Libor Bačkovský
MUDr. Libor Bačkovský

Trhová Kamenice
Krouna 350
Krouna 350
Proseč u Skutče Zahradní 240
Proseč u Skutče Zahradní 240
Skuteč Smetanova 568
Skuteč Smetanova 568
Hlinsko Družstevní 1401
Hlinsko Družstevní 1401

Srpen
3.8. Sobota
4.8. Neděle

MUDr. Lubomír Pecháček
MUDr. Lubomír Pecháček

Miřetice 31		
Miřetice 31

Hlinecká 64
Zdravotní středisko
Zdravotní středisko
Zdravotní středisko
Zdravotní středisko
U BOTANY Skuteč
U BOTANY Skuteč
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MŠ Poršova: A je to!
Léto a letní radovánky před námi
a další školní rok za námi. Ale ještě před tím, než jsme se ve školce
rozloučili s našimi předškoláky,
užili jsme si spoustu krásných
chvilek. Náramně se nám povedla
besídka v Kulturním klubu Skuteč
ke Dni matek. Třešničkou na dortu
našich vystoupení bylo šerpování
předškoláků.
S pevnou vůlí a odhodláním jsme
se zúčastnili hasičské soutěže
„Plamínek pro mateřské školy“.
S kamarády ve skupinách jsme
plnili úkoly s požární tématikou:
běhali jsme překážkové dráhy,
stříkali hadicí na terč, naučili jsme
se něco o první pomoci a zhlédli
hasičský zásah u hořícího auta.
Během plnění našich běžných
školkových povinností jsme si
našli čas na výrobu broží pro naše
maminky a babičky, navštívilo nás
divadlo s pohádkou Šípková Růženka a úspěšně jsme dokončili
plavecký výcvik. V rámci oslav

Dne dětí jsme na cvičáku kynologů ve Skutči uspořádali Zahradní
slavnost. Na slavnosti jsme procházeli různá stanoviště s hrami
a úkoly, navštívil nás kouzelník
a kejklíř PET, zhlédli jsme ukázku
práce kynologů a jejich čtyřnohých kamarádů a hasičský zásah.
Pochutnali jsme si na sladkých
dobrůtkách a šťavnatém masíčku,
nechali si pomalovat obličej a čekala nás bohatá tombola. Jako již
tradičně nám hrál k tanci i poslechu pan Tomáš Brokl. Oslav a soutěží není nikdy dost, a proto jsme si
užili ještě jedno zábavné, soutěžní
dopoledne na naší školní zahradě,
tentokrát jako oslavu svátku dětí.
Měli jsme i hojné kulturní vyžití. Vedle divadelních představení
ve školce jsme zavítali do MFC
Hlinsko na velice poutavou a zábavnou hudební pohádkovou hru
S. V. Vobejdy podle staré báje „
V kole divoženek“, kterou nastudoval Divadelní kroužek ZŠ Ležáků Hlinsko. Druhým nádherným

hudebním zážitkem byl koncert
pořádaný skutečskou ZUŠ.
Odměnou za pilnou práci v celém školním roce nám byl výlet
do ZOO v Jihlavě. S batůžky
na zádech jsme brzy ráno nasedli do autobusu a těšili se na nová
dobrodružství. Bylo to prima,
viděli jsme spoustu zvířátek, zažili hodně legrace a dozvěděli se
i nové, zajímavé informace. Zpět
do školky jsme se vrátili unavení, ale spokojení a s dobrou náladou. A aby výletů a návštěv nebylo málo, vydali jsme se pěšky
na návštěvu do školky ve Žďárci.
Zde jsme navázali nová přátelství
a užili si bezvadné dopoledne.
Za pár dní jsme s radostí nové
kamarády přivítali i v naší školce.
Na konec nás už čekala poslední
společná fotografie, velká rozlučka s předškoláky a …. HURÁÁÁÁ
NA PRÁZDNINY.
Krásné a pohodové léto
vám všem přejí děti
a kolektiv z MŠ Poršova

ZPRÁVY ZŠ KOMENSKÉHO
Bezpečné prázdniny
Den dětí jsme oslavili projektovým dnem Bezpečné prázdniny,
který byl tvořen bohatým preventivním programem. Velké poděkování patří všem, kteří se na jeho
realizaci podíleli: SŠA Holice,

Pod záštitou paní učitelky Ing. Jany
Burgerové zahájili žáci 8. třídy
dobrovolnickou činnost – využili
hezkého květnového počasí a vyjeli si se čtyřmi seniory, upoutanými
na invalidní vozík, na hodinovou
procházku. Na závěr tohoto krát-

ZPRÁVY ZE ZŠ SMETANOVA
Projektový den
Poplach! Hoří! ... Takto netradičně začala v úterý 7. května výuka
na ZŠ Smetanova. Žáci i učitelé
se nejprve shromáždili na místech
k tomu určených a poté se po třídách rozešli na čtyři stanoviště, která pro ně byla připravena.
Ve skutečské hasičárně se žákům
věnovali čtyři dobrovolní hasiči,
kteří je seznámili s chodem hasičské zbrojnice a s nejčastějšími
důvody k výjezdům. Děti si mohly
prohlédnout vybavení hasičského
auta, vyzkoušet si uniformy a přilby a seznámit se s různými hasičskými přístroji.

Ride Wheel BESIP zde předváděl
své umění biker Lucas. Neuvěřitelné kousky, ve kterých prezentoval
biketrial, při kterém se na speciálně upravených kolech překonávají
překážky, kombinoval s osvětou
zahrnující bezpečnou jízdu na kole
a s informacemi týkajícími se povinné výbavy cyklisty.
V městské hale byl pro žáky připraven program s VZP, který dětem
ukázal, jak mohou končit neuvážená až riskantní rozhodnutí. Dva

handicapovaní lidé žákům vysvětlili, jak funguje naše páteř, a prozradili, co se s páteří stalo právě jim,
že zůstali upoutaní na invalidním
vozíku. Vyprávěli, jak se se svým
handicapem vyrovnali, jak se změnil, ale i obohatil jejich život.
Projektový den se opravdu vydařil
a všem zúčastněným určitě přinesl
spoustu zajímavých poznatků. Děkujeme všem organizacím, které
nám pomohly tuto akci uspořádat.
ZŠ Smetanova

Na dalším stanovišti, tentokrát
ve sportovním areálu, na žáky čekali příslušníci městské policie
a záchranáři. I tady děti bedlivě poslouchaly odborníky ve své profesi,
kteří jim velice poutavě vyprávěli
o svých povoláních. U sanitního
vozu si děti samy na sobě vyzkoušely různé způsoby poskytnutí první pomoci, příslušník MP jim zase
vysvětlil, jak pracuje např. se zatoulanými psy.
Třetí stanoviště nabízelo trochu
adrenalinu. Ve spolupráci s firmou

ZŠ Smetanova ve „stínu“ Českého ráje
Mezi dny 13. až 17. května 2019
se osmáci naší školy zúčastnili tradičního turistického kursu.
Z kempu Sedmihorky, kde nás
ubytovali na 4 noci, jsme vyráželi
na různé túry podle počasí a možností. V úterý jsme navštívili
Trosky, ve středu město Turnov
a Muzeum Českého ráje, ve čtvrtek nás přivítal Kopicův statek
a následně odpoledne si osmáci
zaběhli připravený orientační běh
v areálu kempu.

Co však bylo zcela odlišné od jiných
let, to bylo počasí. Letošní studený
květen nám připravil velmi zajímavé
chvíle, kdy sami žáci (a mnohokrát
jsme je na to upozornili) poznali, jak
je důležité raději v takovém chladu
předimenzovat oblečení. Někteří zažili krizi už na Troskách, další pak
určitě na hradě Valdštejn. Déšť (byť
mírný) a vítr v osmi stupních teploty je vražedná kombinace. Nakonec
k nám byla obloha milosrdná alespoň
v tom, že jsme doopravdy zmokli jen
jednou, a to až při návratu z Turno-

va, takže jsme se mohli hned usušit. Naše „polární“ výprava přežila
a všechny drobné nevolnosti a únavy
měly šťastný konec. Zkrátka a jednoduše, studenější turistický kurs už
nezažijeme…
Zbývá dodat vítěze orientačního
běhu – dívčí část ovládla Tereza
Veselá a klukům vévodil Adrian
Štrumfa. Těšíme se na další rok
a tímto objednáváme lepší počasí.
kolektiv
ZŠ Smetanova Skuteč

Poznávací zájezd 3. a 5. tříd
Zdravotnická záchranná služba
Pardubického kraje, Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje,
Sdružení dobrovolných hasičů
Skuteč, Městská policie Skuteč,
Policie ČR, BESIP, Gymnázium
Suverénního řádu maltézských
rytířů Skuteč, Město Skuteč. Děkujeme!

kého výletu si všichni pochutnali
na čokoládách, které z vlastní iniciativy donesli dva žáci. Dojali tím

rem soutěže je Svaz měst a obcí ČR
a cílem je upozornit na problémy,
s nimiž se senioři v naší společnosti
potýkají.

Mosty přes generace
V letošním školním roce jsme pokračovali ve spolupráci se skutečským SeniorCentrem, neboť žáky
vedeme k tomu, aby si uvědomili,
že mezi námi žijí lidé, kteří potřebují zvýšenou péči a pomoc, aby
se naučili komunikovat se staršími
lidmi a vybudovali si respekt a úctu
ke stáří. Zároveň chceme, aby pochopili, že se obě generace mohou
vzájemně obohatit.
V říjnu jsme seniory pozvali
do školy u příležitosti oslav vzniku samostatného Československa,
o Vánocích vybraní žáci školy seniorům návštěvu oplatili a do SeniorCentra přinesli spolu s vánoční
náladou také cukroví.

nejen babičky, ale i paní učitelku.
Další aktivitou, do níž jsme se zapojili, je výtvarná a fotografická
soutěž Šťastné stáří očima dětí,
kterou vyhlašuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb České
republiky pod záštitou Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR, partne-

Florbalový turnaj žáků
základních škol
Dvě první a jedno páté místo –
to je bilance našich florbalistů
v 9. ročníku Florbalmánie. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.
Mgr. Iveta Blehová

V pondělí 27. května 2019 jsme
odjeli na poznávací zájezd. Všichni
jsme se moc těšili. V deset hodin
jsme se ubytovali v penzionu Valáškův grunt v Kozově. Po obědě
jsme se vypravili na první vycházku do podhradí Bouzova. Po večeři
jsme si vyprávěli o rytířích. Každý
si vyrobil vlastní erb. V úterý jsme
se vydali na hrad Bouzov. Prohlídka hradu se nám moc líbila. V Historickém areálu Bouzov si žáci
mohli zahrát divadlo a zúčastnit se
rytířských soubojů pážat. Ohromila
nás vyhlídka z velkého Trojského
koně. Ve středu jsme zhlédli dokument o vypálení vesnice Javoříčko.
Krásným zážitkem pro nás byly
Javoříčské jeskyně plné krápníků.
Večerní odpočinek byl pro nás odměnou po dvacetikilometrové výpravě. Usínali jsme vyčerpáni, ale
spokojeni. Předposlední den našeho zájezdu patřil návštěvě Loštic.

Seznámili jsme se s výrobou Olomouckých tvarůžků. Zde jsme
měli možnost ochutnat tvarůžkové
speciality i tvarůžkovou zmrzlinu!
Zaujala nás stezka Bosou nohou
a fitness průlezky v lesním areálu
u Loštic. Po večeři žáci třetích tříd
utvořili průvod karnevalových ma-

sek. Žáci pátých tříd si uspořádali
diskotéku. Potěšili nás odměny,
diplomy a pamětní listy. V pátek
dopoledne jsme poznali lovecko –
myslivecký zámek Úsov. Poznávací zájezd se nám moc líbil a už se
těšíme na další společné výlety.
Žáci 3. a 5. tříd ZŠ Smetanova.

Návštěva ČNB
Ráno 14. května 2019 jsme si museli přivstat, abychom stihli vlak
ze Žďárce do Pardubic. Už před 7.
hodinou ranní se na nádraží začali
hromadit žáčci, i učitelé dorazili.

Jela s námi paní učitelka Drobná
a jako náhrada za paní učitelku
Leopoldovou s námi byl pan učitel
Mihulka.
Vystoupili jsme na Hlavním nádraží v Praze, a protože jsme měli
dost času, nezamířili jsme rovnou
k ČNB, ale zastavili jsme se ještě
na Václavském náměstí a v Paláci
Lucerna. Než jsme došli do ČNB,
měli jsme ještě šanci sníst něco ze
svých zásob a zkontrolovat si kapsy, jestli v nich nemáme zapomenutý nějaký nůž. Naštěstí s sebou nůž
nikdo neměl, a tak jsme se na prohlídku dostali všichni.
Byla to pro nás čest pohybovat se
v tak důležitých prostorách. Do-

zvěděli jsme se mnoho zajímavostí,
mohli jsme si prohlédnout nespočet
starých i nových bankovek, pravých i padělaných, českých i z ciziny. Měli jsme dokonce tu příležitost
potěžkat si cihličku ze zlata, což
jednou rukou zvládl jen opravdový
borec.
Prohlídka ČNB byla u konce a následovala objednaná prohlídka
starou Prahou. S paní průvodkyní
jsme prošli mnoha uličkami a zaposlouchaní do výkladů o všech různých historických památkách jsme
najednou stanuli před Orlojem. Vyslechli jsme si pár pověstí, historických faktů a zajímavostí a než jsme
se nadáli, byl tu čas jet domů.
Kateřina Burešová, 9. třída

STRANA 6

neSKUTEČné léto 2019
V červnu jsme zahájili letní akce v rámci oslav 730 let od první písemné
zmínky o městu Skuteč. NeSkutečné léto pokračuje a s radostí vás v amfiteátru přivítáme i během července.
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
STAROPRAŽŠTÍ PARDÁLOVÉ
Uskupení hraje a zpívá nejznámější písně „šlapeťácké“, staropražské, dále
lidové a také nejpopulárnější hity Karla Hašlera.
Středa 10.07., amfiteátr u KKS, 19:00, vstupné 100 Kč

LÉTO S GENTLEMANEM
Nový český film režiséra Jiřího Adamce, na jehož scénáři se podílel i Jaromír Hanzlík, kterého uvidíte v jedné z hlavních rolí. Dále hrají: Alena Antalová, Igor Bareš, Lucie Vondráčková, Tereza Kostková, Ivana Chýlková,
Miroslav Etzler a další.
Středa 17.07., amfiteátr u KKS, 21:30, vstupné 70 Kč

SKUTEčSKÉ NOVINY

POPRASK NA LAGUNĚ
Temperament, rvačky, pračky, hádky, rozchody a usmiřování – to vše
ve slavné klasické komedii Carla Goldoniho ze slunné Itálie, kterou sehraje
Ochotnický divadelní spolek Jaroslav Luže.
Neděle 28.07., amfiteátr u KKS, 21:00, vstupné 50 Kč
NARUŠITEL
Silný a napínavý příběh českého leteckého esa a jeho kamarádů o bezbřehé
lásce k létání v době socialistického Československa, v němž uvidíte např.
Jiřího Dvořáka, Pavla Neškudu, Petra Kostku, Stanislava Zindulku či Veroniku Arichteva.
Středa 31.07., amfiteátr u KKS, 21:00, vstupné 50 Kč
Vstupenky se prodávají pouze na místě, občerstvení je zajištěno. V případě
nepříznivého počasí se daný program přesouvá do přilehlého objektu KKS.

Benefiční koncert Prague Cello Quartet
Kostel sv. Jakuba v Nových Hradech hostí pravidelně významná
hudební uskupení. Pro letošní léto
jsme připravili vystoupení známého souboru čtyř mladých hudebníků Prague Cello Quartet. Čtveřice
mladých cellistů přináší originální
úpravy nejen nejznámějších klasických skladeb, ale také filmových
melodií a jazzových, rockových
nebo popových hitů. Jejich cílem
je bavit diváky kreativními úpravami známých skladeb i inteligentním humorem a bourat hranice
mezi zábavou a klasickou hudbou.
Přijměte naše pozvání a přijďte si
vychutnat zajímavou hudbu v krásném prostředí barokního kostela sv.
Jakuba v Nových Hradech. Letošní

koncert je pojatý jako benefiční,
protože kamenné zdi, které obklopují areál kostela, jsou v havarijním
stavu a část zdi se již v lednu letošního roku zřítila do přilehlé vozovky. Náklady na opravu zdí se budou
pohybovat řádově v milionech korun a tak chceme i tímto způsobem
podpořit realizaci nutných oprav.
Koncert se uskuteční 25.08.2019
od 17 hodin v kostele sv. Jakuba
v Nových Hradech. Vstupné činí
250 Kč a 150 Kč pro studenty. Předprodej vstupenek od 15.07.2019
na OÚ Nové Hrady, Muzeum dýmek Proseč, IC Litomyšl, IC Luže.
Další informace jsou uveřejněny na
www.farnispolecenstvi.cz

Doufáme, že si cestu na uvedené koncerty, promítání či představení 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.
/bal/

Noc kostelů 2019
V pátek 24. května 2019 proběhla
ve Skutči již tradiční akce Noc kostelů spojená se soutěžní výstavou
výtvarných prací dětí skutečských
základních škol a místního gymnázia. Na 65 vystavených prací přišla
zhlédnout také početná skupina
skautů a jejich rodičů.

HUMPOLECKÝ DIXIELAND
Evergreeny z dob Luise Amstronga, současné dixielandové skladby, ale
i písničky ze Semaforu, z repertoáru Ivana Mládka a další nabídne koncert
muzikantů z Humpolce v čele s kapelníkem Pavlem Koutem.
Středa 24.07., amfiteátr u KKS, 19:00, vstupné 70 Kč

Skauti v rámci programu Noci kostelů uspořádali velkou pátrací hru
„Ne-známý přítel“, při které
se děti podívaly do netradičních míst souvisejících
s místními památkami. Závěru hry, který navazoval
na krátký koncert, se kromě
pozvaných
představitelů
města zúčastnil také anglický vynálezce z 19. století
pan Johny Fox a jeho, v tuto
chvíli již známý, přítel děkan
Antonín František Tomášek.

Všichni návštěvníci se během celého programu Noci kostelů zapojili
do hlasování o nejhezčí výtvarné
práce, ze kterého vzešli 3 vítězové
ve třech různých kategoriích. Vítězům byly ve čtvrtek 20. června
předány diplomy a hlavní ceny.
Ceny do výtvarné soutěže věnovala
Pizzerie Pietro, které tímto velmi
děkujeme.
Ing. Eva Bártová

KOŠUMBERSKÉ LÉTO
ČERVENEC

03.07.
21:30

BOHEMIAN RHAPSODY
Letní kino, vstupné 60 Kč

05.-06.07. PÁNI Z LICHTENBURKA
Historická skupina šermu (od 11,13,14,15 a 16 h.)
05.07.
20:00

KATAPULT REVIVAL Kodexrock
Pouťová zábava, stadion Luže

07.07.

TŘEŠŇOVÁ POUŤ

10.07.
21:30

ŽENY V BĚHU
Letní kino, vstupné 60 Kč

13.07.
20:00

BOSÉ NOHY V PARKU
Divadelní soubor Na Tahu Červený Kostelec

14.07.
15:00

KONCERT VÁŽNÉ HUDBY
Účinkují lektoři a účastníci mistrovských
interpretačních Kurzů v Litomyšli, kostel Janovičky

14.07.
15:00

O PEJSKOVI A KOČIČCE
Dětské divadlo – KK Olomouc

17.07.
21:30

BAJKEŘI
Letní kino, vstupné 60 Kč

19.07.
20:00

PYTLÁCKÁ NOC
Taneční zábava - III. Cenová

20.07.
14:00

ODPOLEDNE S DECHOVKOU
Malá muzika Pepíka Nauše, Sportovní areál Bělá

24.07.
21:30

MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT
Letní kino, vstupné 60 Kč

27.07.
20:00

TELEVARIETÉ – AMADIS BRNO
Divadelní představení, vstupné 60 Kč

28.07.
20:00

FANTASTICKÁ ZVÍŘADA:
GRINDEWALDOVY ZLOČINY
Letní kino, vstupné zdarma

31.07.
21:30

AVANGERS: INFINITY WAR
Letní kino, vstupné 60 Kč
Není-li uvedeno jinak, probíhá program
na nádvoří hradu Košumberk.

SKUTEČSKÉ NOVINY

Upozornění pro vlastníky nemovitostí v katastrálním území Skuteč
Obnova katastrálního operátu
části intravilánu města Skuteč
byla vyhlášena dne 29.05.2019.
V souladu s ustanovením § 46
odst. 2 katastrálního zákona se
dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu dosavadní katastrální operát stává
neplatným, a nadále se používá
obnovený katastrální operát.
Důsledkem obnovy katastrálního
operátu může být jak změna výměr parcel, tak změna poplatníka
daně z pozemků. Poplatníkem je
zásadně vlastník pozemků, výjimku představují pronajaté pozemky, jestliže jsou evidované
v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem, kdy je poplatníkem daně nájemce. Po skončení
obnovy katastrálního operátu již
pozemky nejsou evidovány zjednodušeným způsobem, proto se

poplatníkem daně stává vlastník.
Změna výměry parcely i změna
poplatníka daně z nemovitosti jsou
okolnostmi rozhodnými pro vyměření daně z nemovitosti. Vlastník nemovitostí je tedy povinen
za nemovitosti dotčené provedenou obnovou katastrálního operátu, při které u nich došlo ke změnám těchto rozhodných okolností,
podat úplné nebo dílčí daňové přiznání na rok následující po roce,
v němž tyto změny nastaly.
Podle ustanovení § 13a odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, je vlastník povinen tak
učinit do 31. ledna příslušného
roku. Pokud tak v zákonem stanoveném termínu neučiní, vznikne
mu podle ustanovení § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád,
povinnost zaplatit pokutu.

Aktuálně z MAS Skutečsko,
Košumbersko a Chrastecko, z.s.
MAS pokračuje v příjmu žádostí
do výzev MAS - č. 10 OPZ - PODPORA KOMUNITNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE A KOMUNITNÍCH
CENTER II., kde rádi evidujeme
zvýšený zájem o podporu činnosti
komunitního sociálního pracovníka, zvlášť s ohledem na fakt, že budou vybudována 4 nová komunitní
centra. Pokračuje výzva č. 9 OPZ ZAMĚSTNANOST V ÚZEMÍ II.,
naopak ukončena byla Výzva č. 8
IROP - Infrastruktura pro vzdělávání III. (je zahájen proces hodnocení). Výzvu Šablony II. ve spolupráci s MAS využilo v posledních
měsících 13 škol.

GOOGLE aplikacím otevřela řadu
nových forem spolupráce mezi TPZ
PK (Teritoriálním paktem zaměstnanosti Pardubického kraje, MAS
a dalšími NNO v území včetně
možnosti profesionálního zpracování žádostí do výzev MAS i mimo
ně, což již první podnikatelé začínají úspěšně využívat. Podnikatele,
ale především všechny návštěvníky
regionu potěšíme připravovanými
novými propagačními texty a materiály o našem území, které vyjdou
v letním čísle časopisu Turista,
a nový průvodce s questy TO Chrudimsko-Hlinecko bude k dispozici
v informačních centrech měst.

Realizace avizovaného semináře
pro neziskové organizace (NNO)
k možnostem využití TECHSOUP,

Aktivity MAS pokračují vyhlášením dalšího kola oblíbené výzvy
MALÝ LEADER PRO ROK 2020

Z výše uvedeného vyplývá, že
pokud majitelům nemovitostí
v důsledku obnovy operátu došlo
ke změně výměr, přečíslování pozemkových a stavebních parcel,
musí se dostavit v lednu 2020
na Finanční úřad v Chrudimi
a podat úplné nebo dílčí daňové
přiznání.
S výsledkem obnovy operátu se
můžou vlastníci nemovitostí seznámit ve webové aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí
(http://nahlizenidokn.cuzk.cz/),
a to po vyhlášení platnosti. Pořídit si můžete za poplatek i výpis
z katastru nemovitostí, a to prostřednictvím kontaktního místa
CzechPOINT nebo přímo na kterémkoliv katastrálním pracovišti.
Marcela Peterková,
oddělení majetek a investice

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.
https://www.masskch.cz/vyzvy-mas/maly-leader/maly-leader-pro-rok-2019-438cs.html. Výzva je
určena neziskovým organizacím
a obcím, které se věnují práci s dětmi a působí v území MAS. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.
Kancelář MAS SKCH
(redakčně kráceno)
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Nábytek
Skuteč,
Smetanova
1011
539 73
Skuteč

l Matrace českého výrobce MPO matrace
´ si matraci vyzkoušet
l Nekupujte zajíce v pytli, pojdte
l Vybrané matrace vám zapůjčíme i domů k ozkoušení
l Kromě matrací nabízíme i dřevěné postele a rošty

BRÝLE NAVÍC SE HODÍ!
Dva páry skel
za cenu jednoho

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

Promítání na přání
- hlasujte

Olivova_inzerce_kids3_85x55.indd 3

Letní akce se souhrnným názvem
neSKUTEČné léto 2019 jsou
v plném proudu. Akce se konají
v letním amfiteátru. V případě
nepřízně počasí se přesouvají
do vnitřních prostor KKS. Nemusíte se tedy bát a můžete přijít za každého počasí. Vstupenky
jsou k dostání vždy až před začátkem na místě.

KINO V AMFITEÁTRU
Filmy, které můžete během léta zhlédnout
pod širým nebem:
03. 07.
17. 07.
31. 03.
14. 07.
21. 08.
28. 08.

ŽENY V BĚHU
LÉTO S GENTLEMANEM
NARUŠITEL
ÚHOŘI MAJÍ NABITO
FILM NA PŘÁNÍ
LOVENÍ

V nabídce letních akcí je několik filmových projekcí. O jedné z nich rozhodnete právě vy.
Na stránkách města
(www.
skutec.cz) naleznete v článku
nazvaném Promítání na přání v textu odkaz (formulář),
kde můžete hlasovat, jaký film
zařadíme do programu ve středu

09.08.2018 11:18:47

21. srpna. Napsat můžete název
jakéhokoli filmu, který byste rádi
viděli, ať už půjde o starší a oblíbený evergreen nebo záležitost
novou. Samozřejmě musíme přihlédnout k tomu, aby byl již film
uvolněn k veřejným produkcím.
O vítězném filmu vás budeme
informovat v dalším vydání Skutečských novin i na stránkách
města a facebooku. Hlasovat je
možné do 21. července.
Kompletní program neSKUTEČného léta naleznete na stránkách
města nebo v tištěné podobě také
v Turistickém informačním centru.
/zel/

q V sobotu 1. června byla dětským dnem zahájena další sezóna
na skutečském koupališti. Navštívit ho můžete každý den od 9
do 20 hodin.
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