SRPEN
České jméno měsíce pochází pravděpodobně od slova srp (nástroje užívaného v raném zemědělství při sklizni obilí), žně pak obvykle
končily právě v osmém měsíci kalendářního roku.
V původním římském kalendáři se jmenoval „sextilis“, tj. „šestý“
a měl celkem 29 dní. Při reformě kalendáře Gaiem Juliem Caesarem
roku 46 př. n. l. získal měsíc sextilis navíc jeden den, takže čítal dní 30.
Při Augustově opravě tohoto kalendáře roku 8 př. n. l., kdy byla
upravena určitá nepřesnost v počítání juliánského kalendáře římskými pontifiky, navrhl Senát, aby byl měsíc sextilis přejmenován
na augustus na počest reformátora kalendáře. Rozšířený názor říká,
že se nepovažovalo za dostatečně uctivé, aby měsíc pojmenovaný
po současném císaři měl méně dní než měsíc pojmenovaný po Juliu
Caesarovi a proto dostal i měsíc augustus navíc jeden den, který
byl následně ubrán z měsíce února, který od té doby má jen 28 dní.
Některé indicie však napovídají, že srpen měl 31 dní už po juliánské
reformě. Aby neměly tři měsíce za sebou po 31 dnech, byl zároveň
přesunut jeden den ze září do října a jeden den z listopadu do prosince a tak bylo rozrušeno pravidelné střídání dlouhých a krátkých
měsíců.
zdroj: wikipedia

q Jednou z místních částí města je obec Lhota u Skutče. Je položena nad údolím Krounky (v němž se nachází i osada Pod Lhotou), mezi vesnicemi
Zbožnov a Doly. Nad říčkami Krounkou a Novohradkou stála pravěká a středověká hradiště a dnešní Lhota je pokračováním těchto hradišť.
Foto: Radek Pavlík, zdroj: wikipedia

Skutečští hasiči slaví další historický úspěch,
bronz na Mistrovství České republiky
Ve dnech 4. a 5. 7. 2018 se
v Plzni uskutečnilo Mistrovství
České republiky v požárním sportu dorostu. Za tým SDH Skuteč se
přes okresní a krajské kolo na mis-

trovství probojovalo družstvo dorostenek.
V prvním dni proběhla disciplína běhu na 100 m s překážkami,
v níž se naše družstvo umístilo

na 4. pozici. Večerní test požární
všestrannosti družstvo splnilo bez
chyby a posunulo se tak na 3. místo celkového pořadí. Druhý den
odstartoval štafetami 4 x 100 m
s překážkami. Zde děvčata ukázala
velmi dobrou připravenost a s časem 65,94s vybojovala v této disciplíně 2. místo, čímž se udržela
v boji o celkové medailové pozice.
Vše tak vrcholilo královskou dis-

ciplínou požárního útoku. Samozřejmě, že děvčata nemohla ponechat své fanoušky, čítající takřka
plný autobus vypravený ze Skutče,
trochu klidnějšími a vše bylo zdramatizováno právě požárním útokem. Nutno podotknout, že skvělá
parta fanoušků neměla na tribuně
konkurenci.
První útok se děvčatům nezdařil. Velice krásný nástřik na ter-

q V minulém vydání Skutečských novin jsme otiskli
fotografii nově opravené
části objektu KD Zbožnov. Na novou fasádu byla
v květnu umístěna žulová
deska připomínající památku
zbožnovských občanů, kteří
padli v 1. světové válce.
če bohužel nedohnal vodu, která
byla na potřebné umístění pomalá,
a s časem 30,06s nám vůči ostat-

ním týmům moc šancí na medaili
nezůstávalo.
dokončení na straně 2

q Soutěžní družstvo a jednotlivci

q Práce na hasičské zbrojnici již značně pokročily a budova dostává
finální podobu.

q Rekonstrukce školní jídelny a kuchyně v ulici Osady Ležáků je velmi časově náročná, ale harmonogram prací je dodržován.
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Skutečští hasiči slaví další historický úspěch,
bronz na Mistrovství České republiky
dokončení ze strany 1
Druhý pokus byl krásně rozběhnutý, voda rychlá, ale bohužel při
nástřiku začal foukat dost silný
protivítr, který značně znemožňoval rychlý nástřik jako v prvním
pokuse, a tak čas 38,23s v nás
vzbudil černé myšlenky na bramborovou medaili. O umístění
na bronzové pozici děvčata bojovala hned s dvěma družstvy, a to
s SDH Bludov, který královskou
disciplínu vyhrál a s Pískovou
Lhotou.
Pískové Lhotě se však ani jeden
pokus nepodařil a společně s Bludovem získali celkový počet 19
bodů. Družstvo našich dorostenek
tak s počtem 18 bodů vybojovalo na Mistrovsví ČR nádherné
3. místo a zapsalo se tak do dějin

zdejšího sboru historickým úspěchem.
To však nebylo vše. Na Mistrovství ČR se za jednotlivce dále
probojovala v kategorii mladší dorostenky Leona Novotná, v kategorii mladší dorostenci Lukáš Flégr
a v kategorii střední dorostenci Lukáš Bubeníček. Doslova objevem
roku 2018 byla Leona Novotná,
která ještě počátkem roku 2018
pomalu nevěděla, jak se spojují
hasičské hadice. Svojí dřinou a úsilím trenéra Milana Najmana však
Leona v disciplíně běhu na 100 m
s překážkami vybojovala 4. místo.
V dvojboji ukázala všem svá záda
a s časem 18,18s se umístila na
1. místě, čímž si v součtu celkového pořadí zajistila stříbrnou pozici
na MČR. Pro medaile však přijeli

q Leona Novotná na stupních vítězů. Na MČR vybojovala stříbro.

i dorostenci. Lukáš Flégr v běhu
na 100 m s překážkami s časem
18,31s vybojoval 4. pozici, v dvojboji s časem 16,23s vybojoval 2.
pozici, což mu zajistilo v celkovém
pořadí 3. místo na MČR. Lukáš
Bubeníček v běhu na 100 m s překážkami s časem 16,57s vybojoval
3. pozici. V dvojboji ho však trápil
hasičák, který mu v obou pokusech
spadl, což ho odsunulo v celkovém
pořadí na 8. místo.
Medaile z Mistrovství ČR
–
sečteno,
podtrženo:
zlatá – 1 x, stříbrná 3 x,
bronzová 3 x.
Za bronzový tým na Mistrovství ČR: Tereza Slezáková, Kamila
Truncová, Michaela Brandová, Natálie Kadlecová, Andrea Jonášová,

Lucie Vybíralová, Tereza Jonášová,
Barbora Ptáčková.
SDH Skuteč děkuje družstvu
dorostenek, jednotlivcům a trenérovi Milanu Najmanovi, za výbornou reprezentaci sboru a města.
Obrovské množství času stráveného tréninky sklidilo obrovský historický úspěch.
A to není vše: Na mistrovství
světa v požárním sportu konaném v Bulharsku se svými výkony za tým A reprezentace ČR
probojoval Lukáš Bubeníček
a Lukáš Flégr. Tereza Slezáková
se svými výsledky probojovala
za Českou republiku na mezinárodní turnaj konaný v Lotyšsku.
Přejeme jim mnoho úspěchů.
Za SDH Skuteč
Milan Pešek, velitel

q Lukáš Flégr si z republikového mistrovství přivezl bronz.

Městská policie Skuteč informuje
Dopravní nehoda se zraněním

Ve středu 13. 6. 2018 a 18. 7. 2018 v odpoledních hodinách vyjela
hlídka MP na výzvu FIREPORT k dopravní nehodě se zraněním, ke které
došlo mezi obcemi Skuteč a Přibylov. Na místě se již nacházely jednotky
RZP a SDH Skuteč, které měly již ve své péči řidičku z havarovaného
vozidla, a hlídka skupiny dopravních nehod PČR, která provedla šetření
a zadokumentování nehody. Po celou dobu strážníci MP prováděli usměrňování dopravy.

Hořící vozidlo

Ve středu 20. 6. 2018 v odpoledních hodinách hlídka MP vyjížděla k hořícímu osobnímu automobilu v ulici Havlíčkova ve Skutči. MP
na místo dorazila ještě před příjezdem hasičů, kde u domu stálo vozidlo
v plamenech. Aby se zamezilo šíření požáru, který vycházel z přední části
motoru a rychle postupoval, a příp. dalším škodám na majetku, použila
hlídka hasicí přístroj, který je nezbytnou výbavou služebního vozidla MP,
a poté i další dva přístroje z chodby přilehlého domu. Následně se na místo dostavila jednotka SDH Skuteč, která provedla úplné zahašení požáru.
Tímto děkujeme občanům, kteří na místě spolupracovali s hlídkou MP.

Podomní prodej

Ve čtvrtek 21. 6. 2018 přijala hlídka MP několik oznámení na podomní
prodejce, kteří nabízejí levnější dodávku elektřiny ve Skutči a v okolních
obcích. Aktivní prodejci měnili své stanoviště tak rychle, že i přes zjištění popisu osob a vozidla, hlídce zdárně unikali. Nakonec se podařilo
podezřelé osoby dopátrat, ověřit si jejích totožnost a poučit je o protiprávním jednání, tedy porušení nařízení města (Tržní řád), kterým je
zakázáno podomní nabízení produktů či služeb na katastru města Skutče
bez předchozího objednání. Strážníci na místě provedli potřebné úkony
a věc oznámili správnímu orgánu.
Následující měsíce se městská policie zaměří na podomní a pochůzkové prodejce, kteří v tomto období často navštěvují své nové zákazníky,
a to v rozporu s právními předpisy, tedy bez předchozí sjednané schůzky,
nabízením produktů a služeb stylem „dům od domu“. Nejčastějšími prodejci jsou obchodní zástupci firem s elektrickou energii, kdy mnohdy pod
smyšlenou záminkou vyzvou občana ke sdělení některých údajů o jeho
dosavadním dodavateli el. energie, a poté mu nabídnou zdánlivě výhodnější službu, které málokdo odolá. MP proto doporučuje být v takových
situacích velice obezřetní a opatrní, osoby příp. nepouštět do domu, bytu,
požádat jej o předložení platného průkazu společnosti apod. V případě, že
má občan podezření na protiprávní jednání, může se obrátit na městskou
policii nebo na policii ČR.

Poskytnutí první pomoci

Během července strážníci několikrát přijali oznámení o ležící osobě
na zemi. Hlídka se dostavila na místo do několika málo minut a začala
poskytovat první pomoc. V jednom případě se jednalo o ženu, která pravděpodobně omdlela na svém pozemku a díky ochotným sousedům, kteří
ji duchapřítomně do příjezdu hlídky MP a RZS poskytli první pomoc, se
jí poskytla také včasná zdravotnická péče.
Veškeré aktuality Městské policie Skuteč naleznete na webových stránkách mp.skutec.cz a na Facebooku: Městská policie Skuteč. I nadále je
hlavní prioritou městské policie ochrana a bezpečnost osob a majetku.
Za Městskou policii Skuteč, nprap. Miroslav Štorek

Další úspěšně podaná žádost
V květnu jsme psali o tom, že naše žádost o dotaci na rekonstrukci Špitálku, kterou jsme podali do 74. výzvy IROP – rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center, byla z důvodu vysokého převisu žádostí nad
alokací výzvy řídícím orgánem vyřazena z další administrace.
Proto jsme se začali zajímat o 82. výzvu IROP, která skýtala podobné
možnosti. Také finanční rozpočet by byl stejný, tzn. 10 mil. Kč, dotace
90%, spoluúčast 10%.
Projekt denního stacionáře ve Skutči v budově Špitálku byl úspěšně podán v úvodu července. První kolo hodnocení, kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti proběhne v horizontu jednoho až dvou měsíců, v rámci
kterých může chtít poskytovatel dotace doplnit či dovysvětlit některé informace. Celý proces hodnocení včetně přípravy a vydání právního aktu může
trvat 6 – 8 měsíců. O výsledcích hodnocení samozřejmě budeme informovat.
Pavel Bezděk, starosta

NECHTE SI MĚ, PROSÍM

q Tereza Slezáková bude ČR reprezentovat na mezinárodním turnaji
v Lotyšsku.

Ve skutečském útulku jsou
již delší dobu umístěni dva
pejsci, kteří byli odchycení
na území města Skuteč. Černý kříženec labradora a bílo-šedý foxteriér, oba pohlaví
pes, shání nového majitele.
Městský útulek jim zajišťuje
vše potřebné, avšak oba hledají opravdový domov. V případě zájmu o adopci pejska
se neváhejte obrátit na tel. č.
731 557 450 nebo na městskou
policii na tel. č. 731 557 507.
Aktuální informace najdete
na webových stránkách Městské policie Skuteč v sekci Útulek pro psy
a na Facebooku: Útulek pro psy Skuteč.

q Po zhotovení nového povrchu silnice v loňském roce probíhají
na Lhotě práce na odvodňovacím žlabu, který odvede srážkovou vodu
z komunikace.

ZO SCH Hlinsko

poádá v mstském parku Na Drahách
ve dnech 25. a 26. srpna 2018

Okresní výstavu
králík a holub
q Na ZŠ Smetanova začala
kompletní rekonstrukce učebny
fyziky a chemie, kde bude na závěr instalován i nový moderní
nábytek. Výraznou modernizací projde také školní družina.
V dalších dvou třídách se zhotovují nové stropy, které budou
osazeny vestavnými svítidly.

a místní výstavu drbeže a exotického ptactva,
spojenou s expozicemi králík eských straká
a holub hýl a norimberských skivan

q Na letní měsíce přijal Městský úřad Skuteč čtyři brigádníky z řad
studentů a učňů. Vykonávají potřebné práce, na které v průběhu roku
nezbývá čas. Příkladem mohou být nově natřená zábradlí u nádraží
ve Skutči, nebo u můstků ve Žďárci a v Radčicích.

Vystaveno bude 1000 zvíat - Možnost nákupu chovných zvíat – Oberstvení
Prodej krmiv - Ukázka ovcí a koz - Prodej okrasných rostlin a zahrádkáských výpstk
Výrobky ze deva – Prodej domácích sýr a eského esneku
Denn od 13.00 hod. ukázka stíhání ovcí - Další atrakce
V sobotu od 11.00 do 15.00 živá hudba - country
Výstava je otevena v sobotu od 8.00 hod. do 17.00 hod, v nedli od 8.00 hod. do 15.00 hod.
Výstava se koná za podpory msta Hlinska.

Dti mají vstup zdarma
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FK Junior Skuteč - Ohlédnutí za sezonou 2017/2018
MUŽI A
V červnu loňského roku museli
muži A přijmout fakt, že z druhých
míst se postupuje jen sporadicky.
Ačkoli první mužstvo dospělých
vyhrálo Okresní pohár a skončilo
na druhém místě Okresního přeboru, postup do krajské soutěže
nepřišel.
Nebylo tak jednoduché znovu nalézt potřebnou chuť, motivaci a sílu
k tomu se znova prát a snažit se postoupit. Našemu mladému mužstvu
se to ovšem podařilo. Příslibem bylo
již letní přípravné období, kdy Junior porážel celky z vyšších soutěží
a odehrál skvělé utkání v Krajském
poháru se Svitavami.
Svou kvalitu hráči prokázali
i v soutěži, když prakticky od samého začátku drželi první místo, a to
zdárně až do konce soutěže. Když
lehce odbočím, fotbalový oddíl
ze Skutče působil naposledy v krajské soutěži v sezoně 2008/2009,
a to v Krajském přeboru. V tuto
chvíli, kdy čtete tyto řádky, už začíná nová sezona 2018/2019 a já

jsem rád, že po tolika letech je Skuteč opět v krajských vodách, i když
zatím jen v I.B třídě.
MUŽI B
Hráči našeho B týmu letos
začínají již svou třetí sezonu od založení. Naše rezervní mužstvo je
složeno převážně z domácích hráčů, hokejistů, kteří mají fotbal jako
doplňkový sport a také pár hráčů,
kteří bohužel časově nestíhají bojovat o místo v prvním týmu.
V první sezoně béčko skončilo
na krásném 4. místě, v právě skončené sezoně obsadilo 7. místo, a tak
všichni věříme, že po lehké stabilizaci a doplnění kádru by letos naše
„benefika“ mohla bojovat o postup
do III. třídy.
MLÁDEŽ
Všichni, kteří děláme nějaký
sport, asi víme, jak složité je dnes
vést mládežnické kategorie. Sportů
přibývá, lákadel je spousta a děti
ke sportu nemají takový vztah, jako
tomu bylo dříve. Ale bojujeme…!

Loni jsme přihlásili kategorii mladších žáků, i když věkově byli kluci ještě převážně starší přípravka.
Klobouk dolů před nimi a před
trenéry, protože naši benjamínci
se rozhodně neztratili a v okresním
přeboru obsadili krásné 6. místo.
Pro letošní sezonu se nám podařilo
spojit kategorie dětí s nedalekým
celkem TJ Bítovany, a tak do nové
sezony vstupujeme jako sdružený
oddíl Skuteč/Bítovany. Tímto spojením můžeme nabídnout více kategorií, a to mladší přípravku, starší
přípravku a mladší žactvo. Věřím,
že tato spolupráce bude ku prospěchu celému oddílu, ale především
všichni doufáme, že to bude mít
pozitivní vliv v příchodu nových
mladých fotbalistů, trenérů, diváků,
dotací a dalších potřebných věcí.
Dovolte mi vás pozvat na první domácí posvícenské utkání
v sobotu 18. 8. od 17:00, kdy naši
muži A přivítají celek FK Proseč.
Horáček Martin,
hrající trenér, člen VV

Aktuálně z MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.

Kancelář MAS během července
v souvislosti s přípravou zprávy
o realizaci strategie a stavu čerpání přidělených finančních prostředků vyhodnocovala průběh
naplňování své strategie Chráníme svůj životní prostor za 1.
pololetí r. 2018. Stěžejním cílem
organizace je pomoci vytvořit
„Region zdraví“ fyzického, duševního i sociálního, jako účinného nástroje zlepšování kvality
života obyvatel v území MAS.
To znamená podporovat dostatek
pracovních míst, rozvoj služeb,
zvyšovat kvalitu vzdělávání a služeb včetně sociálních, zlepšovat
podmínky pro spolkový život
a chránit životní prostředí. Rozvoj
„Regionu zdraví“ se proto v tomto období a dle plánu soustřeďoval na zvyšování zaměstnanosti
výzvami v rámci sociálního začleňování (s tvorbou pracovních
míst), podporu rozvoje zemědělství, služeb a podnikání včetně
sociálního podnikání a na zvyšování kvalifikace podporou rozvoje
škol. Podařilo se zajistit v souladu s potřebami rozšíření terénní
sociální práce, nově komunitní
sociální práce a přípravu pilotní
pracovní pozice Asistent prevence zdraví. Úspěšně pokračuje
projekt MAS Plánování rozvoje
sociálních služeb komunitním
projednáváním a sběrem dat formou (i ve Skutečských novinách)
otištěného dotazníku. Děkujeme
za váš zájem a spolupráci.
Současně probíhal proces hodnocení výzev z konce r. 2017.
Jednalo se o:
Výzvu č. 4 IROP - Sociální
podnikání
Výzvu č. 4 OPZ - Zaměstnanost v území
Výzvu č. 3 OPZ - Sociální podnikání

Výzvu č. 2 PRV – Rozvoj zemědělských podniků, cestou kvality – zpracování regionálních
zemědělských produktů, rozvoj
regionálního podnikání.
MAS SKCH ve sledovaném
období vyhlásila 4 nové výzvy
pro programové rámce IROP,
OPZ SCLLD.
Výzva č. 5 IROP - Komunitní
centra, s alokací 8 947 368 Kč.
Výzva je zaměřena na rekonstrukce, úpravy a výstavbu objektu a zázemí pro poskytování
aktivit komunitních center, popř.
nákup budov, automobilů, vybavení pro zajištění provozu zařízení provozu centra.
Výzva č. 5 OPZ - Komunitní sociální práce, s alokací:
1 000 000 Kč. Výzva byla zaměřena na usnadnění sociálního
začleňování a na prevenci sociálního vyloučení osob formou
posilování komunitních aktivit
s cílem vytvořit prostor pro mobilizaci zdrojů uvnitř komunity.
Výzva č. 6 OPZ - Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování, s alokací
1 046 220 Kč. Výzva byla zaměřena na programy a činnosti v rámci
sociálního začleňování nad rámec
/ mimo režim zákona č. 108/2006
Sb. (aktivizační, asistenční a motivační programy, programy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí,
aktivity zaměřené na předcházení
ekonomické nestability, podpora
mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí, pro osoby
s chronickým duševním onemocněním apod.)
Výzva č. 7 OPZ - Sociální podnikání (II.), s alokací: 1 700 000 Kč.
Výzva byla zaměřena na vznik
a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských
aktivit a zvyšování uplatnitelnosti
osob ohrožených sociálním vyloučením nebo na trhu práce, tedy
vznik pracovních míst.
Ve sledovaném období se podařilo úspěšně dokončit proces
výběru 8 projektů (obdržen právní akt 2x PRV- zemědělské i ne-

zemědělské činnosti, 6x IROP
- dopravní automobily, základní
a střední školy.
V průběhu monitorovacího
období se pracovnice MAS zúčastnily řady školení věnovaných
především realizaci SCLLD-SC
4.1, programovému rámci k životnímu prostředí, dále workshopů na národní i krajské úrovni
(vždy za účasti zástupců řídících
orgánů, kteří komentovali aktuální informace). Dále k výzvě
Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Skutečsko,
Košumbersko a Chrastecko, z.s
SC 4.2. MAS pokračuje v realizaci projektu Plánování rozvoje sociálních služeb na území
MAS SKCH. V rámci propagace
SCLLD jsou pravidelně zveřejňovány články ve zpravodajích
obcí a na jejich webových a stránkách (Skuteč, Chrast, Luže), informace je zasílána i všem starostům obcí MAS (21) - zpravodaje .
Neustále probíhají činnosti
animace školských zařízení v OP
VVV. MAS pořádá semináře
k aktuálním novinkám, rozšířila
poskytované konzultace i o SŠ,
ZUŠ školní družiny a kluby.
Probíhají konzultace s MŠ a ZŠ
v území, pomoc s monitorovacími zprávami a příprava žádostí
šablon II. Animace škol, šablony.
Připravuje se pokračování MAP2
a novinky pro zájmové a neziskové organizace.
Pokračuje aktualizace strategie
a evaluační činnosti především
formou vyhodnocení aktuálního
stavu na setkáních orgánů MAS,
při konzultacích a v rámci komisí
MAS SKCH, u kterých se změnil
charakter činnosti – členové se
účastní setkání v rámci realizovaných projektů-seminářů pro školy, zapojení do MAP plánování
soc. služeb apod.
Cíle v oblasti cestovního ruchu
a ochrany kulturního i přírodního
dědictví MAS naplňuje činností v rámci spolku Chrudimsko-Hlinecko, z.s., patří k zakládajícím členům. Oblast Stabilizace

ŠPIČKY
FLORBALU
VE SKUTČI
Poprvé v historii ve skutečské sportovní hale odehrají svůj
zápas superligoví florbalisté.
Stane se tak v rámci 3. kola Poháru České pojišťovny. Zavítají
k nám hráči Sokolu Pardubice,
kteří v loňském roce po výborné sezoně dokráčeli poprvé
k postupu do play off. Proti
nim se postaví v současné době
nejlepší tým v České republice
– Technology florbal Mladá Boleslav. Tento tým zvítězil v loňské sezoně a v jeho barvách
hraje hodně reprezentantů, kteří
se v prosinci utkají i na Mistrovství světa v Praze.
Půjde o velký svátek florbalu
ve Skutči, proto se určitě přijďte
v úterý 28. srpna od 18 hodin
na zápas podívat. Vstupné je
zdarma.
Těší se na vás pořadatelé.
a profesionalizace činnosti neziskových organizací, spolků zajištuje MAS za podpory Pardubického kraje výzvami Malý Leader,
v červenci proběhl příjem žádostí
na rok 2019.
Informace o strategii pro veřejnost je uvedena na webu MAS:
strategie-clld/
Mgr. Eva Feyfarová,
manažer MAS SKCH
q U bytového domu čp. 915
– 918 probíhá oprava vchodů
a výměna poštovních schránek.

STRANA 3

STRANA 4

SKUTEČSKÉ NOVINY

výpis z usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva města skuteč
konaného dne 20. června 2018 na MěÚ skuteč
Zastupitelstvo města schvaluje:
01/020/2018
program 20. zasedání Zastupitelstva
města Skuteč
02/020/2018
členy návrhové komise
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
03/020/2018
zprávu starosty města Skuteč
04/020/2018
zápisy z kontrol Finančního výboru zastupitelstva města
05/020/2018
zápisy z kontrol Kontrolního výboru zastupitelstva města
06/020/2018
zprávu o hospodaření za rok 2017
společnosti Městská sportoviště Skuteč,
s.r.o.
07/020/2018
zprávu o hospodaření za rok 2017
společnosti Městské vodovody a kanalizace Skuteč s.r.o.
08/020/2018
Závěrečný účet a Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2017
dobrovolného svazku obcí Mikroregion
Skutečsko - Ležáky
09/020/2018
Výroční zprávu za rok 2017 příspěvkové organizace SeniorCentrum Skuteč
10/020/2018
čerpání rozpočtu města Skuteč za období leden - duben 2018
Zastupitelstvo města schvaluje:
11/020/2018
uzavření smlouvy č. 0317881459/
LCD o přijetí úvěru od společnosti
Česká spořitelna a.s. na financování
akce „Snížení energetické náročnosti
a rekonstrukce budovy jídelny a kuchyně Skuteč“, podle § 85 písm. j) zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů
12/020/2018
uzavření smlouvy č. 0317882419/
LCD o přijetí úvěru od společnosti Česká spořitelna a.s. na financování akce
„Modernizace a zkvalitnění informačních systémů města Skuteč“, podle § 85
písm. j) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů
13/020/2018
prohlášení žadatele o předběžném
návrhu zajištění půjčky v rámci rekonstrukce zimního stadionu zástavou
nemovitosti zimní stadion č. p. 972,
případně zástavou nemovitosti kulturní
klub Skuteč č. p. 525
14/020/2018
závěrečný účet města Skutče za rok
2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok
2017 ve znění dle přílohy a vyjadřuje
souhlas s celoročním hospodařením,
a to bez výhrad
15/020/2018
účetní závěrku města Skutče za účetní
období 2017 sestavenou ke dni 31.12.
2017, včetně výsledku hospodaření
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
16/020/2018
rozpočtové opatření č. 3/2018 v rozpočtu města Skutče
Zastupitelstvo města schvaluje:
17/020/2018
rozpočtové opatření č. 4/2018 v rozpočtu města Skutče
18/020/2018
poskytnutí dotací z rozpočtu města Skuteč ve výši dle přiložené tabulky a uza-

vření veřejnoprávních smluv o jejich
poskytnutí dle vzorové smlouvy
19/020/2018
prodej bytové jednotky č. 9 v domě č.
p. 926, Družstevní ulice, Skuteč
20/020/2018
prodej bytových jednotek č. 2, 11,
15, 26, 27, 29, 35, 41, 48 v domě č.
p. 926 - 929, Družstevní ulice, Skuteč
formou aukcí za vyvolávací ceny dle
znaleckých posudků
21/020/2018
prodej částí p. p. č. 1083/52, o výměře 23 m², ostatní plocha - manipulační
plocha, k. ú. Hněvětice, obec Skuteč
za cenu 100 Kč/m² + platná sazba
DPH + náklady s prodejem spojené,
firmě SEAK Praha s.r.o., Praha
22/020/2018
koupi části p. p. č. 212/2 o výměře
938 m², zahrada, k. ú. Skuteč, obec
Skuteč za cenu 300 Kč/m² včetně platné sazby DPH + náklady s koupí spojené od firmy NATHAN TRADE s.r.o.,
Brno
23/020/2018
koupi části p. p. č. 1083/2 o výměře
379 m², trvalý travní porost k. ú. Skuteč, obec Skuteč za cenu 100 Kč/m² +
náklady s koupí spojené
24/020/2018
koupi části p. p. č. 1075/1 o výměře
814 m², trvalý travní porost k. ú. Skuteč, obec Skuteč za cenu 100 Kč/m² +
náklady s koupí spojené
25/020/2018
koupi části p. p. č. 1258 o výměře 39
m², zahrada, k. ú. Žďárec u Skutče,
obec Skuteč za cenu 100 Kč/m² + náklady s koupí spojené
26/020/2018
koupi části p. p. č. 681/1 o výměře 53
m², ostatní plocha - ostatní komunikace
a část st. p. č. 66/1 o výměře 82 m²,
ostatní plocha - ostatní komunikace, vše
k. ú. Žďárec u Skutče, obec Skuteč
za cenu 100 Kč/m² + náklady s koupí
spojené
27/020/2018
směnu p. p. č. 461/1 o výměře 3458
m², ovocný sad, pozemkové parcely
č. 465/2 o výměře 1140 m², ostatní
plocha – zeleň, pozemkové parcely č.
465/4 o výměře 194 m², ostatní plocha – ostatní komunikace, pozemkové
parcely 463 o výměře 1921 m² zahrada, pozemkové parcely č. 465/1
o výměře 1483 m², zahrada a část
pozemkové parcely č. 697/5 o výměře
963 m², lesní pozemek, vše ve vlastnictví města Skuteč za část pozemkové
parcely č. 697/9 o výměře o výměře
983 m², ostatní plocha, část pozemkové parcely č. 453 o výměře 3757 m²,
ostatní plocha – neplodná půda, část
pozemkové parcely č. 2583 o výměře
2310 m², ostatní plocha – dráha, část
pozemkové parcely č. 521/1 o výměře
1505 m², ostatní plocha a část pozemkové parcely č. 521/2 o výměře 592
m², ostatní plocha ve vlastnictví firmy
GRANITA s.r.o. Skuteč, vše nacházející
se v katastrálním území Skuteč, obec
Skuteč
28/020/2018
podání žádosti o dotaci do programu
133310 „Rozvoj výukových kapacit
mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky“,
poskytovatel dotace MŠMT
29/020/2018
podání žádosti o dotaci do výzvy č. 88
„infrastruktura pro předškolní vzdělávání (SVL) II“, poskytovatel dotace IROP

výpis z usnesení z 94. zasedání Rady města skuteč
konaného dne 25. června 2018 na Městském úřadě skuteč
Rada města bere na vědomí:
01/094/2018
čerpání rozpočtu města za období leden - květen 2018
Rada města schvaluje:
02/094/2018
v souladu s platnou legislativou pololetní odměny ředitelů škol a školských
zařízení zřízených Městem Skuteč
03/094/2018
odměnu řediteli příspěvkové organizace SeniorCentrum Skuteč
04/094/2018
rozhodnutí o výběru zhotovitele akce
„Rekonstrukce bytové jednotky ve Skutči
č. p. 377“ na základě zprávy hodnotící
komise
05/094/2018
dodatek č.1 k pojistné smlouvě č.
7721023420 o pojištění majetku se
společností Kooperativa pojišťovna,
a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem
Praha 8, Pobřežní 665/21
06/094/2018
smlouvu o poskytnutí dotace z Programu 2 - Podpora preventivní péče
o sbírky muzeí a galerií na rok 2018
s Pardubickým krajem
07/094/2018
smlouvu o podmínkách provedení
stavby „Chodník u silnice č. III/3062
- Žďárec u Skutče - II. etapa“ s Pardubickým krajem, Komenského nám. 125,
Pardubice
08/094/2018
objednávku na dodávku a montáž
elektroinstalace v ZŠ Smetanova Skuteč
(družina) s firmou DKV ELEKTRO, s.r.o.

09/094/2018
objednávku na dodávku a montáž
sádrokartonů v ZŠ Smetanova Skuteč
(družina) s firmou JLK Stavby, s.r.o.
10/094/2018
objednávku opravy povrchu komunikace u společnosti HOLD s.r.o.
11/094/2018
objednávku na provedení přípravných
prací na opravě komunikace ve Zhoři
u společnosti JUANA TRADE s.r.o.
12/094/2018
odpis dlouhodobého nepotřebného majetku města Skuteč
13/094/2018
změnu nájemní smlouvy na byt č. 28
v č. p. 971, ulice Družstevní, Skuteč
na dobu neurčitou, dle žádosti nájemce
14/094/2018
přidělení bytu č. 1 v č. p. 931, Skuteč
na dobu určitou jednoho roku a ukládá
s nájemcem uzavřít nájemní smlouvu
15/094/2018
přidělení náhradního bytu č. 5 v č.
p. 915, Skuteč a ukončení nájmu bytu
č. 41 v domě č. p. 929 k 31. 07. 2018
16/094/2018
přidělení bytu č. 15 v domě č. p. 971,
Skuteč na dobu určitou jednoho roku
a ukládá s nájemcem uzavřít nájemní
smlouvu
17/094/2018
zřízení věcného břemene na p. p. č.
408/15, 409/4, 2588/2 a 2588/3
k. ú. Skuteč, za cenu 200 Kč/m ve prospěch GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem
18/094/2018
objednávku na dodávku a montáž

dětského hřiště v místní části Lažany
s firmou Václav Černý
19/094/2018
smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci akce „Oranžové přechody ve Skutči“
z programu Oranžový přechod 2018,
vyhlašovaný Nadací ČEZ

20/094/2018
dodatek ke smlouvě o sdružených službách dodávky plynu odběrného místa
Skuteč, místní část Radčice 57 se společností innogy Energie, s.r.o., Praha

výpis z usnesení z 95. zasedání Rady města skuteč
konaného dne 9. července 2018 na Městském úřadě skuteč
Rada města schvaluje:
01/095/2018
odpisové plány na rok 2018 pro Školní
jídelnu, Skuteč, okres Chrudim a pro
Základní uměleckou školu, Vítězslava
Nováka, Skuteč, okres Chrudim
02/095/2018
změnu položkového rozpočtu města
Skutče na rok 2018
03/095/2018
pojistnou smlouvu č. 40837046-51
o sdruženém pojištění vozidla Multikar
M 27 se společností Česká pojišťovna
a.s., se sídlem Praha 1, Spálená 75/16
04/095/2018
smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce
bytové jednotky ve Skutči č. p. 377“
se společností STAVER Luže, s.r.o.

05/095/2018
změnu č. 1 splátkového kalendáře
ke smlouvě o nájmu prostor sloužících
k podnikání a movitých věcí
06/095/2018
přidělení bytu č. 07 v č. p. 377, na Palackého náměstí, Skuteč, na dobu určitou jednoho roku a ukládá s nájemcem
uzavřít nájemní smlouvu
07/095/2018
realizaci investice odvětrání výdejny
jídla v MŠ Osady Ležáků Skuteč a její
úhradu z provozních prostředků rozpočtu na rok 2018
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit:
08/095/2018
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
Pardubického kraje pro obec Skutíčko

Uzavírky v okolí
Upozorňujeme na úplnou uzavírku silnice III/306 1 na úseku od Klínku
v Prosetíně po příjezd k lomu Zárubka v Cejřově, která potrvá až do 31. 10.
2018. Na další uzavírku můžete narazit na komunikaci III/358 26 ve Skále,
neprojedete do 21. 10. 2018. V červenci byla zahájena rekonstrukce silnice
II/359 mezi Prosečí a Zderazí. Dopravní uzavírka I. etapy končí 30. 9., II. etapa prací začne v říjnu.
/frí/

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
- ČERVENEC 2018 MEZI SKuTEČSKÉ OBČANy ByLy
SLAVNOSTNě PřIVíTÁNy TyTO DěTI:
Robin Vodvárka, Skuteč, Sládkova
Elena Baťová, Žďárec u Skutče

SVÁ ŽIVOTNí juBILEA OSLAVILI:
70 let
 Zdenka Březinová, Sládkova
 Marta Kynclová, Boženy Němcové
 Božena Ondráčková, Zvěřinova
 Antonín Bareš, Sládkova
75 let
 Anna Baťová, Osady Ležáků
 Věra Zelenková, ČSA
 Marta Cachová, Družstevní
 Jitka Daňková, Sadová
80 let
 Anna Bačkovská, Jiráskova
85 let
 Vlasta Batelková, V. Nováka
 Miluška Peksová, Fimberk
 Jaroslav Klusek, Osady Ležáků
 Marta Suchá, Boženy Němcové
90 let
 Karel Hejduk, Heydukova
91 let
 Vlasta Filipi, Lešany
95 let
 Anna Menšíková, Smetanova

Adoptuj panenku a zachráníš dítě!
V poslední době nás zaujal charitativní projekt organizace UNICEF,
který spočívá v adopci látkových
panenek vyrobených dobrovolníky
z celé republiky. Získané prostředky
jsou použity na očkování dětí.
Každým rokem se díky očkování
podaří zachránit život až 3 milionům
dětí. Přesto dosud téměř stejný počet
dětí umírá na nemoci, kterým lze
očkováním předcházet. V zemích,
kde neexistuje běžný zdravotnický
systém nebo které jsou postiženy
válečnou nebo přírodní katastrofou,
pomáhá UNICEF ve spolupráci s jejich vládami a místními dobrovolnými spolupracovníky uskutečňovat
speciální akce pomoci dětem jako
jsou Národní očkovací dny proti
dětské obrně nebo projekt GAVI
(Global Alliance for Vaccines and

Mgr. Linda Bodláková
vedoucí sociální péče

chráníš dítě! zakoupením těchto panenek v e-shopu na www.unicef.cz.

Immunization), jehož cílem je očkovat každé dítě proti šesti hlavním
smrtelným dětským chorobám spalničky, záškrt, černý kašel, tetanus, tuberkulóza, dětská obrna.
Každá panenka představuje skutečné dítě, které bude v rámci očkovací kampaně UNICEF v rozvojových zemích proočkováno.
Rozhodli jsme se do tohoto projektu zapojit a v rámci aktivizačních
programů jsme spolu s našimi klienty vyrobili 18 panenek, které jsme
poslali do české pobočky UNICEF.
Pojďte s námi i vy podpořit projekt
UNICEF Adoptuj panenku a za-

Rady pro seniory - houbaře
Je přesně polovina prázdnin
a naším tématem tentokrát budou
„houbaři“ a potažmo i turisté. Letos tomu naštěstí zatím tak není,
nicméně vloni jsme během měsíce
srpna a září evidovali téměř denně
jednoho ztraceného houbaře nebo
„výletníka“. Jednalo se převážně
o starší občany, kteří si vyrazili
na houby do známých míst, ale při
hledání a sběru ztratili orientaci.
Scénáře byly často totožné – pohřešovaní u sebe neměli ve většině
případů mobilní telefon. Nabitý
a puštěný mobilní telefon je často
jediným záchytným bodem, který
mohou policisté při hledání místa
výskytu pohřešované osoby využít.
Telefon ale musíte mít u sebe!!!
Ne doma, ne v autě u lesa nebo
na kole v košíku. U sebe! Věřte
mi, že vám to může opravdu zachránit život. A případná škoda
za ztrátu mobilního telefonu určitě

není tak velká, jako když vás policisté nenajdou včas.
Pokud se pohybujete v nepřehledném terénu, v lesích nebo v polích s vysokým porostem, policie
vám radí:
l pokud je to možné, choďte
ve dvojici
l vybírejte si místa, která znáte,
kde se prostorově orientujete
l sdělte někomu z rodiny, kam se
chystáte
l nejdůležitější rada: berte si s sebou nabitý mobilní telefon, pro
seniory jsou užitečným pomocníkem mobilní telefony s tzv.
SOS tlačítkem. Tyto mobilní
telefony v případě zmáčknutí
tísňového tlačítka automaticky
odešlou SMS zprávu až na pět
telefonních čísel. Pokud někdo
obdrží tuto tísňovou zprávu,
může zavolat zpět a vysílající
mobilní telefon automaticky

hovor přijme a přepne ho na hlasitý reproduktor, což je výhoda
v případě, že osoba, která o pomoc žádala, již není schopna hovor přijmout sama.
l dalším užitečným pomocníkem je i aplikace „Záchranka“,
kterou lze stáhnout zdarma
do chytrých mobilních telefonů.
Tu využijí nejen senioři, ale také
všichni, kdo potřebují především zdravotnickou pomoc.
Občané si možná leckdy ani neuvědomují, jaký se u policie roztočí
kolotoč, když je zahájena pátrací
akce. Není problém ji zorganizovat,
ale musíme vědět, do jaké oblasti
pátrání zacílit tak, aby bylo efektivní. Proto je nutné mít u sebe mobilní telefon. Pokud ho nemáte a ani
rodina neví, kam jste šli nebo jeli,
je pro nás pátrání obzvláště těžké.
Do pátrací akce bývají zapojeni
nejprve operátoři linky 158, jejichž

úkol je poměrně důležitý, neboť
od jimi zjištěných důsledných, detailních a přesných informací se
odvíjí další činnost všech zúčastněných složek. Pak přichází na řadu
operační důstojníci, velící policejní
důstojníci, uniformovaní policisté, případně pořádková jednotka,
psovodi a policisté ze zvláštních
útvarů, např. s termovizí a jinými
podpůrnými prostředky. Důležitou
roli v tomto řetězci hrajeme i my,
tiskoví mluvčí. Rychlá, přesná
a věcná informovanost veřejnosti
prostřednictvím sociálních sítí, televize, rozhlasu a jiných médií se
nám několikrát vyplatila.
Jako příklad mohu uvést pátrání
po jedenáctiletém chlapci z Vysokého Mýta, který byl s rodinou
na písníku v Mělicích. Rodina nahlásila, že pohřešuje chlapce někdy
v podvečer.
dokončení na straně 7

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
pohotovostní služby jsou od 9 do 13 hodin
Srpen
4.8. Sobota
5.8. Neděle
11.8. Sobota
12.8. Neděle
18.8. Sobota
19.8. Neděle
25.8. Sobota
26.8. Neděle

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

Září
1.9. Sobota
2.9. Neděle

MUDr. Josef Cimburek
MUDr. Josef Cimburek

Jiří Janovský
Jiří Janovský
Yvona Chludová
Yvona Chludová
Libor Bačkovský
Libor Bačkovský
Zdena Janovská
Zdena Janovská

Hlinsko, Wilsonova 590
Hlinsko, Wilsonova 590
Skuteč, Smetanova 568
Skuteč, Smetanova 568
Hlinsko, Družstevní 1401
Hlinsko, Družstevní 1401
Trhová Kamenice, Hlinecká 64
Trhová Kamenice, Hlinecká 64
Skuteč, Tyršova 386
Skuteč, Tyršova 386

U BOTANY Skuteč
U BOTANY Skuteč
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DĚTSKÁ HASIČSKÁ SOUTĚŽ VE ŽĎÁRCI
V sobotu 30. 6. 2018 od 10 hodin
se konala Dětská hasičská soutěž
na návsi ve Žďárci. Zúčastnilo se
7 týmů mladších a 5 týmů starších dětských hasičů. Za velké
podpory rodičů a příznivců hasičského sportu se nakonec umístili:

Ohlédnutí za školním rokem
Vážení čtenáři,
dovolte mi v závěru školního
roku poděkovat za vaši přízeň
Gymnáziu Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči a připojit
malé ohlédnutí.
Uplynulý školní rok proběhl
ve znamení změn velkých i drobných, pro mne osobně samozřejmě změna veliká. Díky práci své
předchůdkyně a svých kolegů jsem
mnohé měla usnadněno, každodenní činnost však s sebou přinášela
nové výzvy a otazníky.
Gymnáziu se daří upevňovat
svou nelehkou pozici, stále více
žáků a rodičů jeví o školu a studium zájem. Práce pedagogického
sboru se pozitivně odráží v dobách
maturitních zkoušek, které potvrzují celorepublikový trend úspěšnosti
žáků církevních gymnázií, pohybující se nad 96 % ve státní i školní
části maturitní zkoušky.
Letos historicky poprvé proběhla
maturitní zkouška v oboru bezpečnostně právní činnost. Výsledky

Mladší kategorie:
1. Štěpánov A
2. Příkrakov
3. Skutíčko
4. Skuteč A
5. místo Žďárec
6. Skuteč B
7. Štěpánov B
Starší kategorie
1. Skutíčko
2. Štěpánov
3. Žďárec
4. Prosetín
5. Leštinka
Všem malým hasičům tímto
gratulujeme a doufáme, že se zúčastní i dalšího ročníku a přejeme
jim pěkné prázdniny.
Odpolední soutěž pokračovala
Soubojem titánů, kde proti sobě
nastoupili SDH Žďárec a ČHJ
Prosetín, při kterém nakonec

předčily naše očekávání. Ukazuje
se, že obor otevřený při gymnáziu
má dobré výsledky díky náročnému přístupu pedagogů. Vyznamenání u absolventů gymnázia jsou
samozřejmostí (ve vší pokoře),
prospěch s vyznamenáním u žáků
bezpečnostně právního oboru je
pro všechny velmi milým překvapením. Převážná část maturantů se
hlásí na vysoké školy, někteří jsou
již úspěšně přijati (VUT Brno, MU
– právnická, pedagogická fakulta,
Policejní akademie, Univerzita Pardubice a Univerzita Hradec Králové, Lékařská fakulta UK, Univerzita Olomouc…).
V průběhu školního roku jste
mohli prostřednictvím „Zpráv
z Gymnázia“ ve Skutečských novinách, popřípadě na školním webu
sledovat další dění na naší škole –
účast žáků v krajských kolech většiny olympiád, národních kolech
soutěží (např. Evropa ve škole),
vybudování odborných učeben pro
výuku kriminalistiky a kriminolo-

gie, pořádání
akcí pro veřejnost (fairtradové kavárny,
Čarodějnický
majáles), organizace dobročinných sbírek a akcí (Člověk v tísni, Domácí
hospic Duha v Hořicích a další každoročně konané sbírky). Dále navázání spolupráce s Univerzitou obrany, zahraniční výměna se střední
školou v nizozemském Assenu,
spolupráce s bývalými absolventy,
kteří se do školy vrací profesně. To
jen namátkou při bilancování.
Na tomto místě bych velice ráda
poděkovala mnohým příznivcům,
kteří gymnáziu pomáhají morální
i finanční podporou, děkuji také
Městu Skuteč za aktivní a vstřícnou
spolupráci.
S přáním
pohodových letních dnů
Mgr. Šárka Jonešová,
ředitelka GSŘMR ve Skutči

Odpoledne plné her 2018

zvítězili hasiči z Prosetína, jakož
i v prvním ročníku, a následovala
výzva na další souboj v příštím
roce, tentokrát konaný v Prosetíně.
Moc děkujeme sponzorům
a všem, kteří pomáhali s přípravou a konáním soutěže včetně hudby.
SDH Žďárec

V sobotu 7. července se již
tradičně ve Zhoři konalo Odpoledne plné her. Starousedlíci, chalupáři, chataři i náhodní návštěvníci
tak společně přivítali čas prázdnin a dovolených. Různé dovednosti si letos vyzkoušelo 48 dětí
- každé bylo odměněno dárkovým
balíčkem a poté i překvapeními
z bohaté dětské tomboly. Všem
sponzorům srdečně děkujeme
za mimořádnou štědrost.
V areálu si také dítka zaskákala
na trampolíně a nafukovacím hradě, zájemci se projeli historickou
pragovkou S5T, nechali si pomalovat obličej, nebo v sále pozoro-

Z Pardubic do Havlíčkova Brodu budou po letech
opět jezdit spěšné vlaky
Na důležitou železniční trať Pardubice - Havlíčkův Brod se od prosincového jízdního řádu po letech
vrátí spěšné vlaky. Rozhodl o tom
Pardubický kraj, který doufá, že
na železnici přiláká nové cestující.
Na trati z Pardubic do Havlíčkova Brodu jezdí poloprázdné vlaky
a lidé stále častěji přesedají do aut.
Nepříznivý trend, který jen zahušťuje dopravní zácpy nejen v Pardubicích, by se mohl změnit.
Od prosince totiž budou pravidelně mezi Pardubicemi a Havlíčkovým Brodem jezdit spěšné vlaky.
Náměstek hejtmana Michal Kortyš
uvedl, že se na společném dotování

taktu. Na této trati před šesti lety
jezdily a měly úspěch, přilákaly
více cestujících. Pak ale z jízdních
řádů zmizely kvůli nové a mezi
cestující nijak oceňované strategii
Pardubického kraje, která preferovala autobusy.
Nyní by zde měly České dráhy
nasadit RegioSharky, které by využily zlepšení parametrů nedávno
nákladně rekonstruované trati, jež
umožňuje mezi Chrudimí a Chrastí
dosahovat rychlosti až 100 kilometrů v hodině.
S nápadem na návrat do roku
2011 přišla Chrudim. „Spěšné vlaky zásadně zlepší a zrychlí doprav-

q Po trati z Pardubic do Havlíčkova Brodu, tedy i přes nádraží ve Žďárci u Skutče (na snímku), budou opět jezdit spěšné vlaky.

nových spojů dohodl Pardubický
kraj s krajem Vysočina.
„Dohodli jsme se, že se o náklady podělíme, vsadíme mezi pomalé vlaky rychlé, aby lidé při jízdě
z práce a do práce nemuseli trávit
cestováním zbytečně moc času,
když vlak zastavuje v každé dědině,“ uvedl Kortyš.
Spěšné vlaky by podle něj měly
jezdit přibližně v dvouhodinovém

ní spojení chrudimského regionu
i obcí na trati, včetně Chrasti, Skutče i Hlinska nejen s Pardubicemi,
ale i s Prahou a Hradcem Králové,“
uvedl před časem předseda chrudimské dopravní komise Alexandr
Němec.
„Pro Chrudim to tak velký význam nemá, ale rozhodně se zlepší severojižní spojení od Jihlavy
po Hradec Králové. Pokud bude

spojení rychlejší, mohli by lidé
zase víc využívat železnici,“ uvedl místostarosta Chrudimi Jaroslav
Trávníček.
Kraj ušetřil 50 tisíc kilometrů
na jiných neefektivních spojích
I když kraj původně nad nápadem chrudimských politiků zrovna
nejásal, nakonec dospěl k závěru,
že to je cesta správným směrem.
Peníze na dotování spojů ušetřil
jinde. Zrušil totiž takřka nepoužívané spoje většinou na hranicích
kraje, kde se několik let pokoušel
vzkřísit lokálky, které si předtím
přestal objednávat.
Kilometry ušetřené na těchto neefektivních spojích - letos padesát
tisíc kilometrů - jsou při nejbližší
změně jízdního řádu využity k posílení zrychlených spojů na efektivních tratích,“ uvedl náměstek
hejtmana Michal Kortyš.
Kraj takto nasadil rychlejší vlaky
na trať Ústí nad Orlicí - Letohrad
a nyní to bude opakovat na trati
Pardubice - Havlíčkův Brod.
Žádost Chrudimi o spěšné vlaky přišla paradoxně ve chvíli, kdy
se začalo projednávat vybudování
takzvané Ostřešanské spojky. Správa železniční dopravní cesty chtěla
postavit novou trať mezi Pardubicemi a Chrudimí, ale její zasazení
do krajiny odmítli lidé v Ostřešanech i radní v Chrudimi. Politici
v Chrudimi namítli, že pro lidi by
bylo spíše užitečnější vylepšit jízdní řád na stávající trati.
„Pokud by spěšné vlaky měly
být jakousi náhradou za vybudování Ostřešanské spojky, tak by to
bylo špatné. Trať je nutné zrychlit,
investovat do ní, aby byla atraktivnější, úspora času v řádu procent
nepomůže,“ uvedl organizátor dopravy Robert Koblížek.
Autor: David Půlpán
Zdroj: Idnes.cz, 28. 6. 2018

vali vláčky putující krajinou modelového kolejiště Ing. Matouše
Danielky. Odpoledne bylo horké
a limonády i zmrzliny byly vítaným osvěžením, párky v rohlíku
ani grilované kýty se nedělního
rána nedočkaly.
Naopak pouťová zábava s kapelou Omega Litomyšl ano.
Hojná byla i účast na nedělní
předpolední poutní mši v místní
kapli.
Za Sdružení dobré vody Zhoř
ID.

Fotozajímavost
Pěkných dětských hřišť stále přibývá. Někdy nové dětské prvky a průlezky objevíme
i na místech, kde bychom je
vůbec nečekali. Originální dřevěná konstrukce se skluzavkou
na snímku je umístěna v Horním
Babákově, malé vísce patřící
k Holetínu. Informační cedule
na žulovém monolitu vedle ní
nás informuje o tom, že se nacházíme v Geoparku Železné
Hory s vyznačením a popisem
zajímavých míst k návštěvě.
Horním Babákovem prochází
zelená a modrá turistická stezka.
/frí/
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TRDLO NA JARMARKU
Trdlo (neplést s trdelníkem )
je folk-folklórní hudební skupina.
Vznikla v roce 1982 z pardubických muzikantů, kteří se rozhodli
hrát lidovou hudbu jinak, než klasické folklórní soubory. Za dobu
své existence si kapela vytvořila
osobitý a pro ni typický styl aranžování lidových písní s převažujícími prvky folku, jazzu i vážné hudby. Inspiraci členové Trdla čerpají
v méně hraných českých, moravských, slovenských i židovských
písních.
Mezi úspěchy skupiny patří
i vítězství v Portě či na Mohelnickém dostavníku. Slyšet ji můžeme

i na společných koncertech s pardubickou či chrudimskou filharmonií,
nebo s Corvus Quartetem. Často
spolupracují také s Východočeským divadlem Pardubice, např.
inscenace Balada pro banditu nebo
Limonádový Joe.
V sobotu 18. srpna od 9 hodin
zahraje Trdlo na Posvícenském
jarmarku v níže uvedeném složení:
Václav Trunec - housle, viola, kontrabas, heligonka, zpěv; Iva Dostálová - housle, flétna, zpěv, Eva Proroková – klarinet, saxofon, flétny,
zpěv, Robert Křepinský - kytary,
zpěv a Cecile Boiffin - marimba,
rytmika, zpěv.
/frí/

Toulavá kamera na stezce
Oblíbený pořad s náměty k výletům za poznáním a zábavou zná
většina z nás. Jeden z nových dílů
se natáčel opět ve Skutči. Ve velké
konkurenci námětů, které tvůrci
neustále dostávají z celé republiky,
se nám podařilo uspět se Žulovou
stezkou. Redaktorka Olga Vavřenová a kameraman Pavel Sekanina
je zachycen na zastavení u skladu
střeliva v rozhovoru s vedoucí TIC
Skuteč Ladou Bakrlíkovou.
Diváci se z televizních obrazovek dozví podrobné informace
o trase stezky a vypíchnuty budou

nejrůznější zajímavosti. Stezka
je sice mezi turisty již poměrně
známá a hojně navštěvovaná, ale
je dobré využít každou možnost
propagace města (která navíc úřad
nic nestojí). Tento rok se podařilo stezku doplnit o některé prvky,
které kdysi bývaly v Horkách zcela běžně k vidění – např. vrtačka,
kousek polní drážky s korbovými
vozíky, beranová štípačka, střelmistrovský kryt aj., a tak je s čím
se pochlubit. Další doplňky chystáme na příští rok.
/LA/

Pasování prvňáčků na čtenáře

Pro komfort návštěvníků
Také díky postřehům a připomínkám návštěvníků Kulturního
klubu Skuteč se daří stále zlepšovat jejich komfort. Nebýt dotazu
jednoho z tatínků, zda nemáme
k dispozici sedáky, které by i dětem umožnili na festivalových
koncertech dobrý výhled, asi
bychom je dodnes neměli. Opak

je pravdou, na novou sezónu je
připraveno hned 5 ks pěkných
červených polstrovaných sedáků. Pro kulturní klub je zhotovil
Petr Klapal, kterému tímto děkujeme za dobře odvedenou práci.
Jak vidíte na snímku, usadit se
na nich je radost.
/frí/

S koncem školního roku končí i ve skutečské knihovně další ročník projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Projekt SKIPu, (Svazu
knihovníků a informačních pracovníků) zaměřený na podporu čtenářství,
probíhá ve spolupráci Městské knihovny Skuteč se skutečskými základními školami a Městským úřadem Skuteč. Zahrnuje pravidelné návštěvy
prvních tříd v knihovně v průběhu školního roku a každoročně nechybí ani
setkání se spisovatelem či ilustrátorem dětských knih.
V pátek 29. června 2018 do našeho města zavítal král Písmenkové říše,
aby na městském úřadě přivítal všechny prvňáčky skutečských základních
škol. Král Abeceda II. dočasně převzal z rukou pana starosty Pavla Bezděka vládu nad městem a společně se svým rytířem povýšili děti do Rytířského řádu čtenářského.
Tímto slavnostním obřadem spojeným s předáváním vysvědčení a knížek s názvem Bráchova bota, vydaných speciálně pro letošní prvňáčky,
jsme zakončili školní rok.
Městská knihovna upozorňuje, že v době od 20. srpna do 31. srpna
2018 bude z důvodu revize knihovního fondu uzavřena.
Děkujeme za pochopení.
Městská knihovna Skuteč

q 1. A ZŠ Smetanova

q 1. třída ZŠ Komenského

q 1. B ZŠ Smetanova

Soutěž ohařů na Rychmburku
Ve dnech 4. – 5. srpna se na hradu Rychmburk uskuteční II. ročník
soutěže ohařů
O pohár hradu Rychmburk. Akci
s podporou Pardubického kraje
a ve spolupráci s ČMKU – ČMKJ
pořádá Klub chovatelů bretaňských
ohařů.
Začátek soutěže je v 9 hodin.
Připraven je i doprovodný program,

v němž žáci skutečské ZUŠ V. Nováka zatroubí na lesní rohy a Vanda
Gregorová předvede atraktivní dog
dancing. Dále návštěvníci uvidí sokolnickou ukázku dravců. Pro děti
bude připravena soutěž o přírodě
s hodnotnými cenami.
O prvním srpnovém víkendu se
na vás pořadatelé na Rychmburku
budou těšit.
/frí/

Folkové léto v Chrasti
Příznivci folkové hudby jsou zváni do Chrasti, kde v rámci Folkového léta
v Přírodním divadle proběhne v sobotu 11. srpna od 18 hodin dvojkoncert
skupiny Devítka s Honzou Brožem a skupiny Sem tam.
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33. setkání
historických vozidel
pořádá tJ sokol radčice
a Čkhv chrudim

sportovní areál

sobota

18. 8. 2018

doUPnice v radčicích u skutče, okr. chrudim.
GPs 49°49‘4“n,15°59‘3“e

Časový program:
8-12 hod. prezentace a výstava vozidel
12-15 hod. orientační jízda

15-18 hod. jízda zručnosti v areálu
18-19 hod. výhodnocení a předání cen

divácká soutěž o nejelegantnější vozidlo, tři vylosovaní hlasující diváci obdrží věcné ceny
od 20 hod. společenský večer s hudbou
občerstvení: grilované speciality a různé domácí dobrůtky.

OŽIVLÁ ŘEMESLA

kategorie:

Štípání dlažebních kostek • Lámání žuly dlabačkou
Leštění žulové desky • Kování lomařského nářadí
Ruční a strojní šití obuvi • Pletení z orobince

auto a moto do r. v. 1930
auto a moto do r. v. 1945
auto a moto do r. v. 1970
velorexy a sidecary
užitková vozidla
jízdní kola

EXPOZICE V POHYBU
Stabilní motory • Lanovka • Zajíčkův jeřáb
Třídička štěrku • Svážná • Buchar AJAX 3

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
Obuvnictví a kamenictví: 9:30, 11:00, 14:00, 15:30

LOUTKOVÉ DIVADLO KOZLÍK
13:00 O Šípkové Růžence - pohádka plná písniček

TVŮRČÍ DÍLNY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Malování na kameny • Šněrování • Origami • Kování

SLOSOVÁNÍ VSTUPENEK
O zážitkový let na motorovém kluzáku L-13 SE Vivat (15 min),
Skutečský aeroklub s.r.o.
Kontakt: Václav Sodomka,
e-mail: vaclavsodomka@seznam.cz
Propozice a přihláška: www.sokolradcice.cz
Děkujeme za podporu:

Prodej keramiky, šperků, výrobků pletených z orobince,
přírodní kosmetiky, bylinných sirupů, domácích marmelád
a dalších dobrot
Změna
Změna programu
programu vyhrazena
vyhrazena

Už máte doma Porše?
Pokud ano, máte štěstí a následující řádky se vás netýkají.
Pokud ne, a o pořízení uvažujete, máme ještě několik publikací
skladem. Náklad je však omezený
a tak raději návštěvu skutečského
muzea neodkládejte. Monografie
o životě a díle nazvaná „Gustav
Porš – S paletou Vysočinou“
je zde nabízena za 399 Kč, což
je oproti běžnému knihkupectví
zvýhodněná cena. Knížku si můžete na právě probíhající výstavě
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AVILO MEDIOPTIK s.r.o
Palackého 38,
Holice,
tel: 466 920 672
Na Labišti 532,
Pardubice,
tel: 466 647 352

VIDÍ CELÁ RODINA

Sládkova 849,
Skuteč,
tel: 469 350 541

předem podrobně prohlédnout,
ovšem pozor, jsme v druhé polovině a výstava bude končit již 2.
září. Mistr krajinář, vévoda z Vysočiny, jak bývá titulován, je u příležitosti 130 let od narození připomenut nejen obrazy známých
či méně známých zákoutí v okolí
Skutče. Jsou zde vystaveny i jeho
rané práce z Bosny a Dalmácie,
ale také kresby tužkou, akvarely apod. Přijďte se jimi potěšit
a udělat si radost.
/LA/

Výluka na trati Polička – Žďárec
Všechny cestující využívající vlakovou dopravu upozorňujeme na výluku na trati Svitavy – Žďárec u Skutče. V úseku z Poličky do Žďárce
budou vlaky nahrazeny autobusovou dopravou. Výluka bude probíhat nepřetržitě od 2. srpna od 9.35 h. do 16. srpna do 17.30 h. z důvodu opravy
výhybek v Poličce, výměny kolejnic a pražců na trati a opravy mostu. Stanoviště autobusů ve Skutči bude na obchvatové komunikaci u vlakového
nádraží, kde je také vyvěšen výlukový jízdní řád.
/frí/
Periodický tisk územně samosprávného celku. Evidenční číslo přidělené ministerstvem: MK ČR E 11941. Za obsah periodického tisku územně samosprávného celku zodpovídá Rada města Skuteč,
šéfredaktorka - Lenka Frídlová. Četnost: měsíčník, místo vydávání: Skuteč. Příjem příspěvků vč. inzerce: Městský úřad Skuteč, Lenka Frídlová, ved. odboru kultura a školství, tel.: 469 326 487, e-mail: lenka.
fridlova@skutec.cz. Uzávěrka došlých příspěvků je vždy 12. v měsíci. Grafická úprava a tisk: Ofsetová tiskárna UNIPRINT s.r.o., Zbuzany 1584, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, tel.: 494 542 292, fax:
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