Velikonoční přání
Krásné velikonoční svátky plné
pohody, bohatou pomlázku
a hodně radosti s příchutí jara
přeje čtenářům Skutečských novin
redakce.

Duben – měsíc lesů

Vedle toho, že je duben měsícem bezpečnosti, může se také pyšnit
přívlastkem „Měsíc lesů“.  Plocha lesů v České republice zaujímá asi 1/3
její rozlohy. Zpravidla se rozkládají na plochách, které nelze efektivně zemědělsky obhospodařovat, ani stavět na nich různé velkoplošné objekty,
jako markety, skladiště, továrny, sídliště a podobně. Jde tedy převážně
o hory a kopcovitý terén.
Zatímco zemědělec sklízí svou úrodu z polí každý rok, doba, která uplyne
od vysazení sazeničky lesní dřeviny do jejího pokácení, je dlouhá 80 až 100
let. Je to tak zvané obmýtí. Po celou dobu se o les starají odborní pracovníci – hajní, polesní, personál lesní správy až po resort lesů na ministerstvu
zemědělství.
Proč právě duben je měsícem lesů? Se začínajícím jarem mají „lesáci“
nejvíce práce, aby v půdě zachycená vláha byla optimálně využita pro výsadbu a ujmutí sazenic lesních dřevin. Ty se předtím 3 – 4 roky pěstují
v lesních školkách.
Mimo hospodářský užitek slouží les jako vynikající prostředí k životu
četných druhů zvěře, ptáků či hmyzu a samozřejmě má i značný rekreační
význam pro lidi.
S pozdravem Lesu zdar!			                  redakce
q Dubnový program festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč zve do kostelů. V Chrasti (viz. foto) můžeme 14. dubna posoudit, co dokáží
regionální umělci a tělesa.  V poutním kostele v Luži na Chlumku nás 25. dubna svými hlasy potěší vokální mužské kvarteto Q VOX. V úvodu
května jsou to další dva krásné koncerty: Malá noční hudba ve skutečském kostele (2. května) a Jiří Stivín v evangelickém kostele v Proseči (7.
května). V prostorách kostelů hudba neobyčejně krásně vyzní a také atmosféra koncertů bývá neopakovatelná.  

FESTIVAL V DUBNU
P. I. ČAJKOVSKIJ:
LABUTÍ JEZERO

Severočeské divadlo Ústí nad Labem
NEDĚLE 7. dubna - 16 hodin, Kulturní klub Skuteč
vyprodáno

SÓLO PRO REGION

Chrudimská komorní filharmonie,
PS Rubeš Skuteč, PS Slavoj Chrudim
Helena Hozová – soprán, Petr Hostinský – klavír
Martin Profous – dirigent, Zdeněk Kudrnka – sbormistr
Program: Z. Lukáš – Requiem, V. Novák – Pohádka srdce op. 8
V. Novák – Slovácká suita (výběr),
A. Dvořák – Slovanské tance (výběr)
W. A. Mozart – Requiem (výběr),
V. J. Tomášek – Korunovační mše (výběr)              
NEDĚLE 14. dubna - 16 hodin, kostel Nejsvětější Trojice Chrast
vstupné 200 Kč, kapacita volných míst: 190

Druhé nejlepší internetové
stránky v kraji
Ve středu 13. března proběhlo slavnostní vyhlášení krajského kola
soutěže Zlatý erb 2019 o nejlepší webové stránky a elektronické
služby měst a obcí. Odborná porota
složená z IT odborníků a profesorů
z fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice hodnotila především přehlednost a dostupnost stránek pro uživatele z řad
občanů i turistů.

V silné konkurenci velkých měst
(Pardubice, Svitavy, Litomyšl) obsadila Skuteč krásné 2. místo. Před
námi se umístil už jen Lanškroun,
který je pravidelným účastníkem
této soutěže.
Za toto ocenění jsme velice rádi.
A i když je stále co zlepšovat, je
vidět, že na internetové prezentaci
města je odveden velký kus oceňované práce.                Matěj Zelinka

Václav Jan Tomášek – všestranně
vzdělaný skladatel
Tkalcovský původ umělce
Už 245 let uplyne 17. dubna od chvíle, kdy se ve Skutči narodil Václav Jan
Křtitel Tomášek. Jeho otcem byl zchudlý pláteník a tkadlec, matka Kateřina, rozená Habalová pocházela také  z tkalcovské rodiny. O základní vzdělání Václava se zasloužili jeho sourozenci. Starší bratr Antonín František
Tomášek se stal v roce 1811 děkanem a farářem ve Skutči a Jakub Tomášek
byl vrchnostenským úředníkem v Praze a v Dolních Rakousích. Hudební
vzdělání získával Václav nejdříve od sbormistra a varhaníka Pavla Josefa
Wolfa v Chrudimi. Jako chlapec měl krásný alt a zpíval proto také v jihlavském klášteře minoritů.

Q VOX NA CHLUMKU

Mužské vokální kvarteto Q VOX
Program: Laudate Dominum - duchovní hudba, gospely, spirituály
ČTVRTEK 25. dubna - 18 hodin,
kostel Panny Marie na Chlumku v Luži
vstupné 200 Kč, kapacita volných míst: 117

q Fotografie z převzetí ocenění za 2. nejlepší webové stránky v kraji.
Na snímku zleva: Jitka Hejžmanová za organizátory, starosta Skutče
Pavel Bezděk, zaměstnanci MěÚ Skuteč Matěj Zelinka a Bc. Leoš
Pospíšil, a radní Pardubického kraje René Živný.

Vstoupil do služeb hraběte Jiřího F. Buquoye, který mu poskytl úplnou
tvůrčí svobodu a v jeho službách zůstal až do roku 1824. Smlouva mu zajišťovala plné zaopatření, roční plat 400 zlatých, navíc honorář za skladby
vzniklé na objednávku. Hrabě financoval i jeho léčení v lázních, když onemocněl dnou a po odchodu do důchodu mu poskytl doživotní rentu.

J. STRAUSS ML.:
NOC V BENÁTKÁCH

Divadlo F. X. Šaldy Liberec
NEDĚLE 28. dubna - 16 hodin, Kulturní klub Skuteč
vstupné 350 Kč, kapacita volných míst: 92

Nepřehlédnutelný talent
Jeho talentu si povšiml hrabě Wallis, který mu umožnil studovat na gymnáziu v Jihlavě a později i v Praze. Po čtyřech letech vstoupil do vyšších
tříd gymnázia při univerzitě, kde se věnoval logice, fyzice a metafyzice
(filozofii). Následovala právnická fakulta a příprava na doktorát. K tomu
navštěvoval přednášky z anatomie a chirurgie. Vlastním přičiněním se stal
znamenitým klavíristou vyhledávaným zejména v salónech české šlechty
a měšťanů. Byl všestranně vzdělaný i společensky obratný, takže se mu
podařilo setkávat se s mnoha významnými osobnostmi té doby (Haydnem,
Beethovenem, Goethem). Mezi jeho přáteli byly přední osobnosti národního obrození (V. Hanka, F. Palacký, F. L. Čelakovský). Jeho dům se stal
vyhledávaným salonem špiček pražské vědy a kultury.

q Noc v Benátkách patří mezi nejuváděnější a nejoblíbenější operetní tituly. Po Vídeňské krvi, Netopýrovi a Cikánském baronovi uvádí festival
další operetu Johanna Strausse ml.

Soukromý život
Oženil se až v roce 1824 s Vilemínou Ebertovou, sestrou německého básníka. Vilemína byla dobrá klavíristka i zpěvačka a na koncertech uváděla
skladatelovy písně. Založil hudební ústav zaměřený na klavír a skladbu,
který dobře konkuroval pražské konzervatoři i varhaní škole.
dokončení na straně 2
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ZÁPISNÍK INVESTIČNÍCH AKCÍ
Venkovní učebna od září
Naše žádost o dotaci na venkovní
učebnu u ZŠ Komenského, kterou
jsme podávali do výzvy vyhlášené
v rámci MAS SKCH v programu
IROP – Infrastruktura pro vzdělávání II., prošla konečným hodnocením.
Nyní budeme připravovat výběrové
řízení, a to tak, aby celá akce mohla
být zrealizována do konce prázdnin. Chceme, aby od září 2019 již
mohli žáci ZŠ Komenského novou
venkovní učebnu využívat.   
Vnitrobloky ČSA
V uplynulém měsíci proběhla poslední jednání s dotčenými vlastníky v rámci projektu revitalizace
vnitrobloků v ulici ČSA. Projektant
zapracoval poslední připomínky
a na základě dopracované dokumentace nyní podáváme žádost
o stavební povolení. Budeme tak
připraveni v letošním roce podat
žádost o dotaci na Ministerstvo pro
místní rozvoj. O dalším vývoji této
investiční akce budeme informovat.

Chodník Havlíčkova ul.
V návaznosti na uskutečněná jednání obdrželo město Skuteč písemný souhlas všech spoluvlastníků z bytového domu čp. 360
v ulici Havlíčkova s odprodejem
pásu pozemku potřebného pro
vybudování chodníku. Díky tomu
projektant může dokončit projektovou dokumentaci a následně
bude podána žádost o stavební povolení na Městský úřad Chrudim
– stavební odbor – úsek speciální
stavební úřad.  
Nové informace ke komunikacím
Správa a údržba silnic (SUS)
Pardubického kraje projekčně
připravuje opravu komunikace
III. třídy z Předhradí do Lešan.
Již několik let urgujeme potřebnost opravy této komunikace,
která je ve špatném stavu. Jak
jsme již informovali, Pardubický
kraj zařadil tuto opravu do plánu
na roky 2019/20. Na konci roku
2018 byla zadána projektová příprava, následně bude SUS soutěžit zhotovitele.

V březnu schválilo zastupitelstvo
Pard. kraje další investiční záměry
v oblasti rekonstrukce komunikací.
Jsme rádi, že v tomto záměru je zahrnuta i rekonstrukce komunikace
II/305   v úseku Skuteč Botas, a.s.
– Štěpánov hřiště.
Kompostéry a štěpkovač
Jak jsme informovali v loňském
roce, podávalo město Skuteč také
žádost na pořízení kompostérů a štěpkovače. Minulý měsíc
jsme obdrželi kladné stanovisko
poskytovatele, což pro nás nyní
znamená provedení výběrového řízení na dodavatele. Po jeho
skončení budeme průběžně informovat zájemce o kompostéry, kteří se přihlásili na základě
výzvy ve Skutečských novinách,
kdy a za jakých podmínek si budou moci kompostéry vyzvednout.
Štěpkovač bude využíván zaměstnanci městského úřadu především
na likvidaci bioodpadu z údržby
veřejné zeleně a podobně.
Pavel Bezděk,
starosta

Hokejová sezona přivedla
nové malé hokejisty
Hokejová sezona 2018/19 je již
u konce. V březnu se brány zimního
stadionu uzavřely a znovu se uvidíme v září. V letošní sezoně v našem
klubu vzrostl počet malých hokejistů a hokejistek. Pomohl tomu opět
Týden hokeje, což je náborová akce
Českého hokeje (resp. Českého svazu ledního hokeje) a klubů.
Letos se u nás konal dvakrát. Nejprve v září, kdy jsme bohužel ještě
neměli k dispozici ledovou plochu
a akce na suchu příliš atraktivní
nebyla. Druhý díl se uskutečnil
v lednu již na ledové ploše za účasti
maskota „Pojď hrát hokej“ a těšil

se velkému zájmu dětí a rodičů.
Do projektu se v lednu zapsalo 25
dětí a mnoho z nich se dále zapojilo
do našich tréninků.
Kromě Týdne hokeje ještě klub
ve spolupráci s Českým hokejem
organizuje bruslení základních
a mateřských škol v dopoledních
hodinách. V příští sezoně bychom
chtěli spolupráci ještě rozšířit o další školky a školy. V pátek odpoledne probíhala na stadionu také škola bruslení otevřená všem dětem.
Ta bude samozřejmě pokračovat
i v sezoně následující. V ní se můžeme těšit na ještě lepší podmínky

díky rekonstrukci chlazení a novým mantinelům. Budeme se těšit
na další malé hokejisty a hokejistky!                         Zdeněk Hrubeš

Spolky mohou žádat o dotace
Rovněž v roce 2019 zastupitelé
města Skuteč schválili v rozpočtu
částku na poskytnutí dotace spolkům a neziskovým organizacím.
Žádosti o poskytnutí dotace se
podávají na předepsaném tiskopise včetně příloh uvedených
v záhlaví formuláře žádosti. Formulář žádosti o dotaci je k dispozici na www.skutec.cz (dokumenty
– formuláře – formuláře ekonomický odbor) nebo v listinné a elektronické podobě na Městském úřadě
Skuteč.

Doručené žádosti budou individuálně projednány radou města
a schvalovány zastupitelstvem. Následně bude uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace.
Preference obdrží žadatelé pořádající akce, které budou prezentovat město Skuteč, akce okresního,
krajského či celostátního významu,
akce s dětmi a mládeží či akce k výročím v roce 2019 (např. založení
spolků, doba činnosti neziskové
organizace, významné osobnosti
města, apod.).

Termín pro doručení žádosti
na rok 2019 včetně požadovaných příloh (uvedených v záhlaví
formuláře žádosti) na podatelnu Městského úřadu Skuteč je
stanoven na úterý 30.04.2019
do 12:00 hodin.
Dotace budou schvalovány zastupitelstvem města v červnu 2019.
Čerpání a vyúčtování dotací za rok
2019 bude do 15. 11. 2019.

MÍSTO PRO MÍSTOSTAROSTU
Nebezpečná křižovatka
na obchvatu
Dne 20. února   proběhlo jednání  
zástupců města Skuteč s příslušnými orgány ve věci vyřešení
nebezpečné dopravní situace
v souvislosti s křižovatkou ulic
V. Nováka a obchvatové komunikace (silnice č. 358), ve směru výjezdu z města na Prosetín.  
Zřízením kruhového objezdu by
se dosáhlo výrazného zlepšení bezpečnostní situace jak pro
motoristy, tak hlavně pro chodce
a cyklisty. Jsme připraveni udělat
vše proto, aby se neuspokojivá
dopravní situace na tomto místě
vyřešila.

Nehody na výjezdu z Přibylova
Další jednání, které se zabývalo
nebezpečným dopravním úsekem,
se konalo z podnětu   sdružení
Za zelenou Skuteč na odboru dopravy Městského úřadu Chrudim
20. března. Vedle zástupců města
Skuteč a jmenovaného odboru, se
i v tomto případě účastnili schůzky
i zástupci Dopravního inspektorátu Policie ČR, SUS Pardubického
kraje a zástupci Pardubického kraje. Předmětem jednání byla zatáčka na výjezdu z Přibylova směrem
ke Skutči (úsek silnice II/358).
Přítomní se shodli na tom, že
umístění dalšího dopravního

značení by požadovaný výsledek nepřineslo. Z tohoto důvodu
majetkový správce silnice požádá Polici ČR o označení úseku
za nehodovou lokalitu. V návaznosti na to by byla zadána bezpečnostní inspekce a dle jejího
výsledku pak zpracován projekt
na zvýšení bezpečnosti provozu.
Bude prověřena i možnost získání dotace z Fondu státního fondu
dopravní infrastruktury na realizaci projektem navržených opatření. Předpokládaný termínem
realizace opatření by mohl být
rok 2020.
Jaroslav Hetfleiš

Václav Jan Tomášek – všestranně vzdělaný skladatel
dokončení ze strany 1
V. J. Tomášek se stal jakousi žijící legendou české
hudby a významní umělci jej při návštěvě Prahy
neopomněli navštěvovat
(Richard Wagner, Niccolò
Paganini, Klára Schumannová, Hector Berlioz).
Přes všechny úspěchy a finanční nezávislost jeho
stáří nebylo šťastné. Velmi
těžce nesl smrt své ženy,
špatně snášel útoky v tisku
a navíc sám těžce onemocněl. Kromě toho byl zcela
neschopen pochopení pro
revoluční hnutí roku 1848

Oddíl KARATE Skuteč
přijímá nové členy
l děti od 4,5 let do15 let
l mládež od 15 let do 18 let
l dospělé s dětmi
Tréninky jsou každé pondělí od 15:00 do 15:45
v tělocvičně Gymnázia
Informace přímo na trénincích nebo na mobilu: 725 601 649,
e-mail: zdrazil.karate@email.cz
Další info: http://www.karatehlinsko.mzf.cz

a nové myšlenky, které tehdy
hýbaly Evropou. V posledních
letech života se prakticky uzavřel
světu.
Skladatel zemřel 3. dubna 1850
v Praze. Je pochován na historickém Malostranském hřbitově
v Praze 5 – Košířích. Na pomníku
s velkou Davidovou lyrou má vytesáno své životní heslo: „Jen pravda
je diadémem umění“.
Zdroj: wikipedie

Upozornění k volbám
S předstihem upozorňujeme voliče
spadající  do volebního okrsku č. 4
v budově MŠ Osady Ležáků (občané ulic Sládkova a Osady Ležáků)
že k přístupu do volební místnosti
mají využívat nový vchod do mateřské školy. Ve dnech voleb bude
označen šipkami. Děkujeme.
Marcela Peterková

Oznámení občanům
Ve dnech 24.04.2019 až 09.05.2019 v níže uvedených
časech bude na Městském úřadě ve Skutči v 3. nadzempo
út
st
čt
pá

24.04.
25.04.
26.04.
29.04.
30.04.

13:00 – 17:00 hod.
08:00 – 11:00 hod.
12:00 – 16:00 hod.
08:00 – 11:00 hod.
08:00 – 11:00 hod.

ním podlaží v kanceláři č. 306, vyložena k nahlédnutí
2. část obnovy katastrálního operátu, k. ú. Skuteč.
po
út
st
čt
pá

02.05.
03.05.
06.05.
07.05.
09.05.

13:00 – 17:00 hod.
08:00 – 11:00 hod.
12:00 – 16:00 hod.
08:00 – 11:00 hod.
08:00 – 11:00 hod.
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Splatnost poplatků

Už jen do konce tohoto měsíce,
tj. do 30.04.2019 je splatný poplatek za svoz odpadu a poplatek
ze psa. Tyto můžete uhradit v hotovosti na pokladně MěÚ Skuteč
v pokladních hodinách (ideálně
pondělí a středa, v ostatní dny
jen mezi 8 – 9),   nebo bezhotovostně převodem na účet (číslo
účtu, variabilní symbol a částku
sdělíme na telefonu: 469 326 471
nebo na e-mailu: veronika.
cechlovska@skutec.cz).
Přímo
na úřadě je možné od loňského
roku hradit poplatky i platební
kartou. Nejsou-li zaplaceny včas
a ve správné výši, může být poplatníkovi v souladu s vyhláškou
vyměřen poplatek platebním výměrem s navýšením o 50%. Nejsou-li poplatky zaplaceny ani
na základě platebního výměru,
vymáhají se nedoplatky formou
daňové exekuce.

Komerční banka
ve Skutči

Pohádkové kreslení
Svaz knihovníků a informačních
pracovníků každoročně vyhlašuje
projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Cílem projektu
je rozvoj čtenářských návyků.
V období od listopadu do května
knihovna připraví nejméně jednu návštěvu prvňáčků v knihovně a uspořádá další akce vedoucí
k rozvoji zájmu o četbu, jako je
setkání se spisovatelem, ilustrátorem apod. Odměnou za úspěšné
absolvování projektu je knížka pro
každého prvňáčka.

Osobnost města

Až do 30. června probíhá
anketa, v níž hledáme Osobnost
města Skuteč. Osobnost, která
si dle vašeho názoru zaslouží
uznání nás všech, můžete přihlásit prostřednictvím nominačního
formuláře, který jsme otiskli
v březnových Skutečských novinách, a současně je zveřejněn
na webových stránkách města,
kde se dočtete i bližší podmínky
ankety.

Lucie Bílá
předprodej

Vzhledem k častým dotazům opětovně upozorňujeme, že předprodej vstupenek na recitál Lucie Bílé,
který se uskuteční v Kulturním
klubu Skuteč v úterý 19.11.2019,
bude zahájen v pondělí 27.05.2019
od 7 hodin. Cena vstupenky bude
890 Kč. Každý si může zakoupit
maximálně 8 vstupenek. Mnohonásobná zlatá slavice ve Skutči
vystoupí s klavíristou Petrem Maláskem při příležitosti oslav 730
let existence města.

Městská sportovní hala

Fotbalová utkání ve Skutči
sobota 06.04. 16:00
sobota 13.04. 16:30
neděle 14.04. 16:30
sobota 27.04. 09:00 a 11:00
		
sobota 27.04. 16:30
neděle 05.05 17:00

Skuteč A x Stolany
Skuteč A x Lázně Bohdaneč
Skuteč B x Trhová Kamenice
Skuteč/Bítovany (přípravka)
x Hrochův Týnec a Vítanov
Skuteč A x Řečany nad Labem
Skuteč B x Míčov

Městská sportoviště Skuteč, s.r.o. přijmou brigádníky na pozici

         Adriana Čechlovská,
         Martin Svoboda

První soutěžní den jsme odehráli
kategorie Minitenis (7 let a mladší),
Babytenis (8 – 9 let), Ml. žáci (10
– 11 let), Starší žáci (12 – 14 let),
a také obvyklé kategorie Maminky
a Tatínkové. Druhý soutěžní den
pak kategorie HOBBY a „elitní“
kategorie OPEN. Tyto dvě kategorie byly bez omezení věku, pohlaví
či klubové příslušnosti. Záleželo
na každém ze zúčastněných, na kterou kategorii si troufnul. Mimořádně pak byla uspořádána také soutěž
pro skupinu skutečských věkově
„nejvyzrálejších“ tenistů, kterou

Stolní tenis – krajský přebor muži B
(9:00 – 17:00)
Basketbal – turnaj mládeže (17:00 – 19:30)
Florbal – 3. Liga juniorů (9:00 -18:00)
Florbal – Liga elévů (9:00 – 14:00)

Aktuální rozpis jednotlivých sportovišť naleznete
na sportoviste.skutec.cz

DTK SKUTEČ INFORMUJE, aneb co se u nás dělo v zimě

Ještě před začátkem letošní letní
tenisové sezóny přinášíme krátké
zpravodajství z oddílového raketlonu, který jsme pořádali na přelomu
minulého a letošního roku v Městské sportovní hale. Naše již tradiční
akce, která se obvykle skládá ze tří
disciplín (líného tenisu, badmintonu a ping-pongu), byla tentokrát
(u příležitosti desátého výročí založení našeho klubu) otevřená i pro
zájemce z řad veřejnosti. Hlavní
disciplínou raketlonu byl především
líný tenis, který jsme jako jedinou
disciplínu stihli odehrát ve všech 9
výkonnostních či věkových kategoriích. V některých kategoriích pak
byl jako doplňková disciplína odehrán i  badminton, a tam, kde vyšel
čas, i Ping-Pong.

SPORTOVNÍ KALENDÁŘ
so 13.04.
		
		
ne 21.04.
so 27.04		

V rámci tohoto projektu jsme zahájili březen - měsíc čtenářů - již
tradičním setkáním prvňáčků s oblíbeným ilustrátorem dětských knih
panem Adolfem Dudkem. S dětmi
jsme se sešli v městském muzeu
v pátek 1. března.  Vystoupení nazvané „Pohádkové kreslení“ zhlédli nejprve prvňáčci ZŠ Smetanova

Vzhledem
k
tomu,
že
od 01.04.2019 Komerční banka,
a.s. ruší svoji pobočku v Chrasti,
dochází od stejného data k úpravě
otevírací doby pobočky v Heydukově ulici ve Skutči.
Nová otevírací doba je následující:
Po 8:30-12:00  13:00-17:00
Út 8:30-12:00  13:00-16:30
St   8:30-12:00  13:00-16:30
Čt 8:30-12:00  13:00-16:30
Pá 8:30-12:00  13:00-16:00

a poté děti ze ZŠ Komenského.
Na děti čekaly čtyři klasické pohádky v netradičním podání. Prvňáčci si vyzkoušeli své kreslířské
i herecké schopnosti a ještě se při
tom pohádkově bavili.

STRANA 3

BABYTENIS
1. Aneta Hamanová 		
2. Jakub Stříteský  		
3. Lukáš Stříteský    		
4. Kristýna Kunhartová 	
5. Dan Sodomka
6. Matěj Vtípil
7. Ellen Čechlovská
8. Barbora Kučerová
9. Šimon Drbal
MLADŠÍ ŽÁCI
1. Alžběta Váňová
2. Matyáš Paulus
3. David Krčil
STARŠÍ ŽÁCI
1. Tomáš Paulus  		
2. Marek Krčil  		         
3. Martin Haman ml.  
4.-7. Tomáš Vacek, Lukáš Dvořáček,
        Viktorka Kučerová
        a Katka Váňová
8.-9. Adéla Myšková a Lukáš Elich

3. Petr Dračka  		
4. David Krčil
5. Roman Kunhart
6.-7. František Čechlovský
        a Aleš Stříteský
8. Tomáš Vamberský
KATEGORIE HOBBY
1. Eliška Pečenková  		 
2. Iva Sperátová 		
3. Ondřej Sedlačík 		
4. David Krčil  		
5. Jan Sedlačík  		
6. Petr Štikar  		
7. Marek Krčil  		
8.-9. Radek Vašulín
        a Natálie Vašulínová
10. Jan Bureš ml.
11. Kristýna Jiroutková
12.-13. Petr Žoudlík a Petr Dračka
14. Natálie Hetfleišová
15.-16. Adéla Bohatá
            a Václav Jiroutek
17.-18. Magda Paulusová
            a Dan Macháček

pokladní a pomocný plavčík
Požadavky:
l Na pozici pokladní věk nad 18 let
l Dobrý zdravotní stav
l Časová flexibilita
Brigáda je vhodná pro studenty.
Doba trvání brigády: červen – srpen 2019.
Zájemci o brigádu se mohou přihlásit telefonicky u p. Hany Malinské,
tel.: 775 559 856 nebo e-mailem: hana.malinska@sportovisteskutec.cz

q kategorie Maminky

Úřad práce
upozorňuje

Z důvodu přerušení dodávky
elektrické energie bude v pátek
05.04.2019 Kontaktní pracoviště
Úřadu práce ve Skutči uzavřeno.

Rosické trhy

V sobotu 09.03.2019 opět zahájily provoz Rosické trhy. Probíhat
budou vždy v sobotu od 7 – 12
hodin a stejně jako vloni budou
rozšířeny i o bleší trh. Zde si můžete výhodně nakoupit, ale i prodat či vyměnit starší věci. Zváni
jste i k návštěvě galerie s názvem
Vesnice žije. Kalendář rosických
trhů a dalších akcí v areálu tržnice
najdete na www.obec-rosice.cz

q kategorie Open
jsme pracovně nazvali 55+. Celé
akce se během dvou hracích dnů
zúčastnilo celkem 88 hráčů. Níže si
můžete prohlédnout  fotodokumentaci a přehled celkových výsledků
v jednotlivých kategoriích.
MINITENIS
1. Nela Kunhartová 		
2. Štěpán Dračka 		
3. Johana Miková  		
4. Olivia Vamberská
5. Václav Bureš
6. Štěpán Dvořáček
7.-9. Edita Čechlovská,

MAMINKY
1. Petra Krčilová  		
2. Zuzana Kunhartová  	
3. Monika Dvořáčková 	
4. Ivana Chmelíková
5.-7. Petra Najmanová,
        Leona Kučerová
        a Anna Váňová
8.-9. Veronika Čechlovská
         a Dita Váňová
10. Petra Paulusová
TATÍNCI
1. Martin Haman  		
2. Pavel Vtípil 		

q kategorie Hobby
KATEGORIE 55+
1. Josef Důrek 		
2. Jiří Paulus  			
3. Oldřich Čejka   		        
4. Miroslav Petr
5.-8. Jiří Ptáček, Jaroslav Votava,
        Lubor Bureš a Pavel Novák
KATEGORIE OPEN
1. Aleš Sperát 		

2. Hana Bezdíčková  		
3. Jiří Paulus ml.  		
4. Pavel Bureš  		
5.-6. Zuzana Sperátová  	
        a Bohumil Bezdíček ml.
7. Eliška Pečenková ml.  
8. Jaromír Kvapil
9. Bohumil Bezdíček
10. Martin Haman
11.-12. Robert Zelinka
            a Adéla Pečenková

13.-14. Milan Stříteský
            a Josef Chalupník
Děkujeme
všem
účastníkům
za klání ve sportovním duchu
a věříme, že si povánoční sportování v našem tenisovém kolektivu
naplno užili.
Za pořadatele
Dušan Pečenka a Jan Bureš

STRANA 4

SKUTEČSKÉ NOVINY

Výpis z usnesení z 10. zasedání Rady města Skuteč
konaného 18. února 2019 na MěÚ Skuteč
Rada města bere na vědomí:
01/010/2019
zprávu o činnosti Městského muzea
Skuteč za rok 2018
Rada města schvaluje:
02/010/2019
dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci mezi obcemi při zajištění stomatologických pohotovostních služeb
s městem Hlinsko
03/010/2019
plán účetních odpisů města Skuteč
na rok 2019
04/010/2019
objednávku prováděcí dokumentace
na akci Sociální bydlení ve Skutči
u společnosti SONET Building s.r.o.,
Hlinsko
05/010/2019
objednávku prováděcí dokumentace
na akci Komunitní centrum Štěpánov
u společnosti SONET Building s.r.o.,
Hlinsko
06/010/2019
neuplatnění inflačního navýšení nájemného na rok 2019 na nebytové
prostory, dle přiložených žádostí
07/010/2019
nájem půdních prostor v objektu
na Palackého náměstí č. p. 373,
Skuteč za cenu 25 Kč za m² za měsíc a pověřuje odbor stavební úřad,
majetek a investice k uzavírání dodatků k nájemním smlouvám
08/010/2019
záměr prodeje p. p. č.1397, o výměře 49 m², orná půda, k. ú. Lešany,
obec Skuteč, za cenu 100 Kč/m² +

platná sazba DPH + náklady s prodejem spojené
09/010/2019
objednávku opravy střechy obecního
domu ve Zhoři poškozeného vichřicí
u fyzické osoby Jaroslav Kopřiva,
Skuteč
10/010/2019
dodatek č. 4 smlouvy č. 02/CR/06
o poskytování bezpečnostních a jiných služeb se společností BOS-PCO
s.r.o., Chrudim
11/010/2019
smlouvu o podmínkách provedení
stavby Modernizace mostu ev. č.
305-019 Štěpánov u Skutče s Pardubickým krajem
Rada města bere na vědomí:
12/010/2019
zprávu hlavní inventarizační komise
za rok 2018
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit:
13/010/2019
směnu částí pozemkové parcely
č. 712/4 o výměře 89 m², ostatní
plocha – silnice, ve vlastnictví města
Skuteč za část pozemkové parcely č.
327 o výměře 14 m², ostatní plocha
– manipulační plocha, vše nacházející se v katastrálním území Štěpánov
u Skutče, obec Skuteč. Směna s doplatkem výměr ve výši 100 Kč/m² +
platná sazba DPH
14/010/2019
čerpání rozpočtu města za období
leden - prosinec 2018

Máte vlastní zkušenost s duševním onemocněním
a rádi byste pomáhali stejně
handicapovaným lidem?
Máte náhled na svoje onemocnění
a chcete inspirovat nemocné na cestě k zotavení?

Hledáme právě Vás na pozici:
PEER KONZULTANT
Strukturované životopisy a motivační dopisy zasílejte do 5. 4. 2019.
Informace: Bc. Michaela Růžičková, tel.: 601 089 412,
misa.ruzickova@rychmburk.cz

MĚSTO SKUTEČ
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
na obsazení pracovního místa

VELITEL MĚSTSKÉ POLICIE SKUTEČ
Požadavky podle zákona č. 553/1991 Sb.
l občan České republiky starší 18 let,
l ukončené min. střední vzdělání s maturitní zkouškou,
l bezúhonnost (prokazuje se výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší
3 měsíců),
l spolehlivost (prokazuje se čestným prohlášením, které nesmí být starší 3 měsíců),
l zdravotní způsobilost (lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče o
zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie dle Vyhlášky č. 444/2008
Sb.).
Další požadavky:
l negativní lustrační osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění
(nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. prosinci 1971),
l řidičský průkaz skupiny „B“ – aktivní řidič,
l dobrá fyzická kondice, psychická odolnost, flexibilita,
l orientace v zákonech souvisejících s vykonávanou činností,
l dobrý slovní i písemný projev, komunikativnost, asertivita, slušné jednání
a vystupování, schopnost pracovat samostatně i v týmu,
l uživatelská znalost práce na PC (MS Office, internet).
Výhodou:
l platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů podle zákona
č. 553/1991 Sb.,
l praxe s řízením kolektivu pracovníků,
l praxe u obecní/městské policie nebo Policie České republiky,
l zbrojní průkaz sk. D.
Nabízíme:
l práce na HPP, jistota pravidelného příjmu,
l pracovní poměr na dobu určitou (jeden rok) s předpokladem změny na dobu
neurčitou,
l platové podmínky v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., zařazení v 8.-9.
platové třídě,
l odměňování za velmi dobré pracovní výsledky,
l dovolená 5 týdnů, + 4 dny zdravotního volna,
l stravenky v hodnotě 100 Kč, příspěvek na penzijní připojištění.
K písemné přihlášce se připojí tyto doklady:
l strukturovaný životopis vč. přehledu dosavadních zaměstnání, odb. znalostí,
dovedností a praxe,
l kopie řidičského průkazu, zbrojního průkazu,
l výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce,
l ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
l čestné prohlášení podle ust. § 4a a 4b zákona o obecní policii,  ),
l popřípadě další kopie dokladů o získání jiných odborných znalostí,
l souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji (tiskopis na služebně MP).
Přihlášku viditelně označte nadpisem „Výběrové řízení – VELITEL MĚSTSKÉ
POLICIE“ a doručte na adresu: Město Skuteč, Městská policie, Palackého náměstí
133, 539 73  Skuteč.
Lhůta pro podání přihlášky: 15.04.2019 do 12:00 hodin  
Termín nástupu: od 01.06.2019 nebo dle vzájemné dohody
Další informace podá Miroslav Štorek, velitel Městské policie Skuteč, tel. č. 469 326 483.
731 557 450, popř. starosta města Pavel Bezděk, tel. č. 469 326 400, 731 557 485.
nebo MP tel.: 731 557 507.

SeniorCentrum Skuteč vyhlašuje
výběrové řízení na pozici

SeniorCentrum Skuteč vyhlašuje
výběrové řízení na pozici

Pracovník v sociálních službách
přímá péče
Požadujeme:
základní vzdělání či ukončené střední vzdělání (výuční list), trestní bezúhonnost,
očkování proti hepatitidě typu B
Další předpoklady:
empatie, komunikativnost, trpělivost, samostatnost, laskavý přístup ke klientům,
vstřícnost, pracovitost, zodpovědnost, spolehlivost, ochota ke vzdělávání
Nabízíme:
dvousměnný provoz – dvanáctihodinové směny, plný úvazek, 5 týdnů dovolené,
výhody FKSP (příspěvek na obědy, příspěvek na dovolenou a tábory, sportovní
a kulturní akce), sociální výhody

Zdravotní nebo praktická sestra
Vzdělání a kvalifikace:
SZŠ, Bc. event. DiS. v oboru pro přípravu všeobecných sester, Osvědčení o výkonu
povolání bez odborného dohledu (není podmínkou), kontinuální vzdělávání
Další předpoklady:
empatie, komunikativnost, trpělivost, samostatnost, laskavý přístup ke klientům,
vstřícnost, pracovitost, odbornost, zodpovědnost, spolehlivost, ochota ke vzdělávání
Nabízíme:
dvousměnný provoz – dvanáctihodinové směny, možnost kratšího úvazku, 5 týdnů
dovolené, výhody FKSP (příspěvek na obědy, příspěvek na dovolenou a tábory,
sportovní a kulturní akce), sociální výhody
Jiná sdělení:
předpokládané datum nástupu: dohodou

Jiná sdělení:
předpokládané datum nástupu: ihned
Platové podmínky:
až do výše 21.000 Kč + příplatky sobota, neděle a svátky.
Náborový příspěvek:
20.000 Kč PSS s kurzem pracovníka v sociálních službách
16.000 Kč PSS bez kurzu pracovníka v sociálních službách

Platové podmínky:
od 22.370 Kč (dle odpracovaných let)
Náborový příspěvek:
30.000 Kč zdravotní sestra
20.000 Kč praktická sestra
Volné pracovní místo je vhodné i pro absolventy střední zdravotnické školy.

V případě, že vás tato nabídka zaujala, zašlete svůj životopis spolu s motivačním dopisem na adresu hospodkova.sarka@scskutec.cz

V případě, že vás tato nabídka zaujala, zašlete svůj životopis spolu s motivačním
dopisem na adresu hospodkova.sarka@scskutec.cz

Vyřizuje: Ivana Bišková, personalistka, Tel.: 469 699 980

Vyřizuje: Ivana Bišková, personalistka, Tel.: 469 699 980

NOVINKY
V TRANSFORMACI DOMOVA
NA HRADĚ RYCHMBURK
Druhým rokem probíhá realizace transformace Domova na hradě Rychmburk. Co se podařilo?
Po nezbytných opravách bývalé ubytovny v ulici Tyršově ve Skutči se
na podzim minulého roku přestěhovalo deset lidí do nově zrekonstruovaných prostor. Rekonstrukcí také prošel rodinný dům v ulici Osady
Ležáků a začátkem roku 2019 se do něj přestěhovalo šest lidí. Klientům
změna prospěla, mají více příležitostí plánovat si svůj volný čas a naplňovat ho dle svých představ.
V listopadu minulého roku proběhla beseda pro zástupce Městského
úřadu a Městské policie ve Skutči, kde se hovořilo o změnách v poskytování psychiatrické péče a transformaci Domova na hradě Rychmburk.
V únoru jsme pozvali na přátelské posezení s občerstvením sousedy
a blízké klientů. Na návštěvu přišli i klienti ze střediska v Tyršově ulici.
Návštěvníci se zajímali, jak se lidem bydlí, jaký mají program a co je
baví. Jeden z klientů nabídl i prohlídku svého pokoje.
Jaké změny budou následovat? Od května započnou opravy druhé budovy v ulici Tyršově (bývalé Grano). Díky této rekonstrukci vznikne
zázemí pro pracovníky organizace. Tamtéž se bude tvořit otevřený komunitní prostor vhodný pro zájmové a volnočasové činnosti. V rámci
všech změn je také třeba změnit název Domova na hradě Rychmburk.
Nejedno setkání pracovníků i klientů se tomuto tématu věnovalo. Již
dnes vám můžeme slíbit, že další příspěvek ve Skutečských novinách
bude obsahovat nové jméno služby pro lidi s duševním onemocněním.
Mgr. Jakub Vávra

Poděkování SeniorCentru

Děkujeme vedení, personálu a hlavně sestřičkám a pečovatelkám
SeniorCentra ve Skutči, za obětavou péči o pana Antonína Medka.
S vděčností rodina Petříkova a Lukešova.

ČINNOST SOCIÁLNÍ PRACOVNICE
Od 1. 3. 2018 působím na Městském úřadě jako sociální pracovnice. Poskytuji občanům
v tíživých životních situacích
základní sociální poradenství.
Moje činnost je různorodá, obracejí se na mne lidé s různými
problémy, nejčastěji z regionu
Skutče a místních části, ale také
klienti z prosečska a lužska. Mým
úkolem je také vyhledávání osob,
které by mohly být ohroženy sociálním vyloučením, vykonávám
veřejné opatrovnictví osobám,
které byli rozhodnutím soudu
omezeni na svéprávnosti a mají
bydliště na území Skutče, a rozhoduji o zvláštním příjemci dávky důchodového zabezpečení.
V loňském roce se na mne obrátilo celkem 68 osob s požadavkem pomoci v nepříznivé životní
situaci. Dle cílových skupin se
nejvíce řešila problematika osob,
které se nacházely v nejistém či
neadekvátním bydlení, problematika osamělých seniorů a osob se
zdravotním nebo duševním postižením a nezaměstnaných osob
s nízkými příjmy.
Klienti mají možnost využít poradenství zcela anonymně, pokud
nechtějí uvádět své osobní údaje.
Anonymní telefonické konzultace
k řešení životní situace využilo 30
klientů. S klienty, kteří se dostavili osobně na úřad, a poskytli svoje
osobní údaje k zadání do „Sdan-

dardizovaného záznamu sociálního
pracovníka“, jsem řešila v 7 případech jednorázovou „zakázku.“
Ve většině případů (31) bylo nutné
situaci řešit dlouhodobě (postupným řešením více problémů). Jednalo se tedy o opakované návštěvy
klienta na úřadě (2-10x v měsíci).“
O každé schůzce s klientem se
sepisuje písemný záznam, kde se
zapíše, co bylo předmětem jednání,
kolik času bylo zapotřebí k řešení
problému, jakým způsobem byla
věc řešena a naplánuje se další postup řešení situace.
Pro zjištění informací o životní situaci klienta je prováděno sociální
šetření v jeho přirozeném prostředí. Dle potřeby je poskytováno
poradenství a pomoc např. při
vyřízení dokladů, zajištění doprovodu na úřady, k lékaři, k zaměstnavateli, pomoc při vyplňování
žádostí, sepisování písemných
podání, jednání s pronajímateli
bytu, poskytnutí pomoci při hledání bydlení, zprostředkování
odborné pomoci (dluhové poradny, odborného sociálně právního
poradenství),
zprostředkování
jednání s dalšími institucemi
(úřadem práce, okresní správou
sociálního zabezpečení, charitou,
pečovatelskou službou, orgánem
sociálně právní ochrany dětí),
poskytnutí oblečení ze sociálního
šatníku, zprostředkování nabídky
použitého nábytku, aj.
dokončení na straně 7

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
pohotovostní služby jsou od 9 do 13 hodin
Duben
6.4. Sobota			
7.4. Neděle			
13.4. Sobota			
14.4. Neděle			
19.4. Velký pátek, st.svátek
20.4. Sobota			
21.4. Neděle			
22.4. Velikonoční pondělí
27.4. Sobota			
28.4. Neděle			

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

Yvona Chludová
Yvona Chludová
Petr Foltan
Petr Foltan
Tomáš Mrkvička
Josef Cimburek
Josef Cimburek
Petr Foltan
Yvona Chludová
Yvona Chludová

Skuteč, Smetanova 568
Skuteč, Smetanova 568
Herálec 81
Herálec 81
Proseč u Skutče, Zahradní 240
Skuteč
Skuteč
Herálec 81
Skuteč, Smetanova 568
Skuteč, Smetanova 568

U BOTANY Skuteč
U BOTANY Skuteč

Květen
1.5. Středa, státní svátek
4.5. Sobota			
5.5. Neděle			
8.5. Středa, státní svátek

MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.

Zuzana Hejlová
Jiří Janovský
Jiří Janovský
Josef Cimburek

Skuteč, Smetanova 315
Hlinsko
Hlinsko
Skuteč

Wilsonova 590
Wilsonova 590
Tyršova 386

U BOTANY Skuteč
U BOTANY Skuteč
Zdravotní středisko
Tyršova 386
Tyršova 386
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ZPRÁVY ZŠ KOMENSKÉHO
Lyžařský výcvik
Škola – to není jen učení,
domácí úkoly a zkoušení, ale také
spousta skvělých akcí, na které se
opravdu těšíme. Jednou z nich je
bezesporu lyžařský výcvik, který jsme my, žáci 7. a 8. ročníku,
v 1. polovině března absolvovali. Sešla se prima parta, dobré
sněhové podmínky, proměnlivé
počasí (pan Krakonoš pro nás

měl připraveno od každého kousek – zažili jsme sněžení, trošku
deště i mlhy, ale také spoustu sluníčka), tudíž nic nebránilo tomu
užít si skvělý týden na horách.
A my jsme si ho opravdu užili!
Každý si odvezl mnoho zážitků
a hlavně jsme se všichni naučili
lyžovat. Tenhle „lyžák“ se prostě
vydařil.

Soutěž recitátorů
– postup do krajského kola
Pěkného úspěchu dosáhl Erik
Jetmar, žák 5. třídy naší školy, který zaujal porotu okresního kola Přehlídky recitátorů, pořádané DDM Chrudim,
a postoupil do krajského kola recitační soutěže. Erikovi gratulujeme
a přejeme mu hodně zdaru v krajském kole.          ZŠ Komenského

ZPRÁVY ZE ZŠ SMETANOVA

ŠIKULOVÉ
na ZŠ Smetanova
Podle názvu nemusí jít o nic mimořádného, ve škole bývá přeci
mnoho šikovných dětí. My máme
však na mysli pořad Šikulové, který vysílá Česká televize na Déčku.  
A právě naše škola, konkrétně 40
dětí ze školní družiny, mělo možnost
být součástí natáčení tohoto pořadu.
Jedenácti členný tým z ČT obsadil
prostory školní družiny a naši žáci
se stali součástí tvořivé dílny. Měli
možnost vytvořit celkem 4 výrobky.
Jak byli šikovní a jestli jsme nálepku OVĚŘENO ŠIKULOVÉ dostali
právem, můžete posoudit v neděli
7. 4. 2019 v 11:10 na Déčku. 		
			

Karneval ve školní družině
Tradiční veselí kolem masopustu se
neobešlo bez našeho družinového
karnevalu. Staré zvyky jsme spojili
s novodobými a vzniklo netradiční páteční odpoledne plné zábavy
i poučení.   Karnevalu předcházelo
povídání paní Kamily Skopové, která dětem vyprávěla o zvycích kolem
masopustu, nechyběla ukázka masopustního průvodu a malování tradičních masek. Karneval byl pak plný
soutěží, tancování a bohaté tomboly.
ZŠ Smetanova

NOVÝ ROK V NAŠÍ ŠKOLCE
Už od začátku nového roku jsme
opět pilní jako včeličky. Než jsme si
stihli pořádně pohrát a užít si nové
hračky, které jsme našli pod vánočním stromečkem, už nás čekala nová
zkušenost. Několik týdnů nás navštěvovala lektorka z taneční školy TS
Besta Chrudim, která u nás ve školce
vedla taneční kroužek. Byl to krásný zážitek, na který budeme dlouho
vzpomínat.

vzápětí začal lyžařský výcvik, na který jsme jezdili každý pátek do lyžařské školy Ski Fanatic do Hlinska.
Šikovní instruktoři nás naučili zábavnou formou základy lyžování. Užili
jsme si spoustu sněhu, pobyt venku
na svahu a v neposlední řadě mnoho
legrace. A abychom sportování mimo
školku neměli málo, v březnu začali
naši předškoláci chodit na plavecký
výcvik do krytého bazénu ve Skutči.

Nemuseli jsme ale být smutní, že nám
tancování skončilo, protože hned

Ve školce ale jenom nesportujeme,
užíváme si i spoustu jiné zábavy.

I vesnická škola může využívat
nejmodernější způsoby vzdělávání
Základní škola Žďárec u Skutče zakoupila pro žáky 10 tabletů, Apple iPad, v rámci projektu
„Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání“. Díky tomu bude
možné zpestřit výuku a inspirovat
u žáků kreativitu a praktickou práci. Škola také zakoupila Apple TV,
kde si budou moci žáci i učitelé
sdílet svojí práci z tabletu přímo
na plátno. V českém školství je vysoká podpora aplikací a studijních

materiálů, proto nebude problém
využít tablety ve všech vyučovaných předmětech. Učitel bude mít
nad iPady plnou kontrolu s využitím aplikací „Classroom a Apple
School Manager“. Díky probíhající modernizaci ICT vybavení
v učebnách a spolupráci s novým
ICT Administrátorem, Romanem
Polanským ml., proběhlo zařazení
těchto přístrojů do výuky bez problému. Každý žák má svojí vlastní

V období masopustních oslav jsme
společně pekli koblížky, seznamovali jsme se s tradicemi, vyráběli masky a připravovali výzdobu
na karneval. Ten se na konci února
stal vyvrcholením našeho zimního
snažení před začátkem období jarního půstu.
V karnevalovém reji masek jsme
mohli najít princezny, pana krále se
svým dvorním šaškem, krásnou malou indiánku, skřítka, superhrdiny,
vojáky, ninju a dokonce i velmi mi-

Úspěchy ve školních olympiádách
Během prosince 2018 proběhlo v ZŠ
Smetanova školní kolo Olympiády
v anglickém jazyce. Dvou kategorií
(7. třída a 8. – 9. třída) se účastnilo téměř 20 žáků. Tři z nich se pak
14. února 2019 vydali do Chrudimi
porovnat své znalosti s žáky z ostatních škol v okrese. Obě výše zmiňované kategorie ovládly žákyně naší
lou návštěvu z pekla v podobě rohaté
princezny.
dokončení na straně 6

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

bude probíhat v Mateřské škole, Skuteč, Poršova ulice 240
i v Mateřské škole, Skuteč, Osady Ležáků 767

7. května 2019 od 7:00 do 16:00 hodin

S sebou přineste:
l vyplněnou přihlášku potvrzenou dětským lékařem
(ne starší jednoho měsíce)
l rodný list dítěte
l občanský průkaz zákonného zástupce
Přihlášky k zápisu si můžete vyzvednout na obou mateřských
školách od 1. dubna 2019.

školy Kateřina Burešová z 9. A
a Katrin Klempárová ze 7. A. Kateřina navíc postoupila do krajského kola, které se konalo 14. března
v Pardubicích.
O několik dní později, 19. února
2019, se další dva šikovní žáci naší
školy účastnili jazykové soutěže

Agyslingua pořádané Anglickým
gymnáziem, SOŠ a VOŠ Pardubice. V konkurenci téměř 25 žáků
z 8. tříd a 30 žáků z 9. tříd obsadili Petr Klapal z 8. A a Alžběta
Doležalová z 9. A shodně dělené
8. – 9. místo.
Všem účastníkům gratulujeme! Pokračování příště.      ZŠ Smetanova

KVALIFIKACE NA REPUBLIKOVÉ FINÁLE
ve florbale chlapců - kategorie III.
– „Vysněný postup nám unikl o skóre“
Dne 19 2. 2019 (tj. úterý) se naši žáci zúčastnili turnaje – KVALIFIKACE
NA REPUBLIKOVÉ FINÁLE ve florbale chlapců - kategorie III. Tento
turnaj se konal v Městské sportovní hale T.G.Masaryka v Litomyšli. Finálového turnaje se zúčastnili jednotliví vítězové krajů Jihomoravského,
Vysočina a našeho Pardubického kraje. Jednalo se o tyto školy: ZŠ Mládeže Znojmo, ZŠ Nuselská Havlíčkův Brod a naše ZŠ Smetanova Skuteč.
Jednotlivé školy se utkaly v systému každý s každým (s hrací dobou 3x8
minut) a ze třech odehraných zápasů vzešel celkový vítěz - škola ZŠ Mládeže Znojmo, která se zároveň kvalifikovala na republikové finále do Mladé Boleslavi. Naši žáci, přestože neprohráli ani jeden zápas, se díky horšímu vzájemnému skóre umístili na krásném, leč nepostupovém 2. místě.
Za vzornou reprezentaci naší školy samozřejmě děkujeme a blahopřejme
k dosaženému úspěchu.
Kolektiv ZŠ Smetanova
Kvalifikace o republikové finále - pořadí:
Poř.

Škola

P

W

D

L

Skóre

Body

1.

ZŠ Mládeže Znojmo

2

1

1

0

11:2

4

2.

ZŠ Smetanova Skuteč

2

1

1

0

7:3

4

3.

ZŠ Nuselská Havlíčkův Brod

2

0

0

2

1:14

0

Jednotlivé zápasy:

emailovou adresu a může využívat
sdílené služby např. Office 365.
Také MŠ si pořídila   interaktivní

koberec - 3D box, se kterým pracují naši předškoláci, ale i ti nejmenší.

Tak jako v ostatních školách si
od těchto školních pomůcek slibujeme zkvalitnění výuky a zájem

o sebevzdělávání u žáků.
ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče

BEJBY KLUBÍK aneb ŠKOLKA NANEČISTO

Naše VESELÁ ŠKOLIČKA
na sídlišti zve maminky a jejich
malé děti, které ještě nenavštěvují žádnou mateřskou školu,
na společná setkávání s hraním
si „na školku“.
KDY: úterý   (duben, květen –
přesný rozpis na stránkách MŠ)
V KOLIK: 14:30 - 15:45
KDE:   v budově MŠ VESELÁ
ŠKOLIČKA, na sídlišti ve Skutči,

ve třídě medvídků, přízemí         
(MŠ, Skuteč, Osady Ležáků 767,
okres Chrudim)

BEJBY KLUBÍK probíhá v naší
školičce úspěšně již třetím rokem.
Velkým přínosem je snazší adaptace s prostředím školky. Děti si
vyzkouší kontakt a hru s ostatními
vrstevníky, mají přístup k novým
herním prvkům. Rodiče si mohou
během pobytu s dítětem vyměnit

zkušenosti s jinými rodiči, mohou
vidět své dítě při hře s ostatními
dětmi. Navíc poznají prostředí,
kam jednou jejich dítě může docházet a vzdělávat se.

Vzhledem ke zkušenostem ze začátku školního roku si dovolíme
říci, že se děti, které navštěvovaly Bejby klubík, lépe adaptovaly
na nové prostředí, protože již naši
školičku a její zaměstnance pozna-

ly. Bejby klubík mohou navštěvovat i prarodiče s vnoučátky, která
se chystají do školky.
Zveme všechny, kdo si s námi
chtějí hrát, protože hra je v předškolním věku ten nejefektivnější
a nejlepší vzdělávací prvek. 	
Těší se na vás zaměstnanci Veselé
školičky.
Mgr. Pavlína Pokorná

ZŠ Smetanova  
Skuteč

ZŠ Mládeže Znojmo

0:2/2:0

branky: Pražan,
Adámek

branky: Hoch, Částek

2:2

ZŠ Mládeže Znojmo

ZŠ Nuselská Havlíčkův Brod

2:0/4:0

branky: Čech 4, Hoch
2, Matoušek, Hamřík,
Vavřina

branky:

9:0

ZŠ Nuselská
Havlíčkův Brod

ZŠ Smetanova Skuteč

0:2/1:2

branky: Bureš

branky: Krčil, Adámek, Pražan 2,
Čejka

1:5
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DeburAU – skutečný příběh slavného mima

Městské divadlo Mladá Boleslav
přiváží do Skutče další ze svých
„velkých“ představení, další silný
životní příběh, který je divadlem
na divadle.

V režii Pavla Kheka se přeneseme
do Francie na začátku 19. století,
abychom mohli sledovat životní
osudy nejslavnějšího mima s českými kořeny - Jeana Gasparda Deburaua, kterého ztvárnil vynikající
Radim Madeja.   Dočkáme se řady
dojemných momentů, ale také
se budeme velmi dobře bavit při
mnohdy doslova artistických číslech i pantomimě Pierota, Kolombíny a Harlekýna.
Hra je volně inspirována knihou
Františka Kožíka Poslední z Pierotů, podle které byl natočen také

Koncert ve skutečském kostele
Malou noční hudbu zná snad každý.
Je to nejspíš Mozartovo nejslavnější
dílo. Málokdo by ji však odhalil pod
názvem Serenáda pro smyčcový kvartet a basu D dur KV 525. Má čtyři
věty, z nichž ta první je nejznámější.
To, že byl W. A. Mozart dítětem neobvyklých schopností, mu umožnilo
procestovat velkou část Evropy již
v mládí. Pomocí otcových známostí získával od šlechty objednávky
na opery. Díky svým raným a předčasným schopnostem naplňoval
(a dodnes naplňuje) své obecenstvo
úžasem. V současné době je jeho

Malá noční hudba jednou z nejpopulárnějších skladeb a je možné ji slyšet
po celém světě na četných koncertech
i nahrávkách.
V programu 16. ročníku festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč
slavná skladba zazní spolu s dalšími
dvěma díly od A. Hniličky a J. Temla
v provedení Hniličkova tria posíleného o dalšího houslistu Petra Vránu.   
Na koncert vás zveme ve čtvrtek
2. května od 18 hodin do kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Skutči. 		
/frí/

seriál s Vladimírem
Javorským v hlavní roli.

Zábavný program s jedinečným a nezaměnitelným humorem - scénky, parodie, skvělé
vtipy a imitování populárních zpěváků a zpěvaček.
Vyprodáno

neděle 7. 4. – 16 hodin, KKS
LABUTÍ JEZERO

/frí/

Nejznámější a nejoblíbenější pohádkový balet s nesmrtelnou hudbou P. I. Čajkovského
v podání Severočeského divadla Ústí nad Labem.
Vyprodáno

V představení
divadla Mladá Boleslav uvidíme také
Oldřicha Víznera.

úterý 9. 4. – 26. 5., muzeum
ŘEZBÁŘ ALOIS PETRUS (1889 – 1968)

Za hudbou i výtvarným uměním
Se zahájení 16. ročníku festivalu
byla ve vestibulu KKS zahájena
také každoroční výstava obrazů.   
V posledních letech zde svá díla
prezentoval např. Miloš Sláma grafiky a linoryty či Vlastimil Raška - fotografie (akty) s hudebními
motivy. Vloni byla vystavena sbírka
předmětů známých osobností veřejného a kulturního života zapůjčená
z pražského Švandova divadla.
Letos stěny foyer zdobí obrazy
(oleje) s hudební tematikou. Milan
Eberl je rodák z Prahy, absolvent
SOŠV Hollarova v Praze. Soukromě studoval malbu u akad. Malíře
Josefa Hluchého. Spolu se svým
bratrem, houslistou mnichovské
filharmonie, byl od mala veden
k hudbě a malování. V jeho malířské práci se odráží blízký vztah

k hudbě, přírodě a kráse, stejně jako
jeho citový vztah k životu a lidem.
Během let se Milan Eberl vypracoval v portrétní tvorbě k osobitému
pojetí. K jeho nejzdařilejším patří
portréty Paganiniho, Einsteina, J.
Suka, V. Hudečka, J. Wericha, V.
Brodského, A. Dvořáka a dalších.
Obzvláště zajímavým motivem
jsou pro autora houslisté. V jeho
tvorbě ale najdeme i akty, krajinomalby a zátiší. Kromě malby se
Milan Eberl věnuje také grafice,
perokresbě, řezbářství a jiným výtvarným činnostem. Jeho práce můžeme nalézt v USA, Kanadě, Německu, Rusku, Švédsku a Austrálii.
Výstava je přístupná v rámci zde
probíhajících akcí po celou dobu
festivalu, tedy až do 12. května
2019 a je prodejní.  	               /frí/

NOVÝ ROK V NAŠÍ ŠKOLCE

q Hniličkovo trio vystupuje ve složení: Klára Křivská, Aleš Křivský
a David Matoušek.

Množily se dotazy a prosby na konání tanečních kurzů pro dospělé.
Rozhodli jsme se je vyslyšet. Letošní podzim zařadíme ke klasickým kurzům tance a společenské
výchovy pro mládež také tzv. taneční pro dospělé.
Půjde o kurzy pro manželské i partnerské páry, které už za sebou taneční mají a chtějí si své dovednosti

dokončení ze strany 5
I přes velkou nemocnost, anebo právě proto, toužebně vyhlížíme sluníčko, abychom mohli chodit na dlouhé
vycházky do přírody a pozorovat, jak
se všechno zelená a probouzí ze zimního spánku. Několikrát za rok máme
možnost zhlédnout přímo v naší
školce pohádková divadelní představení s krásnými a poučnými příběhy.

Taneční pro dospělé

oprášit či zdokonalit před plesovou
sezónou. Není nutné umět všechny
tance, ale zároveň kurz není vhodný
pro úplné začátečníky. Na programu
bude polka, valčík, cha-cha, jive,
blues, ale také tango, country a další.

Lekce se budou konat vždy ve středu od 19 hodin ve velkém sále
Kulturního klubu Skuteč. První
lekce proběhne ve středu 18. září

(další lekce – 02.10., 30.10., 13.11.
a 27.11.) Cena za kurz (5 lekcí)
bude 1.000 Kč za pár a platit se
bude na první lekci.
Přihlášky zasílejte na e-mail matej.
zelinka@skutec.cz, kam můžete
směřovat i vaše další dotazy. Kapacita přihlášených je omezena, proto
s přihlášením neotálejte. Zároveň
budeme rádi, pokud informaci roz-

K tomu všemu si najdeme i chvilku,
abychom se zapojili do výtvarných
soutěží. Brzy také začneme připravovat program na besídku, která se
bude konat ke Dni maminek v květnu
v kulturním klubu ve Skutči.
Přejeme vám krásné jaro plné slunečních dní.
Děti a kolektiv
z Mateřské školy Poršova.

šíříte i mezi své známé. Věříme, že
si vytvoříme přátelskou a pohodovou atmosféru.
Pokud by byl zájem také o kurzy
pro úplné začátečníky, ozvěte se
prosím na e-mail viz výše a dle zájmu zvážíme i zařazení tanečního
kurzu pro začátečníky.
Na tanec není nikdy pozdě.
Matěj Zelinka

Legionáři ze Skutče a okolí
V současné době probíhají práce
na sestavení publikace, jež bude
mapovat osudy vojáků povolaných
na fronty 1. světové války. Zvláštní
pozornost pak bude věnována těm,
kteří přešli do řad čs. legií, aby  bojovali za novou republiku. Kniha
bude mít záběr na Skuteč a její současné místní části, odkud nyní známe celkem 164 legionářů.
Prosím všechny, kteří mají povědomí, že nějaký muž z vašeho rodu

KULTURNÍ KALENDÁŘ
DUBEN 2019
středa 3. 4. – 19 hodin, KKS
ZDENĚK IZER – NA PLNÝ COOLE

Na představení vás zveme v pondělí 29. dubna
od 19 hodin. Vstupenky koupíte v obvyklých
předprodejích.  	                                 

q

;

ZVEME VÁS DO DIVADLA

prošel první sv. válkou a zůstaly
vám po něm nějaké fotografie, písemnosti (dokumenty, dopisy, pohlednice), anebo součásti výstroje
a výzbroje, o kontakt. Věci bychom
si po domluvě pouze vyfotili nebo
naskenovali a samozřejmě vám je
ponechali. Snímky by pak významně celou knihu obohatily. Děkuji.
Libor Aksler,
ředitel městského muzea
tel. 731 557 478,
email: libor.aksler@skutec.cz

Výstava prezentuje díla významného skutečského rodáka - výtvarníka a řezbáře Aloise
Petruse.
Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč

úterý 9. 4. – 26. 5., muzeum
… A JMÉNO OBCE BYLO VYMAZÁNO

Osudy lidických a ležáckých obyvatel, československý zahraniční odboj, paravýsadky
ANTHROPOID a SILVER A a další.
Vstupné: zdarma

úterý 9. 4. – 26. 5., muzeum
DUM SPIRO SPERO

Výstava dokumentuje nasazení 601. skupiny speciálních sil generála Moravce v Kuvajtu,
Iráku a zejména v Afghánistánu.		
Vstupné: zdarma

středa 10. 4. – 9 a 11 hodin, KKS
CIMBÁLOVÁ MUZIKA RÉVA

Klasická i jiná hudba v provedení cimbálovky pro MŠ, ZŠ, SŠ i veřejnost.
Vstupné 50 Kč

čtvrtek 11. 4. – 18 hodin, muzeum
LAOS PLNÝ MIN

Cestovatel Jiří Kalát přiblíží zemi s dramatickou historií, nádhernou přírodou a úchvatnými památkami.
Vstupné: 50 Kč dospělí, 25 Kč děti do 15 let

neděle 14. 4. – 16 hodin, kostel Chrast
SÓLO PRO REGION

Nejen díla V. J. Tomáška a V. Nováka zazní v programu koncertu Chrudimské komorní
filharmonie a pěveckých sborů Slavoj Chrudim a Rubeš Skuteč.
Vstupné 200 Kč

středa 17. 4. – 19 hodin, KKS
ZRODILA SE HVĚZDA

Film o začátku kariéry zpěvačky Ally (Lady Gaga), kterou objevil country zpěvák
Jackson Maine (Bradley Cooper). Vstupné v předprodeji 50 Kč, na místě 80 Kč

čtvrtek 25. 4. – 18 hodin, kostel Luže
Q VOX NA CHLUMKU

Mužské vokální kvarteto Q Vox známe z koncertů na zimním stadionu (Beatles Mania,
Symphonic Queen, aj.). Teď se na festivalu představí také s duchovní hudbou či gospely.
Vstupné 200 Kč

neděle 28. 4. – 16 hodin, KKS
NOC V BENÁTKÁCH

Noc, karneval, víno, ženy a zpěv. Kdo najde toho pravého a kdo pravou lásku naopak
ztratí? Operetu J. Strausse mladšího uvede Divadlo F. X. Šaldy Liberec. Vstupné 350 Kč

pondělí 29. 4. – 19 hodin, KKS
DEBURAU

V představení MD Mladá Boleslav prožíváme příběh slavného mima českého původu
- Jeana- Baptisty Gasparda Deburaua. Jeho prudký vzestup, triumf a uznání, osobní
životní radosti, ale i tragédie.
Vstupné 330 Kč

úterý 30. 4. – 14:30 hodin, sportovní areál
ČARODĚJNICKÝ MAJÁLES

Opět se sejdeme u pálení čarodějnic a studentského majálesu. Připraven je bohatý
kulturní program v čele s revivalem skupiny Hudba Praha. Občerstvení zajišťují místní
rybáři.				
Vstupné zdarma
Připravujeme na květen:
2. 5. Malá noční hudba
5. 5. Fantasy filmová hudba
7. 5. Recitál Jiřího Stivína
7. 5. Absolventský koncert
ZUŠ V. Nováka Skuteč
9. 5. Muzikály z Broadwaye
12. 5. Pavel Šporcl & Gipsy Way
15. 5. Olympic
16. 5. Přednáška: Papu Papua
17. 5. Shirley Valentine

18. 5. Májový jarmark
21. 5. Fantastická zvířata a kde je najít
22. 5. Fantastická zvířata:
Grindelwaldovy zločiny
27. 5. Bob a Bobek
– představení pro školy
27. 5. Misery
28. 5. Nicholas Winton – Síla lidskosti
30. 5. Vandráci/Vagamundos
31. 5. Jarní souborový koncert ZUŠ
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ČINNOST SOCIÁLNÍ PRACOVNICE
dokončení ze strany 4
Sociální práce je těžko měřitelná, někdy postačí k vyřešení
problému jednorázová podpora,
jindy je třeba dlouhodobá spolupráce. Předpokladem pro úspěšné řešení sociálního problému
je navázání důvěry sociální
pracovnice a klienta, motivace
klienta, jeho zapojení do řešení
situace a snaha o jeho postupné
osamostatnění. Smyslem mojí

práce je možnost konkrétní pomoci.
Veverková J.,
sociální pracovnice
KONTAKT NA SOCIÁLNÍ
PRACOVNICI:
JITKA VEVERKOVÁ,
TEL.: 731 557 462
e-mail: socialni@skutec.cz
Městský úřad Skuteč,
Palackého náměstí 133
539 73 Skuteč

Obec Leštinka nabízí k prodeji
stavební pozemek
Plocha:		
Číslo parcely:		
k.ú.:		
Stav: 		
		
		

1020 m2
860/11
Leštinka
inženýrské sítě na hranici
pozemku /voda, elektřina,
plyn/

Předpokládaný termín prodeje:
Cena: 		

4/2019
200 Kč/m2

** více informací na telefonním čísle 602 872 689 **

Řádkový inzerát

Nabízíme ke štěpkování vyřezané náletové dřeviny do průměru 8 cm
ve Skutči. Tel.: 720 141 339.

VZPOMÍNKA
Dne 7. 4. 2019 uplyne 30 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil náš dobrý tatínek
a dědeček pan František Pokorný ze
Zbožnova.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte
spolu s námi.
S úctou a láskou vzpomíná
dcera Miroslava a syn František
s rodinami.

ZPRÁVY Z GYMNÁZIA
Další certifikát CAE pro žáka
oktávy
Úspěšně složit maturitní zkoušku
z Aj je pro studenta osmiletého
gymnázia samozřejmostí, ale
investovat do své budoucnosti
a získat certifikát o několik úrovní vyšší je výzva pro každého.
Petr Štikar z oktávy složil jednu
z Cambridgeských jazykových
zkoušek (CAE) a získal certifikát potvrzující úroveň C1 v anglickém jazyce. Petrovi srdečně
gratulujeme!
Tyto Certifikáty uznává více než
20 000 organizací na celém světě: zaměstnavatelé, vysoké školy
a státní instituce. O konkrétních
výhodách (přijímací zkoušky
na VŠ, maturitní zkouška...) si
přečtěte více na www.gymskutec.cz
Okresní kolo Zeměpisné olympiády
V okresním kole zeměpisné
olympiády se na skvělém 4. místě v těžké konkurenci umístila
Anna Bártová ze sekundy v kategorii B a na 3. místě pak Matěj
Vostrčil z kvinty v kategorii D.

Našim úspěšným řešitelům gratulujeme!
Pokračující spolupráce s Univerzitou obrany v Brně
Naše škola rozvíjí spolupráci
s Univerzitou obrany řadou aktivit. Jednou z nich byla prezentace Univerzity pro žáky 3. a 4.
ročníku bezpečnostně právního oboru. Zástupci Univerzity,
Ing. Chlupová a student 3. ročníku VŠ studia, velmi zajímavým
způsobem přiblížili možnosti
studia na univerzitě.
Pepova charitativní akce pro
kočky v Lovčicích
Jak nás to vlastně napadlo?
K Vánocům jsme dostali našeho
maskota Pepu. Vypadá jako zlatá
kočka. Kýve tlapkami a je na baterie. Založili jsme tedy sbírku
na jeho baterie. Tobiáše a Lukase
potom napadlo, že bychom mohli přispět opravdovým kočkám
v depozitu Lovčice. Podařilo se
vybrat celkem 600 Kč, které jsme
složenkou poslali do Lovčic. Přišlo nám hezké poděkování za kočičky.                 (Lukas Grobben,
Tobiáš Kryl a třída prima)

VZPOMÍNKA
Dne 5. dubna 2019 uběhne už rok od úmrtí
paní Aleny Rózové.
S láskou vzpomíná manžel
a dcera s rodinou.

Řádkový inzerát

OPRAVY TRAVNÍCH SEKAČEK A MOTOROVÝCH PIL VŠECH
TYPŮ. PROVÁDÍME ZEMNÍ PRÁCE BAGREM, OPRAVY MOTORŮ, VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKŮ, BAGRŮ, TRAKTORŮ,
VIBRAČNÍCH DESEK ATD.   SKUTEČ U VELAMOSU, BROKL Z.TEL.: 606 306 266., DOPITA L. – TEL.: 606 306 270.

Mimořádná změna jízdního řádu

Na základě připomínek obcí a cestujících rozhodl Pardubický kraj
o mimořádné změně vybraných jízdních řádů vlaků, která vstoupila
v platnost 18.03.2019. Vzhledem k tomu, že se změny dotkly i jízdního
řádu na trati 261, tj. Žďárec u Skutče – Svitavy, doporučujeme cestujícím zjistit si podrobnosti.
Kompletní mimořádnou změnu naleznete na stránkách Pardubického
kraje
https://www.pardubickykraj.cz/dopravni-obsluznost/99865/zmeny-zeleznicniho-jizdniho-radu-18/19-od-18-3-2019
/frí/

q Cimbálová muzika Réva uvede v rámci festivalu ve středu 10. dubna  dva koncertní pořady – pro žáky ZŠ, studenty SŠ, ale i pro veřejnost. Začátky jsou v 9:00 a v 11:00, vstupné jednotné 50 Kč.

STRANA 8

SKUTEčSKÉ NOVINY

NE 09.06. PRINCEZNA ZE MLEJNA

Nábytek
Skuteč,
Smetanova
1011

Muzikálová pohádka pro děti i rodiče
Kulturní klub Skuteč, 14:00,
vstupné dospělí 100 Kč, děti 70 Kč

ST 12.06. ČERTÍ BRKO
Letní kino v amfiteátru u KKS, 21:30, vstupné 50 Kč

539 73
Skuteč

Sólový koncert rockové legendy
Amfiteátr u KKS, 19:0, vstupné 100 Kč

neSKUTEČné léto 2019

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

ST 19.06. ROMAN DRAGOUN
ST 26.06. SPOLEKTIV
Koncert folkové kapely z Jižních Čech
s prvky rocku, šansonu i jazzu.
Amfiteátr u KKS, 19:00, vstupné 100 Kč

NE 30.06. VE ŠKOLE JE BOMBA
Představení Ochotnického spolku DU:HA z Hlinska.
Amfitéatr u KKS, 18:00, vstupné 50 Kč

ST 03.07. ŽENY V BĚHU
Letní kino v amfiteátru KKS, 21:30, vstupné 90 Kč

ST 10.07. STAROPRAŽŠTÍ PARDÁLOVÉ
Bývalí členové skupiny Šlapeto hrají
staropražské písničky, lidovky i „Hašlerky“
Amfiteátr u KKS, 19:00, vstupné 100 Kč

ST 17.07.

LÉTO S GENTLEMANEM
Letní kino v amfiteátru u KKS, 21:30, vstupné 70 Kč

ST 24.07. HUMPOLECKÝ DIXIELAND
Dixilandové evergreeny v podání
kapely z Vysočiny.
Amfiteátr u KKS, 19:00, vstupné 100 Kč

NE 28.07. POPRASK NA LAGUNĚ
Představení Ochotnického spolku Jaroslav z Luže.
Amfitéatr u KKS, 18:00, vstupné 50 Kč

ST 31.07. NARUŠITEL
Letní kino v amfiteátru u KKS, 21:30, vstupné 50 Kč

ST 07.08. WALDA MATUŠKA RECITÁL
Vzpomínky na Waldemara Matušku uvede
jeho slavný imitátor Vladimír Walda Nerušil.
Amfiteátr u KKS, 19:00, vstupné 70 Kč

ST 14.08. ÚHOŘI MAJÍ NABITO
Letní kino v amfiteátru KKS, 21:00, vstupné 50 Kč

PÁ 16.08. FILMOVÉ STŘÍPKY
Hudebně zábavný pořad o hudbě stříbrného plátna.
Zpívá Šimon Pečenka, průvodce pořadem Jan Rosák
nebo Jiří Krampol.
Amfiteátr u KKS, 20:00, vstupné 100 Kč

SO 17.08. SKUTEČSKÉ POSVÍCENÍ
Řemeslná sobota v muzeu, pouťové atrakce
na Palackého náměstí, posvícenský fotbal či oslavy
730 let města včetně koncertu Sto zvířat.
Informace na samostatném plakátu.

NE 18.08. NOVÁ LESANKA
Koncert malé dechové hudby z Humpolce.
Amfiteátr u KKS, 14:00, vstupné 70 Kč

ST 21.08. KINO NA PŘÁNÍ
Film, který zvítězí v anketě diváků.
Amfiteátr u KKS, 20:00, vstupné 70 Kč

ST 28.08. LOVENÍ
Letní kino v amfiteátru u KKS, 21:00, vstupné 50 Kč

Sběr
použitého oleje

NE 01.09. VOJTA A STRAŠIDLA

CHYTRÉ
SLUNEČNÍ
ČOČKY
CHCETE
UŠETŘIT 50 %?

Kontejnery na sběr použitého
oleje jsou využívány – to je ta
dobrá zpráva. Tou špatnou je,
že v nich často končí, co nemá.
Proto důrazně prosíme občany,
aby do kontejnerů odevzdávali pouze použité jedné oleje,
Více infromací u nás v optice
a to výhradně v uzavřených
PET lahvích. Odevzdáním jiPalackého 38, Holice, tel: 466 920 672
ného (např. motorového) oleje
Na Labišti 532, Pardubice, tel: 466 647 352
Sládkova 849, Skuteč, tel: 469 350 541
či jeho odložením v neuzavřené nádobě mimo kontejner,
vznikají městu Skuteč další jiného odpadu v okolí kontej- Všem občanům, kteří řádně třínáklady, které v důsledku platí neru vzniká nepořádek, o který dí a ekologicky smýšlejí, přeOlivova_inzerce_TRN_85x55.indd
1
15.03.2019 10:44:46
všichni občané. Odkládáním
nestojí nikdo z nás.
dem děkujeme.
Periodický tisk územně samosprávného celku. Evidenční číslo přidělené ministerstvem: MK ČR E 11941. Za obsah periodického tisku územně
samosprávného celku zodpovídá Rada města Skuteč, šéfredaktorka - Lenka Frídlová. Četnost: měsíčník, místo vydávání: Skuteč. Příjem příspěvků
vč. inzerce: Městský úřad Skuteč, Lenka Frídlová, ved. odboru kultura a školství, tel.: 469 326 487, e-mail: lenka.fridlova@skutec.cz. Uzávěrka
došlých příspěvků je vždy 12. v měsíci. Grafická úprava a tisk: Ofsetová tiskárna UNIPRINT s.r.o., Zbuzany 1584, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, tel.:
494 542 292, fax: 494 533 045. Náklad: 5 000 ks. Cena na stánku: 10 Kč

Loutková pohádka Divadlo ELF o velké odvaze
a hodných strašidlech.
Amfitéatr u KKS, 14:00, vstupné 50 Kč

