LEDEN
Podle gregoriánského měsíce je leden prvním měsícem
v roce. Český název měsíce pochází od slova „led“. Původně
byl tento měsíc ve východní Evropě označován jako měsíc
vlka. Z počátku byl leden v římském kalendáři až 11. měsíc v roce. Teprve v roce 153 došlo ke změně začátku roku
z 1. března na 1. leden.
Astrologicky je na začátku ledna Slunce ve znamení Kozoroha a na konci ve znamení Vodnáře. V astronomických
termínech začíná v souhvězdí Střelce a končí v souhvězdí
Kozoroha.		                         zdroj: wikipedia

Vodné a stočné pro rok 2018
Valnou hromadou ze dne 13. 11. 2017 byla odsouhlasena cena
vodného a stočného pro rok 2018, která se oproti roku 2017 zvyšuje o 1 Kč včetně DPH.
Vodné
Stočné
Celkem

q Mrazivé zimní ráno v polích za Skutčí s pohledem ke Zbožnovu.

Další důležité investiční akce v přípravě
Projektová dokumentace na rekonstrukci bytového domu čp.
317 (u hřbitova) byla zhotovena
v roce 2017 a na tuto akci je vydané stavební povolení. Nyní čekáme
na vypsání dotačního titulu, který
původně měl být již v listopadu loňského roku, ale termín byl posunut
na rok letošní.

Taktéž byla dokončena projektová příprava rekonstrukce objektu Špitálku, kde ještě
na základě požadavků vlastníka sousedního objektu došlo
ke změně napojení splaškové
a dešťové kanalizace. Žádost
o dotaci byla podána koncem listopadu 2017.

V měsících říjnu a listopadu proběhly také dvě schůzky s vlastníky
domů a zástupců SVJ (spol. vlastníků jednotek) bytových domů v ulici
ČSA v úseku od gymnázia po sportovní halu. Předmětem schůzek bylo
prodiskutování projektového návrhu
na regeneraci příslušných dvou vnitrobloků. Připomínky zúčastněných

zapracoval projektant do projektové
dokumentace, kterou rozeslal k vyjádření dotčeným orgánům. Projektovou dokumentaci chceme mít
připravenou do března letošního
roku tak, abychom mohli zažádat
na Státní fond rozvoje bydlení o dotaci na plánovanou regeneraci.
Pavel Bezděk, starosta

Zateplení školní jídelny trochu jinak
Město Skuteč zrušilo původní
výběrové řízení na Snížení energetické náročnosti budovy jídelny
a kuchyně. V závěru listopadu 2017
vzneslo místní gymnázium požadavek na přesun části strávníků ze ZŠ
Komenského do školní jídelny zřízené Městem Skuteč. Od pololetí,
tj. od 1. 2. 2018 by do jídelny v ul.
Os. Ležáků docházelo cca 80 dětí
ze ZŠ Komenského a od nového
školního roku (2018/19) i ostatní
žáci této školy.
Kapacitou sice školní jídelna ve
stávající podobě vyhovuje, nicméně i na základě požadavků vedení
škol na zvýšení komfortu výdeje

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

jídel, jsme se začali zabývat myšlenkou rozšíření prostor jídelny.
Zároveň vyvstal i požadavek personálu na rekonstrukci rozvodů teplé vody. Z tohoto důvodu byla zadána projektová dokumentace, která
by vyřešila zvýšení prostoru jídelny, rekonstrukci výdejny jídla a také
rekonstrukci sociálního zařízení
a šaten.
Celá akce by měla proběhnout
zároveň se zateplením objektu
v letních měsících roku 2018.
Pavel Bezděk,
starosta

q Prostory školní jídelny by se měly rozšířit posunutím obvodové zdi
mezi hlavním (nevyužívaným) vchodem a vchodem do šaten směrem do ulice.

Nový zastupitel
a radní
V závěru října loňského roku
podal ze zdravotních důvodů rezignaci na post člena zastupitelstva
města Mgr. Jiří Navrátil, který také
tři roky vykonával funkci radního
(kandidátka ČSSD). Je na místě poděkovat Mgr. Navrátilovi za veškerou práci, kterou odvedl pro rozvoj
Města Skuteč.
Podle výsledků voleb z roku
2014 byl dalším náhradníkem
Ing. Jan Ptáček, který se stal
v prosinci členem zastupitelstva
Města Skuteč. Na zasedání ZMS 6.
12. 2017 složil slavnostní slib a zároveň byl na tomto zasedání zvolen
radním města Skuteč.
Pavel Bezděk, starosta

43,16 + 6,47 = 49,63 Kč
27,80 + 4,17 = 31,97 Kč
81,60 Kč

Důvodem zvýšení ceny vodného jsou vysoké investice. Na příští rok jsou plánovány tyto akce:
l čerpací zkoušky, vystrojení a zakrytí vrtu SK4 – Svatá Anna
l rekonstrukce části vodovodu na Štěpánově při opravě povrchu vozovky Husovy ulice kompletní rekonstrukce vodovodu
a kanalizace
l v případě výstavby kanalizace v Lažanech a ve Skutíčku bude
nutná výměna části vodovodního řádu.
Dlouhodobě se do ceny promítá výstavba výtlačného potrubí
z úpravny vody do vodojemu.
Stočné zůstává pro příští rok nezměněno. Ale to samozřejmě neznamená, že bychom neinvestovali. Na rok 2018 jsou plánované
dvě velké akce. Výstavba kanalizačních sítí v Lažanech a ve Skutíčku. Podmínkou provedení těchto akcí bude získání dotace.
Samozřejmostí jsou opravy vodovodní a kanalizační sítě, dále
nutné opravy a údržba čistírny odpadních vod, úpravny vody a vodojemů.
A jak jsme již několikrát psali, máme i nepřímé náklady. Jedná
se o roční nájemné za ČOV ve výši 1,5 mil. Kč bez DPH, které
společnost platí městu Skuteč, protože čistírna je v jeho majetku.
Někteří občané i zastupitelé nám tvrdili, že máme dražší vodu
než např. VS Chrudim. Ale ono to není tak jednoduché. Jejich cena
za vodné a stočné je nižší než naše, ale k této ceně musíte připočítat pevnou složku ceny za vodné a stočné za odběrné místo
a rok ve výši 1541 Kč. Při spotřebě vody v průměru 85 litrů na den
a osobu to činí 13,30 Kč na jeden kubík vody. Cena je tedy ve výši
cca 92,80 Kč/m3, což znamená o 11,20 Kč/m3 více.
Důvodem proč cena vody vzrůstá u mnoha vodárenských společností, je také nižší spotřeba. Dnešní spotřeba vody je tedy těch
cca 85 litrů, na konci 90. let to bylo 300 litrů. To je způsobené
úspornými spotřebiči, jako jsou myčky, pračky, vodovodní baterie, sprchové kouty. Hodně domácností už nepoužívá na pití vodu
z kohoutku, ale kupují balenou, to se samozřejmě také v množství
odebrané vody odrazí.			
Martin Havel
Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Skuteč

MP Skuteč končí v Proseči

V listopadu loňského roku zaslalo Město Proseč písemnou výpověď z veřejnoprávní smlouvy,
kterou byla ošetřena působnost
MP Skuteč na území Proseče
a jejich místních částí (Česká Rybná, Miřetín, Martinice, Paseky).
Město Proseč již cca půl roku
požadovalo snížení finanční spoluúčasti na provoz MP, k čemuž
jsme ovšem nemohli přistoupit.
Původní záměr při rozšíření počtu strážníků na sedm byl ten, že
MP Skuteč bude zajišťovat službu v průměru cca 20 hodin denně
a zúčastněná města – tedy Luže,
Proseč a Skuteč budou moci služby využívat stejným dílem a třetinovým poměrem se budou podílet
na úhradě nákladů.

Od 1. 1. 2018 bude MP Skuteč působit na území měst Skuteč
a Luže včetně všech jejich místních částí. Prozatím bude zachován stav strážníků na počtu pěti;
jednomu městskému strážníkovi,
který měl smlouvu na dobu určitou, nebyla tato prodloužena.
V tomto režimu bude odslouženo týdně cca 75 hodin, z toho 60
h. v denních službách a cca 15 v
nočních. Pro Luži to bude cca 24
h. v denních službách, noční by
se upravovaly podle potřeby. Po
třech měsících bude tento systém
vyhodnocen a domluví se další
postup.
Pavel Bezděk,
starosta

SKUTEČSKÉ NOVINY

STRANA 2

Schválený rozpočet města Skuteč na rok 2018
V
souladu
se
zákonem
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, a se se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějšího zákona byl
na 17. zasedání Zastupitelstva města Skutče dne 6. 12. 2017 schválen
rozpočet města na rok 2018.
Příjmy
120 258 000 Kč
Výdaje
117 208 900 Kč
Financování 3 049 100 Kč
Základními podklady pro sestavení rozpočtu na rok 2018 byla
aktuální finanční situace města, čerpání rozpočtu za předchozí dva roky
a předpokládané plnění roku 2017.
Dále byl zohledněn aktuální vývoj
ekonomiky a opatření v oblasti veřejných financí (růst inkasa daní).
Nejvýznamnější položku příjmů
představují daňové příjmy. Vzhledem k tomu, že ekonomika vykazuje
i nadále stabilní růst, je možné tento
zdroj příjmů rozpočtovat na úrovni 72 090 300 Kč. V porovnání se
schváleným rozpočtem na rok 2017
došlo k nárůstu o 9 794 300 Kč.
S ohledem k celkovému příznivému
stavu ekonomiky se předpokládá
zvýšení inkasa zejména u sdílených
daní, a to přibližně o 11 % oproti
roku 2017, přičemž tento odhad je
minimálně z 5 % ovlivněn změnou
zákona o rozpočtovém určení daní.
Tato změna zahrnuje posílení DPH
z 21,40 % na 23,58 % a také zvýšení
kritéria počtu dětí a žáků o 2 %. Další část daňových příjmů tvoří místní
poplatky, které jsou plánovány v obdobné výši jako v roce 2017 a vychází z platných vyhlášek. Nedaňové
příjmy ve výši 25 646 800 Kč tvoří
zejména příjmy z pronájmu majetku
města a z poskytovaných služeb, zálohy na služby spojené s bydlením
apod. Kapitálové příjmy, které jsou
plánovány na základě uzavřených
smluv ve výši 60 000 Kč, budou
v průběhu roku 2018 aktualizovány
dle schválených záměrů o prodeji
majetku.
Přijaté transfery jsou rozpočtovány v celkové výši 22 460 900 Kč.
Vzhledem k tomu, že zákon o státním rozpočtu České republiky
na rok 2018 nebyl dosud schválen,
je neinvestiční příspěvek na výkon
státní správy rozpočtován v odhadované výši 4 376 700 Kč (příspěvek na rok 2017 valorizován
o 5 %) a jeho závazná částka bude
upravena v roce 2018 rozpočtovým
opatřením. Neinvestiční transfer
od obcí ve výši 2 259 200 Kč zahrnuje příjem od města Luže a města Proseč na částečné financování
činnosti Městské policie dle uzavřených veřejnoprávních smluv.
Do rozpočtu je zapojen schválený
investiční transfer na financování
projektu „Zvýšení odolnosti ha-

sičské zbrojnice Skuteč“ v předpokládané výši dílčího čerpání
15 825 000 Kč.
Výdajová část rozpočtu je sestavena na základě potřeb a priorit
jednotlivých odborů a organizací
v závislosti na reálných finančních
možnostech města. Celkové výdaje jsou členěny na běžné výdaje
a na kapitálové výdaje. Běžné výdaje (mandatorní) jsou rozpočtovány dle jednotlivých organizačních
jednotek (ORJ) a zahrnují provozní
výdaje, které odrážejí předpokládaný mírný růst cen energií a služeb,
nezbytné výdaje běžnou údržbu
majetku a dále navýšení platů dle
nového platného nařízení vlády.
Do výdajů plánovaných ORJ 6
(Odbor stavební úřad, majetek a investice) jsou zahrnuty mimo jiné

ve výši 25 824 000 Kč a zůstatek
finančních prostředků na bankovních účtech z roku 2017 v částce
4 540 820 Kč. Splátky jistin z přijatých úvěrů jsou tvořeny splátkami
úvěrů přijatých v předchozích letech ve výši 5 824 000 Kč a jednorázovou splátkou úvěru od ČS a.s.
ve výši 20 000 000 Kč. Tato splátka by měla být částečně uhrazena
z přijaté dotace (15 825 000 Kč)
a částečně z přebytku finančních
prostředků roku 2017 (pol. 8115),
tj. z nevyčerpaných prostředků
v rozpočtu na spolufinancování
projektu „Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice Skuteč“ a z vyššího
inkasa sdílených daní v roce 2017
oproti rozpočtu.
Ing. Jana Štěpánková
vedoucí ekonomického odboru

ROZPOČET MĚSTA SKUTEČ NA ROK 2018
Odvětvové
třídění RS

Druhové
třídění RS

Organizační
třídění RS

1xxx
2xxx
3xxx
4xxx
4112
4121
4216
5xxx

3412

5213

4357

5331

3900

5xxx

3111
3111
3113
3113
3113
3141
3231

5331
5331
5331
5331
5331
5331
5331

6313

5512
3141

6121
6121

Kč
120 258 000,00
72 090 300,00
25 646 800,00
60 000,00
22 460 900,00

VÝDAJE CELKEM
BĚŽNÉ VÝDAJE (v členění na ORJ)
ORJ 1 - Kancelář starosty

117 208 900,00
87 667 400,00
4 381 600,00

4 376 700,00
2 259 200,00
15 825 000,00

ORJ 2 - Kancelář místostarosty

3 717 000,00

ORJ 3 - Kancelář tajemníka

5 915 500,00

ORJ 4 - Odbor ekonomický
v tom finanční vztahy k jiným osobám celkem:
Neinvestiční transfery podn. subjektům - Městská sportoviště s.r.o.,
Skuteč,IČO: 26013771
Neinvestiční příspěvek zřízené přísp. organizaci - SeniorCentrum Skuteč, IČO:
75016541
Neinvestiční transfery spolkům

210
211
215, 9215
216
217

6xxx

3412

Název závazného ukazatele
PŘÍJMY CELKEM
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery celkem
v tom:
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Ostatní investiční přijaté transfery ze SR - dotace z IROP ,
CZ.06.1.23/0.0/0.0/16-055/0002861

5421
13141

8xxx
8115
8123
8124
REKAPITULACE ROZPOČTU
Příjmy celkem (tř. 1 - 4)
Výdaje celkem (tř. 5 - 6)
Saldo příjmů a výdajů
Financování celkem (tř. 8)

13 235 000,00
2 870 000,00
1 350 000,00
22 932 400,00

ORJ 8 - Odbor kultura a školství
v tom finanční vztahy ke zřízeným příspěvkovým organizacím - neinvestiční
příspěvky celkem:
MŠ Poršova Skuteč, IČO: 75016184
MŠ Osady Ležáků Skuteč, IČO: 75015943
ZŠ Komenského Skuteč, IČO: 75016346
ZŠ Smetanova Skuteč, IČO: 75016028
ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče, IČO: 75016109
Školní jídelna Osady Ležáků Skuteč, IČO: 75016265
ZUŠ V. Nováka Skuteč, IČO: 68210582

13 527 600,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
v tom finanční vztahy k příspěvkovým organizacím - investiční
v tom finanční vztahy ke třetím osobám - investiční celkem:
Městská sportoviště Skuteč, s.r.o., IČO: 26013771
v tom prostředky na spolufinancování projektů EU celkem:
Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice - spolufinancování projektu
Snížení energet. náročnosti ŠJ Os. Ležáků - spolufinancování projektu

29 541 500,00
0,00
150 000,00
150 000,00
4 980 000,00
2 500 000,00
2 480 000,00

FINANCOVÁNÍ
Změna stavu krátk. prostředků na bankovních účtech
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků

V roce 2017 byla schválena nová Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a rádi bychom vás informovali o základních bodech
této vyhlášky.
Výše poplatku za komunální odpad pro rok
2018 zůstává beze změn. Změna nastává pouze
pro občany místní části Radčice a Lažany, kde byl
v průběhu roku 2017 schválen týdenní svoz odpadů
a poplatek pro rok 2018 byl navýšen.
Pro občany mající trvalý pobyt v části Skuteč,
Žďárec u Skutče, Radčice a Lažany je poplatek za svoz odpadů ve výši
500 Kč/osobu.
V místních částech Skutíčko, Přibylov, Nová Ves, Štěpánov, Zbožnov,
Lhota, Zhoř, Hněvětice a Lešany je poplatek ve výši 470 Kč/osobu.
Nadále zůstává v platnosti osvobození dětí od narození do pěti let věku,
a to až do konce roku, ve kterém pěti let dosáhly.
Poplatek za svoz odpadů i poplatek ze psa
je splatný do 30. dubna 2018.
Poplatky můžete uhradit v hotovosti na pokladně Městského úřadu
Skuteč v pokladních hodinách:
8 - 11 a 12 - 17 h
8 - 11 a 12 - 16 h
8-9h

37 193 300,00
17 455 000,00

ORJ 6 - Odbor stavební úřad, majetek a investice

Místní poplatky v roce 2018

Pondělí 		
Středa 		
Úterý, Čtvrtek a Pátek

i výdaje na opravy majetku (např.
oprava bytového fondu, oprava
chodníků a místních komunikací
a další). Neinvestiční příspěvky
zřízeným příspěvkovým organizacím byly schváleny v celkové výši
celkem 10 419 500 Kč a neinvestiční dotace 14 585 000 Kč. Na kapitálové výdaje byla vyčleněna
celková částka 29 541 500 Kč. Nejvýznamnější kapitálové položky
tvoří výdaje na opravu oken v ZŠ
Komenského, dále výdaje na spolufinancování projektu „Snížení
energetické náročnosti ŠJ Osady
Ležáků a projektu „Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice Skuteč “.
Ve financování je zapojený přijatý úvěr od ČS a.s. v předpokládané výši čerpání 18 234 080 Kč,
dále splátky jistin z přijatých úvěrů

7 549 500,00
1 029 200,00
620 000,00
2 211 000,00
1 900 000,00
573 800,00
815 500,00
400 000,00

-3 049 100,00
4 540 820,00
18 234 080,00
-25 824 000,00
120 258 000,00
117 208 900,00
3 049 100,00
-3 049 100,00

Společenské prostory
na Štěpánově
Firma Sonet building, s.r.o.
dokončila projekt na nový objekt
v místní části Štěpánov, který by
v případě realizace nahradil stávající nevyhovující prostory objektu čp. 76 (dosavadní hospoda).
Tento objekt je ve velmi špatném
stavu - nejen střecha, ale i strop
a rekonstrukce by byla značně
neefektivní. Záměrem je výstavba

nového zázemí pro místní občany
a spolky s tím, že stávající objekt
hospody bude částečně zbourán.
Zůstane zachována část s hasičskou zbrojnicí a opěrná zeď
ke hřbitovu.
Další podrobnosti včetně možnosti získaní příp. dotace sdělíme
v některém z dalších vydání.
/frí/

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).
Majitelé psů, kteří mají řádně uhrazen poplatek ze psa, dostanou 250 ks sáčků na psí
exkrementy. Speciální sáčky si mohou vyzvednout na ekonomickém odboru Městského úřadu Skuteč, kde zároveň mají možnost
i poplatek zaplatit.
Zároveň na ně mají nárok také majitelé psů,
které Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 od tohoto poplatku osvobodila. 		
Veronika Čechlovská, DiS.

Volba prezidenta republiky 2018
Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 275/2017 Sb., volbu prezidenta republiky.
Dny konání voleb stanovil předseda Senátu na pátek 12. ledna 2018
od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 08.00 do 14.00 hodin.
Případné II. kolo volby prezidenta se uskuteční v pátek 26. ledna 2018
od 14.00 do 22. hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 08.00 do 14.00 hodin.
Právo volit prezidenta republiky má každý státní občan České republiky,
který alespoň druhý den volby prezidenta dosáhl věku 18 let. Ve druhém kole
volby prezidenta může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého
kola volby prezidenta dosáhl věku 18 let.
Překážkami v právu volit jsou zákonem stanovené omezení osobní svobody
z důvodu ochrany zdraví nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.
Přehled volebních okrsků ve městě Skuteč.
Volební okrsek č. 1
je volební místnost v budově Městského úřadu Skuteč, Palackého nám.
133, pro voliče trvale přihlášené v ulicích:
Boženy Němcové, Dr. Znojemského, Fortna, Havlova, Heydukova, Mírová,
Na Vlaštovce, Palackého nám., Příčná, Rubešova, Rybičkova, Sahulova, Spojovací, Strmá, Terezy Novákové, Tomáškova, Tylova, Tyršova, Větrná, Zahradní.
Volební okrsek č. 2
je volební místnost v budově ZŠ Komenského Skuteč, Komenského nám.
150, pro voliče trvale přihlášené v ulicích:
Československé armády, Fimberk, Horka, Horecká, Hálkova, Husova, Jiráskova, Klínek, Komenského nám., Luční, Melicharova, Máchova, Nádražní,
Obchvatová, Poršova, Sadová, Štěpánkova, Šraňk, Vilibalda Svobody, Vítězslava Nováka, Zvěřinova, Žulová.
Volební okrsek č. 3
je volební místnost v budově ZŠ Smetanova Skuteč, Smetanova 304,
pro voliče trvale přihlášené v ulicích:
Bílý Kopeček, Družstevní, Havlíčkova, Nová Ves, Přibylov, Smila Flašky,
Smetanova, Školní.
Volební okrsek č. 4
je volební místnost v budově MŠ Osady Ležáků, Os. Ležáků 767, pro voliče trvale přihlášené v ulici Osady Ležáků a ulice Sládkova.
Volební okrsek č. 5
je volební místnost v budově obecního domu Radčice čp. 57, pro voliče
trvale přihlášené v obci Radčice.
Volební okrsek č. 6
je volební místnost v budově obecního domu Štěpánov 75, pro voliče trvale
přihlášené v obci Štěpánov.
Volební okrsek č. 7
je volební místnost v budově obecního domu Zbožnov čp. 26, pro voliče
trvale přihlášené v obci Zbožnov.
Volební okrsek č. 8
je volební místnost v budově obecního domu Skutíčko čp. 5, pro voliče
trvale přihlášené v obci Skutíčko.
Volební okrsek č. 9
je volební místnost v budově obecního domu Lažany čp. 50, pro voliče
trvale přihlášené v obci Lažany.
Volební okrsek č. 10
je volební místnost v budově obecního domu Lhota u Skutče čp. 15,
pro voliče trvale přihlášené v obci Lhota u Sk.
Volební okrsek č. 11
je volební místnost v budově obecního domu Hněvětice čp. 37, pro voliče
trvale přihlášené v obci Hněvětice.
Volební okrsek č. 12
je volební místnost v budově obecního domu Lešany, pro voliče trvale přihlášené v obci Lešany.
Volební okrsek č. 13
je volební místnost v budově obecního domu Zhoř čp. 34, pro voliče trvale
přihlášené v obci Zhoř.
Volební okrsek č. 14
je volební místnost v MŠ a ZŠ Žďárec u Skutče čp. 8, pro voliče trvale
přihlášené v obci Žďárec u Sk.
Při volbě prezidenta republiky může volič hlasovat na voličský průkaz,
a to nejen v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky, ale také
v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Voličské průkazy vydávají obecní úřady v místě trvalého pobytu voliče,
popř. zastupitelské úřady.
O vydání voličského průkazu může volič požádat ode dne vyhlášení
voleb, tedy od 28. srpna 2017 násl. způsoby:
1. písemně zasláním poštou na obecní úřad, kde má volič trvalý pobyt,
nejpozději do pátku 5. ledna 2018 do 16.00 hodin. V případě zaslání
poštou, musí být žádost opatřena úředně ověřeným podpisem voliče
2. v elektronické podobě, avšak pouze prostřednictví osobní datové
schránky voliče
3. osobně – v tomto případě není písemná žádost voliče požadována,
obecní úřad v tomto případě sepíše úřední záznam, nejpozději do středy
10. ledna 2018 do 16. 00 hodin.
Voličské průkazy se mohou vydávat nejdříve ve čtvrtek 28. prosince
2017.
Upozorňujeme voliče, že v případě ztráty nebo odcizení voličského průkazu NELZE vydat jeho duplikát, neboť tiskopis voličského průkazu je přísně
zúčtovatelným tiskopisem.
Voličské průkazy na Městském úřadě ve Skutči vydává správní odbor –
matrika a evidence obyvatel, paní Petra Šlemrová, tel.: 469 326 405.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní
občanství České republiky platným cestovním diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem I. kola volby
prezidenta hlasovací lístky. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti.
V případě konání II. kola volby prezidenta nebudou hlasovací lístky voličům doručovány, volič jej obdrží až ve volební místnosti.
Za přípravu a organizaci voleb je kompetentní osobou Marcela Peterková,
referentka odboru Stavební úřad, majetek a investice, tel.: 469 326 493, mobil 731 557 468, email: marcela.peterkova@skutec.cz.
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Vstup do MŠ

V prosinci byly dokončeny práce na vybudování nového vstupu
do budovy MŠ Osady Ležáků. Přístup do školky z jiné strany objektu
je bezpečnější a pohodlný.

Doprava V. Nováka

Dopravní situace v ulici V. Nováka bývá v průběhu všedních dní
mnohdy nepřehledná. Na vině je
zejména množství u krajnic parkujících aut. Vedení města tento
problém vnímá a intenzivně hledá
jeho řešení. Jedním z nich by mohl
být i výkup pozemků od firmy
Nathantrade, s.r.o., o kterém se
nyní jedná.

Digitalizace pokračuje

V rámci probíhající digitalizace
ve městě Skuteč se stále pohybují
po celém území Skutče zaměstnanci Katastrálního úřadu, kteří
zaměřují body označené při místních šetřeních. V tomto případě se
není třeba obávat jakýchkoli podvodných praktik. Naopak, prosíme
občany o poskytnutí součinnosti
těmto pracovníkům. Děkujeme.

Kaplička Zbožnov

V listopadu provedla firma Unistav z Chrasti zabezpečení bleskem poškozené kapličky na Zbožnově. Vzhledem k tomu, že došlo
k narušení statiky, bude muset být
horní část věžičky s největší pravděpodobností zbourána a postavena nově. Oprava kapličky se tak
posouvá do jarních měsíců.

Střecha muzea

Koncem roku byla dokončena
výměna střechy na objektu Městského muzea Skuteč, kterou realizovala firma Jaroslav Kopřiva.
Investice v hodnotě 921 tis. Kč
(vč. DPH) bude předpokladem pro
následnou půdní vestavbu, která
umožní lépe využívat i tyto prostory.

Upozornění

Upozorňujeme
občany,
že
z důvodu účasti zaměstnanců na
školení zapisovatelek okrskových
volebních komisí bude dne 8. 1.
2018 omezen provoz Městského
úřadu Skuteč v čase 8 – 13 hodin.
Děkujeme za pochopení.

25 let textilní firmy SINTEX
Skuteč vždy bývala označována za město ševců a kameníků. Tak
tomu bylo ještě v osmdesátých letech minulého století. Dominantním
podnikem byla BOTANA a podnik zpracování žuly Skutečský průmysl
kamene. Po sametové revoluci v roce 1989 se poměry změnily. Kromě
privatizace podniků došlo v restitucích k navrácení podniků neoprávněně vyvlastněných bývalým majitelům.
Tak tomu bylo i v případě restiním. Výrobním ředitelem skutečtučního navrácení výrobního obského závodu se stal pan Jaroslav
jektu v centru města v sousedství
Pešek, vedoucím pletárny pan Jiří
Komerční banky. Zde až do roku
Jelínek a vedoucí konfekční dílny
1948 prosperoval obuvnický závod
paní Zdenka Sodomková.
pana Kusého. Po znárodnění prošel
V dubnu 1993 byly zakoupepodnik několika změnami výrobníny první špičkové pletací stroje
ho sortimentu, v osmdesátých leod německé firmy MAYER&CIE
tech zde firma VEGASPORT Hraa první šicí stroje. Od dubna 1993
dec Králové montovala hokejové
byla zahájena výroba na jednu
a krasobruslařské brusle na odposměnu. V srpnu téhož roku byly
vídající sportovní obuv, vyráběnou
přikoupeny další pletací stroje
v BOTANĚ. Vedle toho zde šila
a rozběhla se výroba v dvousměnhokejová ribana, podvlékací oveném provozu.
raly pod hokejovou výstroj a další
Díky dobré obchodní činnosdoplňky.
ti společníků firmy stoupal odbyt
Vedení firmy VEGASPORT
úpletů a v roce 1994 byl rozjet třípojalo restituci „socialistickým“
směnný provoz pletárny s výrobou
přístupem – v navrácených provozúpletů pro trička, mikiny, legíny
ních budovách zlikvidovali její praa teplákové soupravy.
covníci vše, co by se dalo použít –
vytrhali elektrické zásuvky včetně
kabeláže, odšroubovali ventily těles ústředního topení, takže vyteklá
špinavá voda z topení vydula parkety… Takto byla provozovna předána restituentům – rodině Kusých.
V listopadu 1992 založili tři inženýři z Ústavu pro zpracování
chemických vláken – Jan Homoláč, Miloš Frýbert a Miroslav Orlich spolu se společností SINDAT
Praha nový subjekt SINTEX, spol.
s r. o. Česká Třebová s podnikatelským záměrem zavést textilní výrobu úpletů na velkoprůměrových
okrouhlých pletacích strojích, část
výroby ve vlastní konfekční dílně
šít a větší část výroby úpletů proV letech 1995 - 2003 zažila spodávat obchodním společnostem
lečnost SINTEX svůj nejbouřlivějs vlastními konfekčními kapacitaší rozvoj. Poptávka po kvalitních
mi.
úpletech byla velká a tak postupně
Vzniklá společnost SINTEX hlefirma nakupovala další stroje, přidala pro své záměry výrobní probírala nové pracovníky a v r. 1998
story. Po jednáních se zástupcem
– 1999 přistavěla ve dvoře výrobnírestituentů rodiny Kusých – panem
ho objektu novou moderní budovu
Josefem Kořínkem, bývalým dopletárny.
centem na Vysoké škole chemickoOd 1. ledna 1999 byla společ-technologické v Pardubicích, bylo
nost SINTEX transformována ze
smluvně stvrzeno odkoupení restispolečnosti s ručením omezeným
tuovaného výrobního objektu.
na akciovou společnost. V roce
Od 1. 1. 1993 se začalo s reno2006 SINTEX odkoupil od zeštíhvací objektu, byly provedeny relující se firmy BOTANA skladové
konstrukční a sanační práce. Pod
objekty v dolní části areálu při silvedením ředitele SINTEX, spol.
nici na Luži.
s r. o. Ing. Jana Homoláče se utvářel
V roce 2009 došlo v sídle společkádr zaměstnanců, který měl za cíl
nosti v České Třebové k fúzi SINzavést v co nejkratším čase výrobu
TEX, a. s. a SPOLSIN, spol. s r. o.
úpletů a konfekce. Zaměstnanci
SPOLSIN jako bývalý Ústav pro
se rekrutovali částečně ze Skutče,
zpracování chemických vláken dočástečně z chrudimské a chrastecké
plácel na ukončení výrobní činnosti
EVONY, odkud přicházeli odbornímnoha spolupracujících vláknařci s potřebným pracovním zaměřeských a textilních podniků a stával

se nerentabilním. Po nezbytném
zeštíhlení byl přijat pro českotřebovskou divizi SINTEX (bývalý
SPOLSIN) nový generel, zaměřený kromě speciálních textilních
malovýrob na maximální posílení
výzkumně vývojové základny společnosti. Během následujících pěti
let se zdvojnásobil objem výzkumných projektů a divize začala hospodařit s kladným hospodářským
výsledkem.
Výrobky z úpletů skutečské
pletárny SINTEX nosí snad každý, aniž si je toho vědom. Jedná
se o spodní prádlo z Evony, Trioly,
Úpavanu, špičkové sportovní oděvní výrobky firem Litex, Ultrasport-Senzor, AlpinePro, VandenBerg,
Cress, Makro, Klimatex, Draps,
Direct Alpine, a další. SINTEX, a.
s. se stal v posledním desetiletí rovněž významným dodavatelem prádla a speciálních funkčních oděvních výrobků pro českou armádu,
policii a Hasičský záchranný sbor.

So 6. 1. 		
		
		
		
		
Ne 7. 1.
Čt 11. 1. 		
		
So 13. 1. 		
		
Ne 14. 1.
So 20. 1. 		
		
		
		
Ne 21. 1.		
		
So 27. 1. 		
		
Ne 28. 1.

Florbal – Přebor elévů, 1. Liga dorostenek
(9.00 – 19.00)
Stolní tenis – Krajský přebor:
Skuteč X Chrudim C (9.00 – 12.00)
Skuteč X Tesla Pardubice V (13.00 – 17.00)
Futsal – Divize D (9.00 – 12.00)
Florbal – Olympiáda dětí a mládeže
Pardubického kraje (9.00 – 15.00)
Kopaná – turnaj mládeže (8.00 – 15.00)
Futsal – Pardubický přebor (16.00 – 19.00)
Florbal – Liga Vysočiny (9.00 – 17.00)
Basketbal – Oblastní přebor žáci U13,
Skuteč X Týniště n. O. (9.00 – 12.30)
Basketbal – Východočeská liga muži,
Skuteč X V. Mýto (17.00 – 19.00)
Basketbal – Východočeská liga muži,
Skuteč X Rychnov n. K. (10.00 – 12.00)
Florbal – Přebor mladších žáků,
3. Liga dorostenců (9.00 – 19.00)
Kopaná – turnaj mládeže (8.00 – 14.00)

Aktuální rozpis jednotlivých sportovišť naleznete
na http://sportoviste.skutec.cz

Hokejová utkání na zimním stadionu
út 2. 1.
ne 7. 1.
ne 7. 1.
so 13. 1.
ne 21. 1.

HC Skuteč X HC Hlinsko (11.00)
HC Skuteč X HC Moravská Třebová 2 (9.00)
HC Skuteč X HC Choceň (11.00)
HC Skuteč X HC Dynamo Pardubice (11.00)
HC Skuteč X TJ Lanškroun (11.00)

Plavání batolat

 Plavání pro děti od 1 roku věku
 Plaveme pátky od 9.00 hodin
 Plavání probíhá na Krytém plaveckém bazénu ve Skutči
 Předem se přihlaste na tel. čísle: 723 270 103, 775 559 858
 Cena kurzu 1400 Kč za 10 lekcí + 2 náhradní
 Začínáme 9. 3. 2018

Olympiáda dětí a mládeže 2018
Rozvíjí sektor speciálního ochranného oblečení, ve kterém se stal
důležitým evropským exportérem
antistatických, vysoce viditelných,
chránících proti elektromagnetickému záření, neprořezných, nehořlavých a dalších typů pracovních
oděvů a prádla. SINTEX vyrábí
rovněž ložní prádlo, známá jsou
především velmi kvalitní elastická
bavlněná prostěradla. Pro nemocnice, pečovatelské domy a seniorcentra vyvíjí a vyrábí speciální
prostěradla a podložky, chránící
před proležením a prosakem (antidekubity, inkontinence).
V současné době prožívá SINTEX úspěšné období hospodářského růstu. Proto i v letošním roce
2018 investuje do nákupu špičkových pletacích strojů a průmyslových šicích strojů. Kromě vnitřní
infrastruktury připravuje SINTEX
letos stavební úpravy ke zlepšení
vnějšího vzhledu budov v centru
našeho města.
SINTEX zaměstnává 120 kmenových pracovníků, přibližně 40
v České Třebové a 80 ve Skutči.
Vzhledem k nepostačující kapacitě vlastní konfekce zaměstnává
ve čtrnácti kooperujících konfekčních dílnách v Česku, na Slovensku
a v Polsku částečně dalších zhruba
200 šiček.
Přejme společnosti SINTEX,
a. s. do dalších 25 let života stálý
podnikatelský úspěch, spokojenost
zaměstnanců i klientů při šíření
dobrého jména českého textilního
průmyslu v Pardubickém kraji.
Jan Homoláč

Zimní Olympiádu dětí a mládeže (ODM) v roce 2018 bude ve dnech
28. ledna – 2. února hostit Pardubický kraj. Jedná se o největší multi-sportovní akci v ČR pro účastníky ve věku 10 – 16 let, která svým charakterem navozuje atmosféru skutečných olympijských her.
Během uvedených pěti dní proběhne 11 sportovních soutěží, do kterých
se zapojí 1 800 účastníků. Centrum Olympiády bude v Litomyšli, slavnostní zahájení se uskuteční v Tipsport areně Pardubice (od 15 h., vstup
zdarma) a slavnostní zakončení na zimním stadionu v České Třebové. Medaile budou předány v Kulturním době v Ústí nad Orlicí. Zapojení široké
veřejnosti se předpokládá i díky bohatému doprovodnému programu.
A v čem a kde se bude soutěžit?
Letohrad – biatlonový areál: běžecké lyžování, biatlon, lyžařský orientační běh
Častolovice – Skiresort Buková: alpské lyžování
Dolní Morava – Skiareál Větrný vrch: skicross, snowboarding
Choceň a Česká Třebová – zimní stadiony: lední hokej
Skuteč – městská sportovní hala: florbal
Litomyšl – zimní stadion: krasobruslení, rychlobruslení
Litomyšl – Evropské školící centrum: šachy
Litomyšl – Smetanův dům: taneční soutěž
Akci bude v průběhu konání živě přenášet ČT Sport, zpravodajství zařadí
i ČT 24 a ČT 1. Podrobnosti můžete sledovat na www.olympic.cz/ODM

Kurz jógy v Čajovně ve Žďárci
Podle systému Jógy v denním životě, který vytvořil
Paramhans swámí Mahéšvaránanda.
Rozvrh:
Pondělí: 17.30 - 19 hodin začátečníci - I díl
19.30 - 21 hodin mírně pokročilí
Dvouměsíční kurz v lednu a únoru
První setkání je v pondělí 15. ledna 2018
Kurzovné se platí na místě dvouhodina 120 Kč.
Vezměte si deku a vhodné oblečení, podložky na cvičení jsou
k dispozici.
Cvičení vede Jan Hlaváček
Přihlášky telefonem 725 696 132 nebo na E-mail janhlavacek@
seznam.cz Srí Dévpuridží ášram
539 73 Žďárec u Skutče 35, mobil 725696132, http://zdarec1.blogspot.cz
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Výpis z usnesení ze 79. zasedání Rady města Skuteč
ze dne 27. listopadu 2017 na Městském úřadě Skuteč
Rada města bere na vědomí:
01/079/2017
výpověď veřejnoprávní smlouvy
o výkonu činnosti obecní policie
02/079/2017
žádost spolku SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lažany o vymezení doby nočního klidu
Rada města schvaluje:
03/079/2017
úhrady za pobyt a služby v Domově
pro seniory, v Domově pro osoby se
zdravotním postižením a v Pečovatelské službě příspěvkové organizaci SeniorCentrum Skuteč s platností
od 01. 01. 2018
04/079/2017
odměnu řediteli příspěvkové organizace SeniorCentrum Skuteč
05/079/2017
změnu v rozpočtu Mateřské školy,
Skuteč, Osady Ležáků 767, okres
Chrudim
06/079/2017
změnu v rozpočtu Základní školy,
Skuteč, Komenského 150, okres
Chrudim
na rok 2017
07/079/2017
podání žádosti o dotaci z Programu
podpory kultury a památkové péče
v Pardubickém kraji na rok 2018
na restaurování křížku v k. ú. Lhota
u Skutče
08/079/2017
plán inventur města Skuteč na rok
2017 jako přílohu ke směrnici
4/2011
09/079/2017
změnu položkového rozpočtu města
Skuteč
10/079/2017
rozpočtové opatření č. 8/2017
v rozpočtu města Skuteč
11/079/2017
objednávku opravy střechy požární
zbrojnice (kapličky) na Zbožnově
u společnosti Unistav Chrast s.r.o.
12/079/2017
objednávku na výměnu kotle v č.p.
379, u společnosti Granit-sped s.r.o.
Lažany v celkové ceně 92.995 Kč
13/079/2017
dohodu o ukončení nájmu bytu
č. 14 č. p. 970, ulice Družstevní,
Skuteč
k 31. 01. 2018
14/079/2017
dohodu o ukončení nájmu bytu č. 5,
č. p. 931, ulice Boženy Němcové,
Skuteč k 31. 01. 2018
15/079/2017

podmínky nájmu bytu č. 14 v domě
č. p. 970, ulice Družstevní, Skuteč
na dobu určitou jednoho roku
16/079/2017
podmínky nájmu bytu č. 5 v domě
č. p. 931, ulice Družstevní, Skuteč
na dobu určitou jednoho roku
17/079/2017
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě
se společností ČEZ Distribuce, a. s.,
Děčín
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit:
18/079/2017
směrnici č. S 3/2017 Sociální fond
19/079/2017
směrnici č. S 4/2017 Použití sociálního fondu
20/079/2017
čerpání rozpočtu města za období
leden - říjen 2017
21/079/2017
rozpočtové opatření č. 9/2017
v rozpočtu města Skuteč
22/079/2017
rozpočet města Skuteč na rok 2018
23/079/2017
převod práv a povinností k bytu č.
38, Družstevní č. p. 929, Skuteč
na žádost nájemce na budoucí kupující
24/079/2017
strategický dokument Plán rozvoje
města Skuteč na období 20172025
25/079/2017
směnu části p. p. č. 2518/7 o výměře 330 m², ostatní plocha - ostatní komunikace ve vlastnictví města
Skuteč za část p. p. č. 1758/2
o výměře 325 m², orná půda, vše
k. ú. Skuteč, obec Skuteč
26/079/2017
prodej části p. p. č. 1736, o výměře 22 m², ostatní plocha - jiná
plocha, k. ú. Skuteč, obec Skuteč
za cenu 100 Kč/m² + platná sazba
DPH + náklady s prodejem spojené
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit:
27/079/2017
prodej části p. p. č. 120, o výměře
cca 100 m², zahrada, k. ú. Skuteč,
obec Skuteč
Rada města schvaluje:
28/079/2017
nabídku Komerční banky, a.s.
na dodávku a montáž platebních
terminálů

Výpis z usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva města Skuteč
konaného dne 6. 12. 2017 na MěÚ Skuteč
Zastupitelstvo města schvaluje:
01/017/2017
členy návrhové komise
02/017/2017
program 17. zasedání Zastupitelstva města Skuteč
Zastupitelstvo města bere
na vědomí:
03/017/2017
zprávu starosty města Skuteč
Zastupitelstvo města volí:
04/017/2017
člena Rady města Skuteč
Zastupitelstvo města stanovuje: 05/017/2017
výše
odměn
neuvolněných
členů
zastupitelstva,
členů
a
předsedů
finančního
a kontrolního výboru, bytové a přestupkové komise
Zastupitelstvo města schvaluje:
06/017/2017
plán činnosti na rok 2018 Finančního výboru Zastupitelstva města
Skuteč
07/017/2017
plán činnosti na rok 2018 Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Skuteč
Zastupitelstvo města bere
na vědomí:
08/017/2017
zápisy z kontrol Finančního výboru
zastupitelstva města
09/017/2017
zápisy z kontrol Kontrolního výboru
zastupitelstva města
10/017/2017
rozpočet příspěvkové organizace
SeniorCentrum Skuteč na rok 2018
11/017/2017
rozpočet společnosti Městská sportoviště Skuteč, s.r.o. na rok 2018
12/017/2017
rozpočet společnosti Městské vodovody a kanalizace Skuteč s.r.o.
na rok 2018
13/017/2017
cenu vodného a stočného na rok

2018 společnosti Městské vodovody
a kanalizace Skuteč s.r.o.
Zastupitelstvo města schvaluje:
14/017/2017
rozpočet města Skuteč na rok 2018
15/017/2017
poskytnutí finanční dotace spolku
Tělocvičná jednota Sokol Radčice,
z rozpočtu města Skuteč
16/017/2017
poskytnutí
dotace
společnosti
Městské
vodovody
a
kanalizace
Skuteč
s.r.o.
na kanalizaci v ulici Smila Flašky,
z rozpočtu města Skuteč
17/017/2017
čerpání rozpočtu města za období
leden - říjen 2017
Zastupitelstvo města bere
na vědomí:
18/017/2017
rozpočtové opatření č. 8/2017
v rozpočtu města Skuteč
Zastupitelstvo města schvaluje:
19/017/2017
rozpočtové opatření č. 9/2017
v rozpočtu města Skuteč
20/017/2017
dohodu o ukončení veřejnoprávní
smlouvy o výkonu činnosti obecní
policie s městem Proseč
21/017/2017
směrnici č. S 4/2017 Sociální fond
22/017/2017
směrnici č. S 5/2017 Použití sociálního fondu
23/017/2017
obecně
závaznou
vyhlášku
č. 2/2017 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
24/017/2017
smlouvu
o
zajištění
dopravní
obslužnosti
na
části území Pardubického kraje
v období od 10. 12. 2017
do 8. 12. 2018 a úhra-

dě nákladů s tím spojených
s Pardubickým krajem
25/017/2017
darovací smlouvu na poskytnutí
peněžitého daru na zvýšení kvality
služeb pro klienty veřejné správy
s Městem Chrudim
26/017/2017
převod práv a povinností k bytu č.
39, Družstevní č. p. 929, Skuteč
27/017/2017
převod práv a povinností k bytu č.
38, Družstevní č. p. 929, Skuteč
28/017/2017
prodej části p. p. č. 663/1,
o výměře 24 m², ostatní plocha
ostatní
komunikace,
k.
ú.
Štěpánov
u
Skutče,
obec Skuteč za cenu 100
Kč/m² + platná sazba DPH
+ náklady s prodejem spojené
29/017/2017
prodej p. p. č. 1163/10, o výměře 325 m², trvalý travní porost, k.
ú. Radčice u Skutče, obec Skuteč
za cenu 35 Kč/m² + platná sazba
DPH + náklady s prodejem spojené
30/017/2017
prodej části p. p. č. 1736, o vý-

měře 22 m², ostatní plocha - jiná
plocha, k. ú. Skuteč, obec Skuteč
za cenu 100 Kč/m² + platná sazba
DPH + náklady s prodejem spojené
31/017/2017
směnu části p. p. č. 2518/7
o výměře 330 m², ostatní plocha
ostatní
komunikace
ve vlastnictví města Skuteč za část
p. p. č. 1758/2 o výměře 325 m²,
orná půda, vše k. ú. Skuteč, obec
Skuteč
Zastupitelstvo
města
neschvaluje:
32/017/2017
prodej části p. p. č. 532/1, o výměře cca 300 m², ostatní plocha
- ostatní komunikace, k. ú. Lažany
u Skutče, obec Skuteč
33/017/2017
prodej části p. p. č. 120, o výměře
cca 100 m², zahrada, k. ú. Skuteč,
obec Skuteč
34/017/2017
prodej p. p. č. 758/5, o výměře 398 m², trvalý travní porost
a p. p. č. 758/6, o výměře 1101
m², zahrada, vše k. ú. Žďárec u Skutče, obec Skuteč.

Knihovnická olympiáda 2017
Každým rokem v podzimním
čase se v Městské knihovně Skuteč
koná Knihovnická olympiáda. Tuto
soutěž pro žáky druhého stupně skutečských základních škol knihovna
připravuje ve spolupráci se ZŠ Smetanova, zastoupenou panem učitelem Štěpánem Doležalem.
Třináctý ročník knihovnické
olympiády se uskutečnil v pátek 10.
listopadu. Díky vyostřené situaci
ve světě a katastrofám nejrůznějšího druhu se letošním tématem stala
Apokalypsa. Prověřili jsme slovní
zásobu soutěžících dvojic a jejich
schopnost pracovat s textem. Poznávacím úkolem byl soubor
apokalypticky
laděných fotografií známých
světových měst.
Nechyběly tradiční disciplíny
jako
knihovnické pexeso
či vyhledávání
knížek na čas
za pomoci elektronického katalogu.

Vítězné dvojice 13. ročníku Knihovnické olympiády:
1. místo:
Kateřina Burešová, Alžběta Doležalová (ZŠ Smetanova, 8. ročník)
Jana Pírková, Monika Šťavová (ZŠ
Smetanova, 9. ročník)
2. místo:
Nikola Bártová, Beáta Tupá (ZŠ Komenského, 9. ročník)
3. místo:
Andrea Chadimová, Adam Pešek
(ZŠ Komenského, 9. ročník)
za Městskou knihovnu
M. Burešová

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
- PROSINEC 2017 SVÁ Životní jubilea oslavili:
70 let
 Silvestr Róza, Sládkova
 Václav Ročeň, Radčice
 Olga Záhorková, Vítězslava Nováka
75 let
 Josef Novák, Vítězslava Nováka
 Hana Dopitová, Tomáškova
 Hana Brendlová, Poršova
 Věra Lidmilová, Zbožnov
 Jan Slezák, Československé armády
85 let
 Josef Hurych, Zhoř
 Zdeňka Mrkvičková, Fimberk
 Marcelín Scheinpflug, Československé armády
90 let
 Vlasta Kubásková, Jiráskova
95 let
 Bohumila Korábová, Heydukova

Ježíškova vnoučata
Kdo letos neslyšel o Ježíškových vnoučatech. Pro ty, kdo přece jenom nevědí, o co se jedná, si
dovolím krátké shrnutí. Na podzim
2016 si novinářka Olga Štrejbarová
při jednom svém natáčení všimla,
že v domovech pro seniory bývají opuštění lidé, kteří mnohdy již
roky nedostali žádný vánoční dárek
a období svátků je pro ně spíš časem
prázdnoty než radosti. Rozhodla se
to změnit. Založila facebookovou
skupinu Ježíškova vnoučata. Oslovila domovy pro seniory, požádala
sociální pracovníky, aby se zeptali
svých osamělých klientů, co by si
přáli. První seznam byl pryč během dvou hodin. S každým dalším
byla přání rezervována rychleji
a rychleji. Během loňských Vánoc
se skupině dobrovolníků, nadšenců a přátel podařilo splnit zhruba
600 vánočních přání. Od knih přes
předplatné časopisů, uzeniny a boty
až po zážitková přání, jako návštěva zoo po čtyřiceti letech, návštěva divadelní vlásenkárny až třeba
po jízdu na Harleyi.
Letos projekt svou mediální silou podpořil Český rozhlas a bylo
opravdu neuvěřitelné sledovat, jak
velkou vlnu zájmu vyvolal. Do poloviny prosince se zaregistrovalo
přes 13 tisíc přání. Více než 11
a půl tisíce jich již bylo splněno,
přes 1 tisíc se jich plnilo. Jednotlivá přání se plnila v řádu hodin.
Také my jsme se s několika našimi
klienty do tohoto projektu zapojili,
všechna přání jsou již splněna. Děkujeme, opravdu upřímně!
Mohla bych tento článek skončit tečkou, ale mám toho na srdci
o trochu víc. Myšlenka plnění přání
opuštěným seniorům v domovech
pro seniory, jakkoliv krásná, se
zobecnila. Klienti v domovech pro

seniory jsou opuštění, pojďme jim
nahradit jejich rodiny, pojďme jim
plnit jejich přání. Od skromných
přání „sladkosti, předplatné časopisu, kniha,…“ až po „Pro klienty domova důchodců zahradní nábytek,
vícemístný užitkový vůz, vícemístný automobil, venkovní posezení,
pro uživatele domova se zdravotním postižením zapuštěný venkovní bazén,…“ Kde jsou vánoční přání, jsou to opuštění senioři?
Domovy pro seniory tu dnes zpravidla nejsou pro opuštěné seniory
a o ty, o koho se rodiny nechtějí
starat. Většina našich seniorů rodiny má, mají se rádi a pravidelně
se navštěvují. Domov pro seniory
pro ně není odkladištěm nepohodlných seniorů. Je pro ně místem, kde
jim podali pomocnou ruku a jejich
blízkým poskytli péči, na kterou již
sami nestačí. Všichni stárneme, naši
rodiče a prarodiče dříve než my.
K vyššímu věku se přidávají nemoci a problémy, ať už fyzické nebo
psychické. Ne vždy je možné tuto
situaci řešit doma. Péče je náročná
(kdo si nevyzkoušel, nechť nesoudí), sami chodíme do zaměstnání,
bez kterého neuživíme své rodiny,
máme děti a vnoučata, které potřebují naši pomoc a péči,…
Dovoluji si na tomto místě vzdát
hold všem, kdo pečují o své blízké,
ať již sami doma, nebo s pomocí
odborníků. Všem těm, kteří na své
rodiny nezapomínají, jenom nestačí na celodenní a každodenní péči.
Krásný nový rok vám všem.
Mgr. Linda Bodláková
vedoucí sociální péče

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
pohotovostní služby jsou od 9 do 13 hodin
Leden
1.1.2018 sv. Pondělí - Nový rok
6.1. Sobota			
7.1. Neděle			
13.1. Sobota			
14.1. Neděle			
20.1. Sobota			
21.1. Neděle			
27.1. Sobota			
28.1. Neděle			

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

Únor
3.2. Sobota			
4.2. Neděle			

MUDr. Josef Cimburek
MUDr. Josef Cimburek

Eva Konývková
Hana Mrkvičková
Hana Mrkvičková
Zora Dvořáčková
Zora Dvořáčková
Libor Bačkovský
Libor Bačkovský
Tomáš Mrkvička
Tomáš Mrkvička

Hlinsko, Nádražní 548
Proseč u Skutče, Zahradní
Proseč u Skutče, Zahradní
Hlinsko, Husova 64
Hlinsko, Husova 64
Hlinsko
Hlinsko
Proseč u Skutče, Zahradní
Proseč u Skutče, Zahradní

Skuteč
Skuteč

240
240

Poliklinika Hlinsko
Zdravotní středisko
Zdravotní středisko

240
240

Družstevní 1401
Družstevní 1401
Zdravotní středisko
Zdravotní středisko

Tyršova 386
Tyršova 386
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RETRO VZPOMÍNKA ZŠ Smetanova

Stařičký pan Rok se s mladým
pánem Rokem znovu po roce sešel a prosincová vánoční výstava
2017 prosvištěla pětihodinovým
maratonem tak urputně, že všichni
zúčastnění nabyli dojmu, jako kdyby jarmark cílem snad ani neproběhl. Letos, chtělo by se říct, jak
jinak, zase jinak, se výstava nesla
v nostalgickém RETROSTYLU
60. – 70. let.
Třebaže mnozí pamatují, jak retroživot nestlal pokaždé na růžích,
dovolím si tvrdit, že naše vzpomínání si ustlalo hebce a romanticky.
Několik návštěvníků se při té příležitosti dotazovalo, zda se u nás
platí retro či současnými bankovkami. Myslím, že nebude příliš

s podivem, když v trezoru dobrovolného vstupného nalezneme
bony. Samotná atmosféra aplaudovala akcentem skupiny ABBA
a baladickou blažeností skupiny
BEATLES. Pod heslem „Po osmé
vstoupíš do téže řeky“ jsme úderem 13. hodiny rozpoutali nespoutanou show. Střídal se jeden obraz
za druhým, ozdobičky, korálky,
cukroví, pizza, trdelník, knížky,
zvířátka, ochutnávka červíků,
mažoretky, zpívání, básničky,
deskové hry, módní přehlídka,
dokonce i velký ELVIS přišel.
Snad ani ty terčíky na biatlonové
střelnici netřeští rychleji …
Také pedagogický sbor se náležitě vystrojil, pánové nosili široké

a barevné kravaty, odvážní si vzali
kalhoty do zvonu a ještě odvážnější
oblékli rudé kalhoty obepnuté dvěma řadami sexy knoflíků, chodilo
se na vysokém podpatku nebo bez,
hrdě se vystavovala kostkovaná
saka, vytahané svetry, hnědé army
„strašidelné“ boty a ostatní podivná směs rebel oblečení. Jen hřebeny v zadních kapsách kalhot jsme
si zodpovědně zakázali. Dámy oslnily načinčanými účesy, občas ozdobené čelenkami, oblékly těsné,
většinou však těsnější minisukně.
Jen hluboké úklony a předklony si
zodpovědně zakázaly. A přece …
našli bychom i po letech dvě úplné
novinky. Tu první zastala paní šatnářka, u níž si návštěvníci mohli

pohodlně odložit, a druhé obohacení programu obstarala poutavá
interaktivní přednáška Ze světa
hmyzu a bezobratlých, spojená
s výstavou všelijakých těch potvůrek a zasvěceným komentářem
p. Karla Švece.
Chtěli bychom jménem naší
školy poděkovat všem, kteří se
podíleli na překrásném podvečeru,
dětem – pomocníkům, dětem –
účinkujícím, učitelům – kolegům,
učitelům – manekýnům, a především Vám návštěvníkům, kteří nás
chválou nešetřili. Děkujeme.

ZPRÁVIČKY ZE ŽĎÁRCE
Čas adventu přináší dětem i dospělým dlouho očekávanou atmosféru
Vánoc. K ní patří nejen pečení cukroví, zdobení obydlí, psaní Ježíškovi, ale
samozřejmě také příchod Mikuláše s jeho věrnými společníky. Tak, jako
každý rok, navštívily tyto pohádkové bytosti i naši školu a školku. Děti jim
přednesly připravené básničky, zazpívaly a poté byly po zásluze odměněny. Po odchodu Mikuláše z dětí opadla nervozita a mohly si s radostí užít
připravenou diskotéku. Na té se pekelně vydováděly, zatančily si a zahrály
mnoho čertovských her.
Velmi děkujeme Cukrárně u Pražanů za dobroty, které nám poskytla
na odměny pro děti. Dále také firmě Čištění Lorenc za ochotné a především
bezplatně provedené vyčištění koberce ve škole.
ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče

Pedagogický sbor ZŠ Smetanova přeje všem šťastné a veselé
Vánoce.

PF 2018 a poděkování ze „ZUŠky“

Tento školní rok jsme v naší
škole tradiční prosincové akce
pojali v trošku jiném duchu. Mikuláš se svojí družinou andělů
a čertů nás sice navštívil, ale adventní výstava, na kterou jsme
byli zvyklí z minulých let, se
nekonala. Výrobu dekoračních
předmětů s adventní a vánoční tématikou nahradily hodiny
zpěvu, tance, herectví a recitace.
Vše vyvrcholilo 12. 12. v kulturním klubu, kde proběhl první
ročník vánoční akademie ZŠ Komenského.
Dopolední představení patřilo
školkám a školám, podvečerní
pak rodičům a prarodičům žáků
i přátelům naší školy, kteří se
přišli podívat, jak šikovné máme
děti. Bohatou fotogalerii i videozáznam z celé akce naleznete
na našich facebookových strán-

Prosinec v ZŠ Komenského

kách.
Na tomto místě bychom rády
poděkovaly všem, kteří se zasloužili o to, že můžeme být na žáky
i svoji práci hrdí: pedagogickému
sboru za čas, trpělivost a skvělé

nápady, žákům za píli, snahu a zapálenost, divákům za zájem, který
se projevil hojnou účastí na odpoledním představení, a v neposlední řadě Městu Skuteč za bezplatný pronájem kulturního klubu

i za podporu, jíž se nám dostalo.
Na závěr přejeme všem čtenářům Skutečských novin mnoho
štěstí v roce 2018.

Jménem Základní umělecké školy Vítězslava Nováka, Skuteč, bych
rád touto cestou moc poděkoval všem, kteří nás podporovali nejen
v uplynulém roce. Zejména pak rodičům našich žáků, kteří neváhají
přidat ruku k dílu a udělat „něco navíc“, naposledy třeba při návštěvě
francouzského pěveckého sboru Airs du Temps z Pont-l Éveque. Dále
městu Skuteč, jsme rádi, že máme takového osvíceného zřizovatele. Velice si vážíme možnosti využívat prostory kulturního klubu k pořádání
koncertů a dalších akcí (pan správce Stolařík má s námi svatou trpělivost). Do nového roku Vám přeji hodně štěstí, zdraví a úspěchu a těším
se na setkání třeba na některém z našich koncertů.
Jan Papež
Vážení a milí, velcí i malí, mladí i staří kamarádi naší
„Veselé školky“,

ZPRÁVY Z GYMNÁZIA
Pěvecký soubor Gymnázia
na Staroměstském náměstí
V úterý 19. prosince 2017 vystoupil Skusbor pod vedením Mgr. Vladimíra Opletala na tradičních vánočních trzích v Praze na Staroměstském
náměstí se svým pásmem adventních
písní.
Projekt Krokus
V listopadu se třída kvarta
z GSŘMR ve Skutči zapojila do projektu s názvem Projekt Krokus, díky
kterému si připomínáme děti, které
zahynuly během holocaustu.
Projekt Krokus je irská iniciativa,
které se v současné době účastní několik evropských zemí. Irská nadace
pro osvětu holocaustu, Holocaust
Education Trust Ireland (HETI) nám
poskytla cibulky žlutých krokusů,
abychom je zasadili. Žluté květy krokusů připomínají Davidovu hvězdu,
kterou museli být Židé označeni během nacistické nadvlády.

Účelem projektu je názorné přiblížení tématiky holocaustu mladým lidem a prohloubení jejich
povědomí o nebezpečí rasismu
a nesnášenlivosti. Dozví se také, jak
důležité je chovat se vůči ostatním
s tolerancí a úctou nezávisle na jejich etnické příslušnosti, zdravotním
postižení, sexuální orientaci či náboženském vyznání.
Účastníci mohou zveřejňovat fotografie, komentáře a úvahy na bezpečném facebookovém fóru Klub Krokus (The Crocus Club) spravovaném
nadací HETI a podělit se tak o své
zkušenosti s projektem.
text: Eliška Jirásková,
foto: Andrea Zoulíková
Příběhy bezpráví
Dne 13. listopadu naši školu navštívila Hana Truncová, pamětnice
dvou totalitních režimů. Za komunismu byla vězněna, a to za takový
nesmysl – roznášení letáků proti
systému a nápomoc při přechodu
státní hranice.
Jelikož se třída kvarta a tercie brzy budou
učit o komunismu, účastnily se
této besedy. Paní
Truncová
nám
povídala o svém
životě. Nejdříve
za druhé světové
války a později
za
komunismu.

Roku 1951 byla odsouzena k trestu odnětí svobody po dobu 13 let,
nakonec byla podmínečně propuštěna v roce 1960. Za dobu věznění
vystřídala několik věznic. Ale to
nebylo všechno. Celá její rodina
byla perzekvována. Říkala nám,

co všechno ve věznicích zažila
a jak těžké to bylo za komunismu.
Matěj Vostrčil
Vše dobré v novém roce 2018 přejí žáci a zaměstnanci Gymnázia!

do roku 2018 Vám přejeme
hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody. Prostě vše nejlepší na Vašich
cestách životem. Těšíme se na setkávání s Vámi při různých akcích
naší školičky.
Děti a kolektiv
Mateřské školy Osady Ležáků
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Herecká esa v Ředitelské lóži

Autorem posledního představení
zařazeného v podzimním abonentním cyklu je český herec, dramatik,
režisér, pedagog a spisovatel pro
děti Arnošt Goldflam. Už poněkolikáté se ve své hře vrací do divadelního prostředí. Ředitelská lóže
se odehrává ve starobinci, kde
spolu nekonečné hodiny tráví dva
zapomenutí herci. S nadhledem
i smutkem vzpomínají na minulost
a snaží se co nejvíce zpřítomnit
těch pár chvil, kdy byli opravdu
šťastní. Jedinými protagonisty hry
jsou dvě herecká esa: Alois Švehlík
a Stanislav Zindulka.
Alois Švehlík se narodil 30. 6.
1939 v Pardubicích a vystudoval
střední průmyslovou školu v Chrudimi. Ochotnicky začal hrát v pardubickém chrámovém divadelním
souboru u Salesiánů. Od roku 1988

patří k hereckým špičkám souboru
Národního divadla Praha a nyní své
zkušenosti předává coby pedagog
na DAMU.
Stanislav Zindulka – držitel
Ceny Thálie za celoživotní mistrovství do Skutče zavítá již potřetí.
Na DAMU jako student nastoupil
v roce 1951 a mezi kantory zažil
Karla Högera, Jiřího Plachého
nebo Vlastu Fabiánovou. Po škole byl 12 let v angažmá v Hradci
Králové, poté byl 22 let v Brně,
kde také učil na brněnské konzervatoři. K jeho žákům patřili Libuše
Šafránková, Dagmar Veškrnová
i Oldřich Kaiser.
Jsou herci, kteří zazáří hned
na počátku své kariéry, a jsou tací,
kteří se dostávají do povědomí diváků zvolna, ale jejich umění zato
rok od roku zraje a popularita sílí.

A zatímco ti první jsou často nakonec zváni především do pořadů
pro pamětníky, pracovní nasazení
těch druhých neuhasíná a jejich
mistrovství je obdivováno stejně

jako jejich mladistvá energie. Právě k takovým hercům patří Alois
Švehlík a Stanislav Zindulka.
Představení Ředitelská lóže
uvedeme ve čtvrtek 11. ledna 2018.

KULTURNÍ KALENDÁŘ
LEDEN 2018
do 14. 1. 2018, městské muzeum
FENOMÉN IGRÁČEK

Výstava prezentuje historii, současnost a budoucnost legendární plastové figurky, která
nás provází dětstvím už od roku 1976. Uvidíte i Igráčky v podobě ševce a kameníka.
                   Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč

do 14. 1. 2018, městské muzeum
POZNEJ SVÉ BOTY

Výstava s fotografiemi mezinárodně oceňovaného fotografa GMB Akashe se zaměřuje
na pracovní podmínky v koželužnách a při výrobě obuvi v Bangladéši.  Vstupné: zdarma

sobota 6. 1. – 20 hodin, KKS
TŘÍKRÁLOVÝ PLES

Římskokatolická farnost Skuteč společně s farností Předhradí zvou na tradiční Tříkrálový
ples s hudební produkcí skupiny MIX. Předprodej vstupenek probíhá v Květinářství Sokol.

Vstupné 115 Kč

Hra mistra napětí – Nadaný žák

Předlohou k divadelní hře Nadaný žák je jedna z povídek STEPHENA KINGA, amerického mistra napětí, jednoho ze čtenářsky
nejúspěšnějších autorů současnosti. Řada jeho knih a povídek
byla i zfilmovaná. Vzpomeňme
například nedávno uvedené „To“ či
„Vykoupení z věznice Shawshank“
nebo „Zelená míle“. Téměř všechny jeho romány se staly bestsellery; říci však, že King píše pouze
horory a thrillery, je značně zjednodušující. Je mistrem v rozvíjení
děje, v udržování napětí, ve vytváření atmosféry hrůzy, ale dokáže jít

;

ZVEME VÁS DO DIVADLA

i daleko hlouběji. Příkladem toho je
také Nadaný žák.
Jde o příběh, který by se klidně mohl stát i dnes. Příběh, který
nahlíží do těch nejtajemnějších
zákoutí lidské mysli a upozorňuje
na rizika, která v sobě mohou skrývat i zdánlivě „vzorní“ jedinci mezi
námi.
Představení Nadaný žák uvádíme pod hlavičkou Divadlo odvážného diváka v úterý 16. ledna.
Slíbit můžeme, že i při inscenaci
v provedení herců Městského divadla Kladna vás přinejmenším
zamrazí. /frí/

středa 10. 1. – 19 hodin, KKS
PO STRNIŠTI BOS

Edu Součka už známe z filmu Obecná škola. Nyní jsme však v Protektorátu, kdy je rodina
osmiletého Edy donucena vystěhovat se z Prahy na venkov k příbuzným. V hlavních
rolích českého filmu uvidíte Ondřeje Vetchého, Terezu Voříškovou a mnoho dalších.

Vstupné 80 Kč

čtvrtek 11. 1. – 19 hodin, KKS
ŘEDITELSKÁ LÓŽE

Tragikomický příběh o přátelství dvou starých a zapomenutých herců je postaven
zejména na dialozích a hereckých výkonech Aloise Švehlíka a Stanislava Zindulky.

Vstupné 300 Kč

sobota 13. 1. – 19 hodin, KKS
MATURITNÍ PLES 4. BP

Další lednový ples je v režii maturantů Bezpečnostně právní činnost GSŘMR Skuteč.
O hudební produkci se postará kapela Quattro. Vstupenky jsou k dostání u maturantů
nebo v květinářství Sokol na náměstí ve Skutči.

Vstupné: předprodej 120 Kč, na místě 150 Kč

úterý 16. 1. – 19 hodin, KKS
NADANÝ ŽÁK

Adaptace bestselleru Stephena Kinga, je příběhem o setkání nadprůměrně inteligentního
chlapce se stárnoucím Němcem, který pod falešnou identitou skrývá svoji nacistickou
minulost. Napínavý thriller zkoumá zrod zla v člověku i s připomínkou důsledků nacistického běsnění za války.
Vstupné 200 Kč

čtvrtek 18. 1. – 18. hodin, městské muzeum
NOVÉ ARCHEOLOGICKÉ OBJEVY
V ŽELEZNÝCH HORÁCH

Milí spoluobčané,
jménem Římskokatolické farnosti-děkanství ve Skutči moc děkujeme
Městu Skuteč a všem dárcům z místních podniků i jednotlivcům za podporu
při celkové rekonstrukci interiéru děkanského chrámu Nanebevzetí Panny
Marie. V kostele je denně otevřena předsíň a kolem bohoslužeb, koncertů
a dalších akcí, je možno si ho prohlédnout celý.
Přejeme všem úspěšný, pokojný a opravdu šťastný Nový rok 2018.


Za farnost s vděčností P. Jan Linhart

Přednáška PhDr. Jana Musila o příspěvku nejnovějších laserových leteckých skenů
a povrchových průzkumů krajiny k poznání minulosti známých míst.

Vstupné: 40 Kč dospělí, 20 Kč děti

pátek 19. 1. – 20 hodin, KKS
7. PLES SMT SKUTEČ

Skupina SMT Skuteč si i letos připravila zcela nové sestavy. Těšit se můžete na opravdu
taneční ples, o který se hudebně postará skupina Chorus. Vstupenky jsou v předprodeji
v květinářství Sokol na náměstí ve Skutči.

Vstupné: předprodej 100 Kč, na místě 120 Kč

úterý 23. 1. – 25. 3., městské muzeum
PETR LICHTENBERG – REALISTICKÉ OBRAZY

Realistické obrazy
Petra Lichtenberga
Petr Lichtenberg, chrudimský
malíř pochází z nedalekých Nasavrk. Jeho obrazy jsou na první
pohled srozumitelné, odbornou
veřejností označované jako realistické, v některých případech možná až fotorealistické. Snaží se o co
nejvěrnější zachycení skutečnosti,
hledá detaily na první pohled neviditelné. Velice rád maluje vodu,
ať už to jsou kapky nebo tříštící
se vlny. Své místo v jeho tvorbě
mají i tradiční zátiší, kde autor beze
zbytku využívá jemu vlastní smysl
pro detail.
Přestože se malbě obrazů začal
věnovat poměrně nedávno, vysloužila si jeho tvorba již několik
ocenění, z nichž za zmínku určitě
stojí druhé místo v mezinárodní

soutěži osmi evropských zemí
European Art Awards 2016, kde
odborná porota vybírala z více
než 240 obrazů. Velmi cenný a navíc čerstvý úspěch přišel z mezinárodního veletrhu výtvarného
umění ARTFEST 2017 v Českých
Budějovicích. Zde obdržel Hlavní
cenu vystavovatelů v konkurenci
120 výtvarníků z několika zemí.
Sám autor si však nejvíce cení zájmu návštěvníků výstav a galerií,
odkud si již našlo mnoho obrazů
cestu do domácností.
Představu o autorově tvorbě si
můžete udělat nejen na připravované výstavě ve skutečském muzeu,
ale i na jeho internetových stránkách www.lichtenbergpetr.cz.

Libor Aksler

Realistické až fotorealistické obrazy jsou velice zajímavou kategorií výtvarného umění.
Jejich tvorbě se autor začal věnovat až teprve nedávno, ale svým pojetím dokázal
zaujmout nejen laickou veřejnost, ale i řadu odborníků.

Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč

čtvrtek 25. 1. – 18 hodin, městské muzeum
KOLMO POUŠTÍ NEGEV

S RNDr. Petrem Srpem prožijete přejezd měsíční krajiny v pouštích na jihu Izraele.
Poznáte vyprahlé kaňony, starobylé kláštery, stanové vesnice novodobých beduínů
i z kamení vydobyté farmy, které směle konkurují holandským zemědělcům.

Vstupné: plné 50 Kč, snížené 25 Kč

pátek 26. 1. – 19 hodin, KKS
MATURITNÍ PLES GSŘMR

Poslední lednový ples pořádají maturanti Gymnázia Suverénního řádu maltézských
rytířů ve Skutči. O hudební produkci se postará kapela Koplahoband. Vstupenky jsou
k dostání u maturantů nebo v květinářství Sokol na náměstí ve Skutči.

Vstupné: předprodej 120 Kč, na místě 150 Kč
Připravujeme na únor:
1. 2. Archeol. přednáška:
Nejnovější objevy na Chrudimsku
3. 2. Florbalový ples
6. 2. Vernisáž výstavy: Mozaika lidové
kultury Pardubického kraje
   8. 2.  Cestopisná přednáška
9. 2. Skautský ples

10. 2. Dětský karneval
13. 2. Večer francouzských šansonů
(náhradní termín)
14. 2. Elling a Kjell Bjarne
aneb Chvála bláznovství
15. 2.  Archeol. přednáška: Pohřbívání na
Chrudimsku ve středověku a novověku
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Náhradní termín koncertu v muzeu

VZPOMÍNKA

Koncert Chanson Tria CouCou s názvem VEČER FRANCOUZSKÝCH ŠANSONŮ, který se měl uskutečnit v městském muzeu 20. 12. 2017, byl s ohledem na onemocnění
zpěvačky v původním termínu odvolán. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Náhradním termínem je úterý
13. února 2018. Případné další informace podá Městské
muzeum Skuteč.  	
/frí/

Městské muzeum Skuteč zve na
archeologický přednáškový cyklus:
18. 1. 2018 - Nové archeologické objevy v Železných horách
PhDr. Jan Musil
Jižní část okresu Chrudim téměř souvisle
pokrývá les. Lesní prostředí zakonzervovalo relativně dobře dochované pozůstatky
lidské činnosti od pravěku po současnost.
Za použití výsledků laserového leteckého
skenování a povrchového průzkumu před
námi vyvstávají staré cesty, pozůstatky těžebních prací, středověkých vsí, tvrzí a hradů, jakožto i vojenských okopů z nedávné minulosti.

1. 2. 2018 - Nejnovější objevy na Chrudimsku
PhDr. Jan Frolík, CSc. – PhDr. Jan Musil

Při provádění záchranných archeologických výzkumů v letošním roce došlo k celé
řadě objevů, které posouvají dále naše
poznání minulosti. Výzkumy se nedotkly
pouze samotné Chrudimi, ale i obcí Kočí,
Nasavrk, Lhoty u Skutče, hradů Lichnice
a Rabštejnka. K archeologickým objevům
ovšem nedochází pouze v terénu, ale i v archeologických depozitářích…

15. 2. 2018 - Pohřbívání na Chrudimsku
ve středověku a novověku
PhDr. Jan Frolík, CSc. – PhDr. Jan Musil

V uplynulých letech bylo na Chrudimsku
prozkoumáno několik stovek hrobů z období středověku a novověku. V kombinaci
s nejnovějšími přírodovědnými metodami
(analýza DNA, paleopatologie, antropologie, analýza izotopů stroncia ad.) dospíváme k překvapivým poznatkům.
Začátek vždy v 18 hodin.
Vstupné 40 Kč dospělí, 20 Kč děti.

Dne 21. 12. 2017 jsme si připomněli 10 let
od chvíle, kdy nás opustil náš milovaný
manžel, tatínek a dědeček pan Josef Kudrna.
Stále vzpomínají manželka
a dcery s rodinami.

VZPOMÍNKA
Kdo jste měli rádi a vážili si pana
Josefa Kudrny z Prosetína, vzpomeňte se
mnou, že 21. prosince 2017 uplynulo 10 let
od jeho skonu. Nezapomenu nikdy na jeho
pracovitost, obětavost, ryzí charakter a smysl
pro humor.
zeť ing. Jaroslav Cirkl z Turnova

VZPOMÍNKA
Ve dnech 11. 1. a 5. 2. 2017 si připomeneme
10 let od úmrtí našich rodičů
Marie a Josefa Sokolových.


Vzpomínají děti s rodinami.

VZPOMÍNKA

Dne 6. ledna uplyne smutných 25 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil a zároveň 7. listopadu
by se dožil 90 let náš tatínek
pan Václav Dalecký.
					

Stále vzpomínají děti s rodinami.
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.
KOUPÍM STARÉ KOLO zn. LaS. Hledám prvorepublikové kolo skutečského výrobce Lněnička a syn, případně další zajímavosti spojené s touto firmou. Nabídky
prosím na tel. 606 122 516, nebo e-mail: icz@seznam.cz, předem děkuji.
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SKUTEčSKÉ NOVINY

Zájem o vstupenky na festival je rekordní
Nejlepším vánočním dárkem pro
pořadatele festivalu Tomáškova
a Novákova hudební Skuteč byl
obrovský zájem o vstupenky. Poté
co jsme nejprve prodali 18 cenově
zvýhodněných festivalových abonentek, byl dne 4. prosince zahájen
předprodej vstupenek na jednotlivé
koncerty a představení.
Těsně před Vánocemi bylo nejvíce prodaných a rezervovaných
vstupenek na tři níže uvedené tituly:
1. PROMĚNY - Čechomor a Moravská filharmonie Olomouc - místa k sezení jsou již vyprodána (820),
koupit lze ještě lísky ke stání.
2. MICHAEL JACKSON SYMPHONY – Filharmonie Hradec
Králové a Moondance Orchestra
Martina Kumžáka - (601)
3. CIKÁNSKÝ BARON – Slezské
divadlo Opava - zcela vyprodáno.
Velmi dobře se prodávají i další
koncerty a představení v kulturním
klubu a z poloviny jsou zaplněné
kapacity v případě koncertů v kos-
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tele v Proseči a ve Skutči. I když
15. ročník festivalu začne až za dva
a půl měsíce, je příhodné si vstupenky zajistit včas.

SYMFONICKÝ ORCHESTR ČESKÉHO ROZHLASU

Slavní Češi v provedení věhlasného orchestru
B. Smetana: Prodaná nevěsta, předehra; V. Novák: Serenáda D dur
A. Dvořák: Symfonie č. 8 G dur, op. 88
Symfonický orchestr Českého rozhlasu
Tomáš Brauner - dirigent
NEDĚLE 18. března - 16 hodin, Kulturní klub Skuteč, vstupné 400 Kč

PROČ BYCHOM SE NETĚŠILI

q Před dvěma roky zahajovací koncert v provedení Symfonického orchestru Českého rozhlasu vyprodal velký sál KKS do posledního místa.
I letos jdou vstupenky na koncert známého tělesa rychle na odbyt, aktuálně je prodáno již cca 200 míst.

AVILO MEDIOPTIK s.r.o

1

Palackého 38,
Holice,
tel: 466 920 672
VÍCE
INFORMACÍ
U NÁS
V OPTICE

Na Labišti 532,
Pardubice,
tel: 466 647 352
Sládkova 849,
Skuteč,
tel: 469 350 541

ORIGINÁLNÍ BRÝLE
S VLASTNÍM PODPISEM

Potěšitelný pro nás a jistě i pro
nakupující byl samotný průběh prodeje v den jeho zahájení. Vše bylo
připraveno s nejvyšší pečlivostí

Olivova_inzerce_hero3_85x55.indd 1

a několikrát prověřováno. Díky
tomu, i přes značný nápor, nedošlo
v systému k žádnému „seknutí“.
Rychle se nám podařilo odbavit
i zákazníky, kteří si lístky přišli koupit fyzicky k nám na odbor kultury
a školství. Podmínky pro naše zákazníky se snažíme neustále zlepšovat. V prvním čtvrtletí bychom chtěli zavést také možnost platby kartou.
Podrobnosti k programu i organizaci 15. ročníku přineseme
v příštím, festivalovém vydání Skutečských novin.
Lenka Frídlová

05.09.2017 10:53:30

Komorní skladby a korespondence Bedřicha Smetany
Trio ArteMiss: Jana Holmanová - klavír, Alžběta Vlčková - violoncello a Adéla Štajnochrová - housle,
Valérie Zawadská - umělecký přednes
ČTVRTEK 22. března - 18 hodin, Městské muzeum Skuteč, vstupné 200 Kč

O CENU VÍTĚZSLAVA NOVÁKA

Soutěžní přehlídka dětských a mládežnických pěveckých sborů
SOBOTA 24. března - 10 hodin, Kulturní klub Skuteč, vstupné zdarma

C. ORFF: CARMINA BURANA

Scénické provedení proslulé kantáty
Moravský komorní sbor; baletní soubor, orchestr a sbor Slezského divadla Opava
Marek Šedivý - dirigent, Anna Bocanová - soprán, Pavel Klečka - tenor
NEDĚLE 25. března - 16 hodin, Kulturní klub Skuteč, vstupné 350 Kč

PÍSEŇ JE TOUHA

Interpretace hudby renesance a baroka dobovými nástroji
Soubor Chairé, Alfred Strejček - umělecký přednes
NEDĚLE 8. dubna - 16 hodin, kostel Panny Marie na Chlumku v Luži, vstupné 200 Kč

ČESKÝ ROK V HUDBĚ

Koncert věnovaný 100. výročí vzniku Československa
Chrudimská komorní filharmonie, PS Rubeš Skuteč, PS Slavoj Chrudim
Martin Profous - dirigent, Zdeněk Kudrnka - sbormistr
NEDĚLE 15. dubna - 16 hodin, kostel Nejsvětější Trojice Chrast, vstupné 200 Kč

PUTOVÁNÍ S HUDBOU

Za zpěvem z Mokrýšova až do Frankfurtu
Jolana Slavíková - soprán, Jan Polívka - klavír
PÁTEK 20. dubna - 18 hodin, kostel Nanebevzetí Panny Marie Skuteč, vstupné 200 Kč

HLEDÁME NOVÉ

SPOLUPRACOVNÍKY DO VÝROBY
PLETAŘKY
SEŘIZOVAČE PLETACÍCH STROJŮ
ŠVADLENY, DÁMSKÉ KREJČOVÉ
BRIGÁDNÍKY (POMOC VE VÝROBĚ, ÚDRŽBA ZELENĚ)

CO VÁM NABÍZÍME?
ZAJÍMAVÉ PLATOVÉ OHODNOCENÍ
5 TÝDNŮ DOVOLENÉ
STRAVENKY FORMOU
PLATEBNÍ KARTY

VÝHODNÉ ZAMĚSTNANECKÉ
TELEFONNÍ TARIFY
ODPOLEDNÍ A NOČNÍ PŘÍPLATKY
MODERNÍ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

INFORMACE: 603 288 763

MICHAEL JACKSON SYMPHONY

Nesmrtelné hity krále popu v aranžích Martina Kumžáka
Filharmonie Hradec Králové, Moondance Orchestra
Dasha, Naďa Wepperová, Dušan Kollár, Dušan Marko
Martin Kumžák - dirigent
NEDĚLE 22. dubna - 20 hodin, Zimní stadion Skuteč, vstupné 450 Kč

P. I. ČAJKOVSKIJ: PANNA ORLEÁNSKÁ

Tragický osud statečné dívky v opeře ruského klasika
Divadlo F. X. Šaldy Liberec
SOBOTA 28. dubna - 16 hodin, Kulturní klub Skuteč, vstupné 400 Kč

RECITÁL LUBOMÍRA BRABCE

Kytarový mág s virtuózním sólovým programem
PÁTEK 4. května - 18 hodin, evangelický kostel Proseč, vstupné 200 Kč

J. STRAUSS ML.: CIKÁNSKÝ BARON

Láska, temperament a tanec ve slavné operetě
Slezské divadlo Opava
NEDĚLE 6. května - 16 hodin, Kulturní klub Skuteč, vstupné 350 Kč

ČECHOMOR - PROMĚNY

Výjimečný koncert populární kapely se symfonickým doprovodem
Čechomor, Moravská filharmonie Olomouc
Jan Kučera - dirigent
PÁTEK 11. května - 20 hodin, Zimní stadion Skuteč, vstupné 600 Kč

GALAKONCERT GABRIELY BEŇAČKOVÉ

Legendární sopranistka se sólistou Národního divadla
Gabriela Beňačková - soprán, Jakub Pustina - tenor, Marta Vašková - piano
NEDĚLE 13. května - 16 hodin, Kulturní klub Skuteč, vstupné 350 Kč

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: 2 920 ks. Cena na stánku: 10 Kč

