PŘÁNÍ NA LÉTO
Vedení města Skuteč i redakce Skutečských novin přeje všem krásné letní dny dětem hezké prázdniny a dospělým dovolenou plnou pohody a příjemných zážitků.

Ohlédnutí
za Nocí kostelů

V pátek 28. května 2021 se ve skutečském kostele Nanebevzetí
Panny Marie konala Noc kostelů, kde mimo jiné proběhla Soutěžní
výstava fotografií na téma „Kostely, kaple a křížky na Skutečsku“. Na výstavě bylo prezentováno celkem 30 fotografií a byli
jsme potěšeni velmi širokým spektrem zachycených objektů. Mohli jsme zde vidět jednak skutečské kostely z různých pohledů, dále
kapličky z okolních obcí, ale také zde návštěvníci obdivovali řadu
křížků, kolem kterých můžeme procházet při toulkách po okolí
Skutče. Nejčastěji to byly křížky zářící novotou, v nedávné době
zrenovované městem Skuteč.

q Červen konečně přinesl ty pravé letní teploty. Slunečné počasí bez větších srážek bylo ideální k sušení sena, a to i na zahradách
v Lažanech.

Investice do majetku města

Všem, kteří se do fotosoutěže zapojili, velmi děkujeme.
Římskokatolická farnost Skuteč
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Kuchyně školní jídelny
Na léto plánuje město další investice do svého majetku. Jednou
z nich bude, jak jsme informovali už minule, rekonstrukce podlahy v kuchyni Školní jídelny Skuteč. Tuto akci bude na základě
poptávky provádět firma Unistav Chrast s.r.o.. Celkové náklady se
budou pohybovat kolem 1 150 000 Kč s tím, že harmonogram akce
je plánován tak, aby školní jídelna měla k začátku nového školního
roku prostory k dispozici.
Kulturní klub Skuteč
Další větší oprava čeká kulturní klub. Vzhledem k tomu, že se již
několik let každoročně prováděly drobné opravy střechy nad velkým sálem, byla na letošní rok naplánována její kompletní rekonstrukce. Celkové náklady předpokládáme kolem 2 mil. Kč s tím,
že výsledná cena bude upřesněna poptávkovým řízením. Současně
chceme také provést výměnu kotlů v kotelně KKS tak, aby pro novou topnou sezónu byl pro návštěvníky zajištěn dostatečný tepelný
komfort.
Pavel Bezděk, starosta

Každý návštěvník akce pak vybíral tři fotografie, kterým dal svůj
hlas. Na „medailových“ pozicích se umístily 4 fotografie, protože
2. místo obsadily se stejným počtem hlasů hned dvě z nich. Tyto
vítězné fotografie si můžete prohlédnout na stránkách farnosti
www.farnostskutec.cz, v sekci Soutěž – vyhodnocení. Autoři fotografií, kteří se umístili na prvních třech místech, získávají poukázku do pizzerie a pro všechny ostatní účastníky fotosoutěže jsou
jako poděkování připraveny symbolické odměny na faře ve Skutči.

KÉHO DNE

ĚTS
na 8. ročník D

Přijďte si zasoutěžit o sladké i věcné odměny. Připravili jsme pro Vás mnoho
disciplín i bohatý doprovodný program. Občerstvení je zajištěno (pro závodníky zdarma), pro nadšence táborových ohňů
možnost opéct špekáčky.
q V letních měsících bude zahájena oprava zadní části
střechy objektu KKS.

sobota 17. července
od 12:00 do 14:15

vstupné dobrovolné
Děkujeme všem
sponzorům!!!

Speciální škola se stěhuje do nového

Téměř po roce je u konce kompletní rekonstrukce a přístavba
budovy speciální školy. Stavba byla financována ze zdrojů
Integrovaného
regionálního
operačního programu (IROP)

a zřizovatelem, Pardubickým
krajem. Cílem přestavby budovy bylo zvýšení kvality
dosavadního vzdělání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami s ohledem na rozvoj

q Školní rok 2021/2022 zahájí Speciální základní škola
Skuteč již v nových prostorách.

jejich budoucího pracovního
uplatnění a získání samostatnosti v běžném životě.

V rámci rekonstrukce byly
vybudovány nové odborné
učebny (rehabilitační, terapeutická aktivizační pracoviště
a tréninková pracoviště pro
praktickou přípravu žáků) a postupně probíhá jejich vybavování speciálně pedagogickými
a rehabilitačními pomůckami.
Neméně důležitou součástí rekonstrukce se stalo zajištění
plné bezbariérovosti školy,
která nyní umožní volný pohyb
osobám na vozíku v prostorách
celého objektu.
Dokončení tohoto stavebního
projektu vnímáme jako završení třicetiletého úsilí a obětavé
práce všech bývalých i součas-

ných zaměstnanců školy. Máme
radost z toho, že k této odborné
práci budeme moci nově využívat moderně vybavené odborné učebny spolu s ojedinělými
speciálně pedagogickými pomůckami.
Chtěl bych jménem svým
i svých kolegů poděkovat
všem, kteří nás v průběhu uplynulých měsíců podporovali
a pomáhali. Zejména děkuji
panu starostovi Pavlu Bezděkovi za vstřícnosti při zajišťování náhradních prostor v době
rekonstrukce školy (vila na Komenského náměstí) a také paní
ředitelce Šárce Horákové ze ZŠ
Komenského, kde našlo své
zázemí speciálně pedagogické
centrum.
Mgr. Bc. Petr Vtípil

ECKYÁDU

na tradiční N

l zábava pro celou rodinu
l jízda na trakaři, plavba v neckách, pivní běh,
hod pařezem, hod válečkem
l v každé disciplíně lákavé ceny
Dobré pivko, párek v rohlíku
a klobásy samozřejmostí. Přijďte pobejt!!!

sobota 17. července
(po dětském dní)
od 15:00 do 18:00

vstupné
dobrovolné

SKUTEČSKÉ NOVINY

STRANA 2

Pohled do historie našich obcí - Lešany

Lešany leží necelé 4 km jihovýchodně od Skutče ve výšce
487 m.n.m. Koncovka – any,
typická pro vesnice zakládané
ve starším sídelním území, nekoresponduje se stářím vesnic
zakládaných v oblasti Skutečska v dané nadmořské výšce.
Proto se usuzuje, že Lešany
společně s Lažany mohou patřit k těm nejstarším vesnicím

na Skutečsku, jejichž vznik je
možný spojit s dávnou cestou
vedoucí z Čech na Moravu
přes zdejší partii Vysočiny.
Původ názvu osady lze pravděpodobně hledat ve všeslovanském praevropském slovu
„les“, což v přeneseném významu znamená dřevo, po-

případě „lešení“ – někdejším
označením pro dříví.
První písemná zmínka o Lešanech pochází z roku 1392, kdy
byly ve tvaru „Lessan“ uvedeny
v deskovém vkladu Smila Flašky z Rychmburka. Po třicetileté
válce zápisy uvádějí, že v Lešanech stálo pouze pět selských
gruntů a žádná zahradnická

usedlost. Pro nedalekou osadu
jmenovanou jako Bezděčí znamenal tento konflikt naprostou
záhubu. V průběhu 18. století se
stav v obci příliš nezměnil, období značného růstu zažila vesnice až na sklonku 18. a v první
půlce 19. století. V roce 1838
nalézáme v Lešanech 26 stavení

se 142 obyvateli. K vesnici byla
ovšem připočítávána samota
Ochoz se dvěma staveními.
Velkou změnu v dopravní situaci Lešan znamenala výstavba železniční trati mezi Skutčí
a Poličkou. Trasa se přímo
dotýkala Lešan, byť nejbližší zastávka byla vybudována
v nedaleké Dolívce. Dráha byla
dokončena a uvedena do provozu v roce 1897.
Větrný mlýn
Lešany leží v porovnání s ostatními vesnicemi poněkud vzdáleny od vodního zdroje, který
by měl kapacitu k pohánění
kola vodního mlýna. Lešanští
pravděpodobně mleli obilí v některém z mlýnů, jejichž kola se
točila pod proudem řeky Krounky. Podle pověsti se na lokalitě
zvané Povětrník prý ještě v 17.
století otáčely lopatky větrného
mlýna. Jakkoli bychom přítomnost tohoto zařízení na Skutečsku přivítali, neexistují žádné
písemné či mapové materiály,
které by alespoň částečně pravdivost pověsti potvrdily.

Místo pro místostarostu

Dne 1. června došlo k slavnostnímu přestřižení toaletní pásky,
čímž byly “oficiálně” a úspěšně po cca 20 letech otevřeny
zrekonstruované veřejné WC
v ulici Tylova (vedle pošty).
Veřejné toalety, za které se nemusíme stydět, jsou zařízeny
na úrovni a s automatem pro
vstup.
Po výstavbě nové kanalizace
ve Skutíčku došlo v minulých
dnech k frézování komunikace
a bude následovat nový asfaltový povrch v celém úseku obce.
V části Lažan je po stavbě nové
kanalizace již krásný asfalt,
který v tropických teplotách
červnových dní dlouho ani nechladl . Nové povrchy komu-

nikací má zatím dolní
část obce, horní část
Lažan se dočká nového povrchu v nejbližších dnech.
V ulici Havlíčkova již
byly instalovány nové
dětské herní prvky skluzavka, houpačka
a další. Poděkovat
chci touto cestou firmě PP-Group.cz s.r.o.
Proseč, která městu
Skuteč darovala částku ve výši 50 tis. Kč
na pořízení jednoho
herního prvku (kolotoče).

Nechybí ani veřejné piknikové
místo, tedy posezení a gril. Že

Více o Lešanech se dočtete
v kapitole 17 knihy Dějiny
Skutče. 		
/frí/

Revitalizace ve smyslu úsloví
“za málo peněz hodně muziky”
se dočkala i parkovací plocha
za hřbitovem. V rozpočtu města
bohužel nejsou statisíce na vyasfaltování celého parkoviště,
nicméně věřím, že aktuální vsakovací a uválcovaný povrch uleví stávajícímu parkovišti před
hřbitovem (zejména v době probíhajících pohřbů a rozloučení).

Veřejné WC v provozu
V červnu byly v Tylově ulici
otevřeny zcela nové veřejné
WC. Jak je vidět na otištěných
fotografiích, prostory jsou moderní a skýtají potřebný komfort, a to i pro vozíčkáře. Jejich
vlastníkem i provozovatelem
je město Skuteč. Provozní
doba je nepřetržitá, záchodky jsou přístupné za úplatu ve výši 10 Kč. Mince se
vhazují do malého automatu
na zdi vedle dveří, po vhození
(a krátkém posečkání) stačí jen
zatlačit do dveří.

V provozním řádu, který je
uvnitř vyvěšen se dočtete, že
v prostoru veřejných WC je
mimo jiné zakázáno:
- kouřit, užívat drogy a požívat
alkoholické nápoje,
- manipulovat s otevřeným ohněm,
- vjíždět dovnitř na kolečkových bruslích či skateboardu,
- vstupovat se zvířaty.
V případě nevhodného chování návštěvníků je provozovatel
WC oprávněn volat Policii ČR

by bylo super, kdyby všichni
udržovali pořádek a čistotu,
snad ani nemusím zmiňovat .
Mateřské centrum Skuteč přišlo
s návrhem zbudovat zde komunitní zahradu, jejíž součástí by
byly vyvýšené záhony na ovoce
a zeleninu. Realizace je možná,
ale závislá na iniciativě a zájmu
vás, občanů, kteří by měli o tuto
aktivitu a zahradničení zájem.
Pokud máte chuť, elán a energii
neváhejte mě kontaktovat.

nebo městskou policii. Veřejné
WC je napojeno na městský
vodovodní a kanalizační řad
a voda zde používaná je pitná.
Provozovatel zajišťuje pravidelný úklid, návštěvníci jsou
povinni udržovat v prostorách
WC čistotu a odpadky vhazovat do určených nádob.

Letošní školní rok byl opět poněkud hektický a neobvyklý pro
všechny žáky, pedagogy i rodiče a vyučování nebylo jednoduché. Všem děkuji za pracovitost
a toleranci a věřím, že v dalším
školním roce se situace zlepší.
Přeji vám krásné slunné prázdniny, načerpejte energii a vyrazte na pěkný výlet nebo zaslouženou dovolenou.
Jaroslav Hetfleiš,
místostarosta

Věříme, že nové veřejné WC
budou dobře sloužit jak návštěvníkům města, tak občanům Skutče a místních částí.
/frí/

Aktuálně z MAS Skutečsko, Košumbersko
a Chrastecko, z.s.
Valná hromada MAS, navýšení alokace PRV, zapojení do OPŽP, Střední článek
ve vzdělávání v Pardubickém
kraji, letní kempy.

Školní jídelna Skuteč, okres Chrudim
Osady Ležáků 892, 539 73 Skuteč

přijme
pomocnou kuchařku
nástup: září 2021
pracovní úvazek: 40 hod./týdně
požadujeme:
		
nabízíme:
		
		

spolehlivost, pracovitost,
bezúhonnost, zdravotní způsobilost
5 týdnů dovolené, zdravotní volno,
příspěvek na stravování,
sportovní a kulturní vyžití

Případní zájemci hlaste se v kanceláři ŠJ.
tel.: 469 350 382, 731 557 465,
e-mail: kancelar@jidelna-skutec.cz

Mikroíčko
v Příluce

Stejně jako v jiných atraktivních přírodních lokalitách, i v Toulovcových
maštalích během covidu
výrazně přibylo turistů.
Proto kormě tří informačních center (Proseč, Budislav, Poříčí) vznikla i dvě
nová – v Příluce a v Jarošově. Např. v Příluce si
kromě map turisté mohou
koupit příluckou zmrzlinu,
klobásu nebo párek v rohlíku. Mikroíčko v Jarošově
najdete u rybníka. Jedná se
o třetím mikroíčku, které by
mohlo vzniknout na koupališti v Roudné.

Léto je nejen ve znamení slunečních dní a konečně i společných
akcí, ale nastal čas i na setkání
valné hromady spolku, bilancování činnosti a informace o aktivních přípravách na období
nové 2021-2027. Snažíme se,
aby naše činnost byla atraktivní a prospěšná a těší nás zájem
nových členů o vstup do naší
organizace. Zároveň tímto informujeme, že bylo přijímání
členů do MAS ze strany MMR
opět otevřeno.
V rámci přípravy nového období se scházejí orgány MAS, zástupci různých oblastí a skupin
realizace strategie a probíhají
dotazníková šetření. Minulý měsíc představenstvo MAS schválilo nabídku z Programu rozvoje
venkova na navýšení alokace
v letech 2021-2023. Na základě

rozlohy a počtu obyvatel území
MAS v poměru 3:1 (75% dle
rozlohy a 25 % dle počtu obyvatel) se jedná se o 3 581 800 Kč
a předběžně je připravováno její
čerpání hl. na tzv. Článek 20,
ve kterém je možné podpořit
např. veřejná prostranství v obcích, mateřské a základní školy
– např. sborovny, kabinety, družiny a jídelny, hasičské zbrojnice pro JPO V, obchody pro
obce, vybrané kulturní památky
nebo kulturní a spolková zařízení včetně knihoven či tematické
stezky. Na základě zájmu MAS
připraví aktualizaci finančního
plánu a změnu strategického dokumentu (SCLLD).
V posledních týdnech se také
musela MAS rozhodnout, zda
má opět zájem o zapojení do OP
Životní prostředí. I přes složitou
zkušenost z nedávné realizace
projektů na sídelní zeleň (málo
času na výzvy, vysoká administrativní náročnost a méně
výhodné podmínky než v ostatních výzvách) se spolek opět

zapojí, protože půjde o potřebná
témata snížení energetické náročnosti a o rozvoj modrozelené
infrastruktury a oběma oblastem
připravovaná strategie věnuje
hodně pozornosti.
Zájemci o vzdělávání už znají
výsledky veřejné konzultace
k nastavení středního článku
ve vzdělávání a z výsledků vyplynulo, že většina respondentů
jej považuje potřebný. Shoda
panovala např. u výroků, že „ředitelé škol jsou přetíženi formálními administrativními procedurami a zásadním problémem je
udržitelnost zaváděných změn.
Centrální úroveň vedení umí
obvykle pouze započít potřebné
změny, ale neumí je adaptovat
na regionální a lokální kontext
a neumí zařídit udržitelnost započatých změn v praxi škol.“
SKAV. dokončení na straně 7
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Hrad Rychmburk měsíc po otevření

Od 22. května, kdy byl hrad
Rychmburk poprvé otevřen
veřejnosti, uplynul již víc jak
měsíc a je možné hodnotit první zkušenosti. Návštěvnost při
otevření hradu byla více než
dobrá. Vzhledem k tomu, že
první den byl vstup zdarma,
můžeme jen kvalifikovaně odhadovat, že přišlo něco mezi
500 až 600 návštěvníky. Snaha

o maximální reklamu se vyplatila. Chvíli ještě bude trvat,
než se hrad dostane do obecného povědomí, proto i nadále
budeme v marketingových aktivitách pokračovat. Reklamní
kampaň běží i ve vlacích ČD
na území Pardubického kraje.
Jejím cílem je, aby co nejvíce
návštěvníků přijelo jinak než
autem, protože parkovací ka-

pacity v Předhradí jsou omezené.
Hrad je otevřen celý týden kromě pondělka. Víkendová návštěvnost je velmi zajímavá
a odráží se to i v prodeji atraktivních upomínkových předmětů.
Jednoznačně se osvědčila Spižírna (občerstvení) na nádvoří
hradu. V nabídce jsou sendviče
i jiné anglické speciality a hlavně vlastní zmrzlina. Spižírna se
stává i příjemným místem pravidelného posezení při kávě pro
místní i přespolní občany.

STRANA 3

Maskotový turnaj

V neděli 13. června se ve sportovní hale ve Skutči odehrál
turnaj s maskoty. Dostavily se
týmy z Orlicka-Třebovska se
svým maskotem Žralokem, tým
z Holic s maskotem holubem
Emilem a tým z Hlinska.

Turnaj byl pro kategorie elévů a přípravky. Děti si užily
spoustu legrace s maskoty,
kteří na všechny zápasy dohlíželi a se kterými se děti
po celou dobu turnaje mohly
fotit. Všichni vyhráli už jen
tím, že se zúčastnili a každý

si odnesl sladké ceny a medaili.
Pokud by si i vaše děti chtěly
užít napjatou atmosféru turnaje,
zahrát si s maskoty, nebo touží
po super zážitku, určitě je přiveďte na naše tréninky.
Děkujeme všem zúčastněným,
soupeřům, trenérům a rodičům,
bez jejich podpory by to vůbec
nešlo.
za FbC Skuteč
Ondřej Laška

S potěšením musíme říci, že
žádné fatální opomenutí, které
by komplikovalo rutinní provoz, se neobjevilo, spíš se jedná
o vylepšení na základě prvních
zkušeností. Jedním z nich je
dopravní značení k parkovišti
a dále k hradu, které bylo posíleno. Současně byl zamezen
během víkendu vjezd automobilů, kromě residentů, do těsného okolí hradu (tzv. městečka).
Přijdte se i vy k nám podívat.
Ing. Petr Tejkl, projektový
manažer hradu Rychmburk
a zámku Bystré

Rybářské závody na konci května 2021

Po vysazení kaprů na rybníku Štěpánovském se uskutečnily dvoje
rybářské závody. První – IX. ročník
tradičního závodu Skutečská padesátka od 20. – 23.05.2021. Závody
byly plně obsazeny a 16 dvoučlenných týmů svádělo boj o nejtěžší
kapry a amury v rybníku. Nejúspěšnějšími v závodě se staly týmy:
1. Handy Line I PÚ (Hanuš, Minár), 167,49 kg, 34 ks
2. L & B Skuteč (Klapal, Brokl),
123,52 kg, 26 ks
3. MB Skuteč (Moučka, Bělovský),
82,33 kg, 15 ks
4. Handy Line II PÚ (Doležal, Kolín), 81,25 kg, 14 ks
Skutečským týmům za druhé a třetí místo gratulujeme. A to bylo

ještě vylepšeno nejtěžším chyceným kaprem 12,05 kg týmem MB
(Moučka, Bělovský). Celkem se
ulovilo 173 ks bodovaných ryb
o celkové hmotnosti 821,30 kg.

Druhé závody – Skutečský kapřík,
se konaly o týden později (29.05),
opět na rybníku Štěpánovském.
Tady závodil každý sám o délku
ryb – kapra, amura, candáta, štiky,
lína, úhoře, jesetera a sumce (ryby,
které mají zákonem stanovenou
míru, ne ryby plevelné). Nachytalo
se celkem 128 ks bodovaných ryb:
119 kaprů, 3 amuři, 3 jeseteři, 2 líni
a 1 úhoř. Největší rybu ulovil Martin
Jareš z Benešova – jesetera s délkou
99 cm. Závodů se zúčastnilo celkem
99 závodníků a opět musíme pogra-

tulovat těm nejlepším:
1. Jelínková Zuzana, Žďárec u Skutče, 409 bodů, 9 ks kapr
2. Šír Jaroslav, Křižánky, 373 bodů,
7 ks kapr
3. Pecha Zdeněk, Hošťálkovice,
351 bodů, 6 ks kapr, 1 ks amur
4. Hlaváček Karel, Humpolec, 341
bodů, 7 ks kapr
Zároveň musím dodat, že tentokrát
závodníkům přálo i počasí. Poděkování patří všem sponzorům, kteří
budou jmenovitě uvedeni na konci
letošního roku. Moc si jejich spolupráce vážíme. Díky patří i všem
organizátorům a členům, kteří se
podíleli na průběhu těchto závodů.
Za MO ČRS Skuteč
Zdeněk Netolický

PŘEVZATO Z CRUDIMSKÉHO DENÍKU

Potvrzeno!
Východočeská liga má zelenou
Jak to bude s regionálním hokejem
v příští sezoně? Deník nedávno informoval, že se jedná o společné
Východočeské lize. A tato společná soutěž týmů z Královéhradecka a Pardubicka má nyní zelenou.
Hned od nadcházejícího ročníku 2021/22. Rozhodlo se o tom
na úterním jednání všech klubů
obou krajů.
Východočeská liga by měla mít
16 týmů, patnáctka je jistá, o posledním mužstvu by se mělo ještě
jednat, ale pravděpodobně to bude
Chotěboř.

Základní část se uskuteční dvoukolově, týmy ji budou hrát jen
ve svém kraji. Celky na prvních
čtyřech místech postoupí do nadstavbové skupiny A, týmy od pátého místa níže budou hrát skupinu
B. Nadstavba se odehraje dvoukolově každý s každým. Dle pořadí
v nadstavbě se poté utká 16 týmů
v osmifinále play off na dva vítězné zápasy. Poražení osmifinalisté
absolvují souboje o Pohár Vladimíra Martince. Na vítěze čekají
čtvrtfinálové série na dvě vítězství.
Semifinále a finále by se měly hrát
na tři vyhraná utkání. Vítěz společné soutěže bude mít právo usilovat
o druhou ligu.

KRAJSKÁ LIGA MUŽŮ
1. ČÁST - skupina H - dvoukolově každý s každým
1. kolo - 26. 09. 2021 neděle
E0001 Česká třebová
Skuteč
2. kolo - 28. 09. 2021 úterý - STÁTNÍ SVÁTEK
E0005 Skuteč
Hlinsko
3. kolo - 03. 10. 2021 neděle
E0009 Choceň
Skuteč
5. kolo - 10. 10. 2021 neděle
E0017 Chrudim
Skuteč
6. kolo - 15. 10. 2021 pátek
E0021 Skuteč
Polička
7. kolo - 17. 10. 2021 neděle
E0025 Litomyšl
Skuteč
9. kolo - 24. 10. 2021 neděle
E0033 Moravská Třebová
Skuteč
8. kolo - 28. 10. 2021 čtvrtek - STÁTNÍ SVÁTEK
E0029 Skuteč
Lanškroun
10. kolo - 31. 10. 2021 neděle
E0037 Skuteč
Česká Třebová
11. kolo - 03. 11. 2021 středa
E0041 Hlinsko
Skuteč
12. kolo - 07. 11. 2021 neděle
E0045 Skuteč
Choceň
14. kolo - 14. 11. 2021 neděle
E0053 Skuteč
Chrudim
15. kolo - 17. 11. 2021 středa - STÁTNÍ SVÁTEK
E0057 Polička
Skuteč
16. kolo - 21. 11. 2021 neděle
E0061 Skuteč
Litomyšl
17. kolo - 24. 11. 2021 středa
E0065 Lanškroun
Skuteč
18. kolo - 28. 11. 2021 neděle
E0069 Skuteč
Moravská Třebová

čas
17:00
čas
17:00
čas
17:00
čas
17:00
čas
19:00
čas
17:00
čas
17:00
čas
17:00
čas
17:00
čas
18:30
čas
17:00
čas
17:00
čas
17:00
čas
17:00
čas
19:00
čas
17:00

místo utkání
ČESKÁ TŘEBOVÁ
SKUTEČ
CHOCEŇ
CHRUDIM
SKUTEČ
LITOMYŠL
M. Třebová
SKUTEČ
SKUTEČ
HLINSKO
SKUTEČ
SKUTEČ
POLIČKA
SKUTEČ
LANŠKROUN
SKUTEČ

VÝCHODOČESKÁ LIGA
2021/2022
Účastníci z Královéhradeckého
kraje (7): Náchod, Jaroměř, Nový
Bydžov, Opočno, Nové Město nad
Metují, Trutnov, Třebechovice pod
Orebem.
Účastníci z Pardubického kraje (9):
Česká Třebová, Choceň, Chrudim,
Litomyšl, Moravská Třebová, Hlinsko, Polička, Lanškroun, Chotěboř
(Skuteč).
Petr Tomeš,
Chrudimský deník
19. 5. 2021
Herní systém
VÝCHODOČESKÉ
HOKEJOVÉ LIGY
(16 týmů krajů PARDUBICE
a HRADEC KRÁLOVÉ)

1. část se bude hrát dvoukolově
ve skupinách H (Královéhradecký) a P (Pardubický). Do 2. části
skupiny A postupují týmy na 1. až
4. místě ze skupiny H (Královéhradecký kraj) a týmy na 1. až 4.
místě ze skupiny P (Pardubický
kraj). Do skupiny B - týmy na 5. až
9. místě skupin H a P.
2. část skupiny A i B se budou hrát
dvoukolově každý s každým, tj.
14 utkání v každé skupině
3. část – play off – osmifinále,
do něhož postoupí všechny týmy
v soutěži.
Libor Hladík

Kamikadze
mimo
provoz
V letošní sezóně bohužel již návštěvníci koupaliště nebudou
moci využívat skluzavku - kamikadze. Revizní technik její
provoz již nepovolil. Důvodem
uzavření je především ohrožení
bezpečnosti návštěvníků. V minulých letech docházelo k vážným úrazům, jejichž důvodem
bylo nedodržení pokynů pro
užívání této atrakce v kombinaci se zastaralým konstrukčním
řešením skluzavky. Dalším vážným důvodem k uzavření je také
životnost použitých materiálů.
Druhá z vodních atrakcí - tobogán je nadále v provozu a pro
návštěvníky bezpečná. Věříme,
že i přes tuto menší nepříjemnost
si návštěvníci užijí příjemné letní
chvíle na našem koupališti.
Hana Malinská,
vedoucí a hlavní ekonom
Městská sportoviště Skuteč, s.r.o.

Před vstupem na koupaliště
Skutečské koupaliště je otevřeno od 8. června, denně od 9 – 20 hodin. Upozorňujeme, že před vstupem
do areálu budete kontrolováni, zda máte nebo jste: očkovaní proti Coronaviru, prodělali jste Covid-19
a jste v ochranné lhůtě 180 dní, jste testováni a můžete se prokázat negativním PCR testem (platnost
7 dní) nebo antigenním testem (platnost 72 hodin), popř. máte čestné prohlášení o výše uvedeném.
/frí/

KRÁTCE
Rekonstrukce
městských bytů

V režii firmy OTISTAV s.r.o.
začala rekonstrukce dvou bytových jednotek v čp. 375
(nad DialogNet, s.r.o.) a jedné bytové jednotky v čp. 377
(bývalý hotel Sport) na Palackého náměstí. Dokončení se
předpokládá na podzim tohoto
roku.

STRANA 4

SKUTEČSKÉ NOVINY

Výpis z usnesení ze schůze Rady města Skuteč č. 72
konané dne 24.05.2021 na MěÚ Skuteč
Rada města bere na vědomí:
1/72/2021
čerpání rozpočtu města za období leden - duben 2021.
Rada města schvaluje:
2/72/2021
souladu s platnou legislativou výjimku z počtu dětí Mateřské školy,
Skuteč, Poršova ulice 240, okres
Chrudim, do celkového počtu 10
dětí, pro školní rok 2021/2022.
3/72/2021
souladu s platnou legislativou výjimku z počtu dětí Mateřské školy,
Skuteč, Osady Ležáků 767, okres
Chrudim, do počtu 4 dětí na třídu, pro školní rok 2021/2022.
4/72/2021
objednávku s FO Tomáš Pokorný,
IČ 86957422 na výrobu 15 ks
stolů se zrcadlem do šaten KKS
Skuteč.
5/72/2021
smlouvu o dílo na realizaci projektu Rekonstrukce bytové jednotky
ve Skutči č. p. 377 s vítězným
uchazečem OTISTAV s.r.o., Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9.
6/72/2021
smlouvu o dílo na realizaci projektu Rekonstrukce bytových jednotek v č. p. 375 ve Skutči s vítězným uchazečem OTISTAV s.r.o.,
Českolipská 390/7, 190 00
Praha 9.
7/72/2021
kupní smlouvu na nákup sběrných
nádob v rámci realizace projektu
Systém sběru odpadů ve Skutči
s vítězným uchazečem JRK Česká republika s.r.o., Bolzanova
1615/1, 110 00 Praha 1.
8/72/2021
licenční smlouvu k výkonu autorského práva k užívání díla s fyzickou osobou Jan Goldšmíd.
9/72/2021
dodatek č.1 ke smlouvě o využití
sběrného dvora pro účely zpětného odběru a odděleného sběru
elektrozařízení, elektroodpadu,
baterií a akumulátorů se společností REMA Systém, a.s.
10/72/2021
odpis dlouhodobého nepotřebného majetku.
11/72/2021
nabídku na prodej stánku za nejnižší nabídkovou cenu 8.000 Kč.

12/72/2021
záměr prodeje částí p. p. č.
773/2 o výměře cca 180 m2, trvalý travní porost a části p. p. č.
2485 o výměře cca 30 m2, ostatní plocha - ostatní komunikace,
vše k. ú. Skuteč, obec Skuteč,
za cenu 300 Kč/m2 + platná
sazba DPH + náklady s prodejem
spojené.
13/72/2021
zřízení
věcného
břemene
na p. p. č. 2543/9, k. ú. Skuteč,
obec Skuteč, ve prospěch ČEZ
Distribuce a. s., Děčín.
14/72/2021
smlouvu o poskytování služby se
společností JRK Česká republika
s.r.o.
Rada města doporučuje ZM
schválit:
15/72/2021
bezúplatný převod p. p. č.
1924/12 o výměře 264 m2,
ostatní plocha - jiná plocha, k.
ú. Skuteč, obec Skuteč od Úřadu
pro zastupování státu ve věcech
majetkových.
16/72/2021
bezúplatný převod p. p. č.
727/13 o výměře 17 m2, ostatní
plocha - ostatní komunikace, k.
ú. Skuteč, obec Skuteč od Úřadu
pro zastupování státu ve věcech
majetkových.
17/72/2021
bezúplatný převod p. p. č. 2735
o výměře 133 m2, ostatní plocha
- jiná plocha, k. ú. Skuteč, obec
Skuteč od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových.
18/72/2021
prodej části p. p. č. 696 o výměře 7 m2, ostatní plocha - ostatní
komunikace, k. ú. Štěpánov
u Skutče, obec Skuteč.
19/72/2021
prodej p. p. č. 3 o výměře 97 m2,
ostatní plocha – neplodná půda,
částí p. p. č. 696 o výměře 69
m2, ostatní plocha – ostatní komunikace a části p. p. č. 694/2
o výměře 58 m2, ostatní plocha
– ostatní komunikace, vše k. ú.
Štěpánov u Skutče, obec Skuteč.
20/72/2021
rozpočtové opatření č. 4/2021
v rozpočtu města Skuteč na rok
2021.

Výpis z usnesení ze schůze Rady města Skuteč č. 73
konané dne 07.06.2021 na MěÚ Skuteč
Rada města schvaluje:
1/73/2021
výjimku z nejvyššího počtu dětí
ve třídě mateřské školy v Základní škole a mateřské škole Žďárec
u Skutče, okres Chrudim do počtu
1 dítěte na třídu, pro školní rok
2021/2022.
2/73/2021
výjimku z nejnižšího počtu žáků
na celkem 21 žáků v Základní
škole a mateřské škole Žďárec
u Skutče, okres Chrudim, pro
školní rok 2021/2022.
Rada města bere na vědomí:
3/73/2021
smlouvu o výpůjčce prostor školní
kuchyně mezi Mateřskou školou,
Skuteč, Poršova ulice 240, okres
Chrudim a Školní jídelnou, Skuteč, okres Chrudim na období
od 30.06. do 31.07.2021.
Rada města schvaluje:
4/73/2021
čerpání rezervního a investičního
fondu Mateřské školy, Skuteč, Poršova ulice 240, okres Chrudim.
Rada města ukládá:
5/73/2021
souladu s § 28 odst. 9 a § 31
odst. 2 písm. c) zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů
Mateřské škole, Skuteč, Poršova
ulice 240, okres Chrudim odvod
finančních prostředků z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele.
Rada města schvaluje:
6/73/2021
příspěvkové organizaci Základní
škola, Skuteč, Smetanova 304,
okres Chrudim přesun finančních
prostředků z rezervního fondu
do fondu investic.
7/73/2021
přidělení bytu č. 1 v č. p. 373,

Palackého
náměstí,
Skuteč,
a ukládá s nájemcem uzavřít nájemní smlouvu.
8/73/2021
slevu z nájemného za období
uzavření provozovny v důsledku
mimořádného opatření nařízeného Vládou ČR.
9/73/2021
zřízení
věcného
břemene
na p. p. č. 1355, k. ú. Žďárec
u Skutče, obec Skuteč ve znění
smlouvy dle přílohy.
10/73/2021
zřízení
věcného
břemene
na p. p. č. 1355, k. ú. Žďárec
u Skutče, obec Skuteč ve znění
smlouvy dle přílohy.
11/73/2021
zřízení
věcného
břemene
na p. p. č. 1238 a 1353, k. ú.
Žďárec u Skutče, obec Skuteč
ve znění smlouvy dle přílohy.
12/73/2021
zřízení
věcného
břemene
na p. p. č. 122/2, k. ú. Žďárec
u Skutče, obec Skuteč ve znění
smlouvy dle přílohy.
13/73/2021
zřízení
věcného
břemene
na p. p. č. 1218/1, k. ú. Žďárec
u Skutče, obec Skuteč ve znění
smlouvy dle přílohy.
14/73/2021
zřízení
věcného
břemene
na p. p. č. 1238 a 1353, k. ú.
Žďárec u Skutče, obec Skuteč
ve znění smlouvy dle přílohy.
15/73/2021
zřízení
věcných
břemen
na p. p. č. 222/5, k. ú. Skuteč,
obec Skuteč ve prospěch ČEZ
Distribuce a. s., Děčín, ve znění
smlouvy dle přílohy.
16/73/2021
zřízení
věcného
břemene

na p. p. č. 80/5, k. ú. Žďárec
u Skutče, obec Skuteč, ve prospěch ČEZ Distribuce a. s., Děčín, ve znění dodatku dle přílohy.
17/73/2021
záměr prodeje části p. p. č.
694/7 o výměře cca 130 m2,
ostatní plocha - ostatní komunikace, k. ú. Štěpánov u Skutče,
obec Skuteč, za cenu 100 Kč/
m2 + platná sazba DPH + náklady s prodejem spojené.
18/73/2021
záměr prodeje st. p. č. 610 o výměře cca 588 m2, zastavěná
plocha a nádvoří a st. p. č. 609
o výměře 1088 m2, zastavěná
plocha a nádvoří a p. p. č. 2728
o výměře 22 m2, ostatní plocha
- jiná plocha, vše nacházející
se v k. ú. Skuteč, obec Skuteč,
za cenu minimálně 450 Kč/m2
+ platná sazba DPH + náklady
s prodejem spojené.
19/73/2021
objednávku na dodávku a montáž IT vybavení v rámci projektu
Rekonstrukce
přírodovědných
učeben v ZŠ Komenského Skuteč
se společností RICOH Czech Republic s.r.o.
20/73/2021
darovací smlouvu na kolotoč pro
dětské hřiště v ulici Havlíčkova
s firmou PP-GROUP.cz s. r. o.
Proseč.

21/73/2021
pojistnou smlouvu na pojištění
exponátů během výstavy se společností Kooperativa pojišťovna,
a.s., Vienna Insurance Group.
22/73/2021
smlouvu o poskytnutí nadačního
příspěvku s Nadací ČEZ na projekt Skuteč - Oranžový přechod.
23/73/2021
kupní smlouvu na dodávku
s názvem Systém sběru odpadů
ve Skutči SW evidenční systém
a HW terminál se společností JRK
Česká republika s.r.o.
24/73/2021
smlouvu o zpracování osobních
údajů se společností JRK Česká
republika s.r.o.
25/73/2021
rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky veřejné zakázky Stavební úpravy kuchyně Školní jídelny
ve Skutči na základě zprávy hodnotící komise.
Rada města nedoporučuje
ZM schválit:
26/73/2021
směnu p. p. č. 826/2 o výměře 9972 m2, lesní pozemek, k.
ú. Prosetín u Hlinska za p. p. č.
1593/2 o výměře 1862 m2,
ostatní plocha - ostatní komunikace, k. ú. Kvasín.

Výpis z usnesení ze zasedání Zastupitelstva města
Skuteč č. 16 konané dne 07.06.2021 v KKS
Zastupitelstvo města schvaluje:
1/16/2021
členy návrhové komise.
2/16/2021
program 16. zasedání zastupitelstva.
Zastupitelstvo města bere
na vědomí:
3/16/2021
zprávu starosty města Skuteč.
4/16/2021
podání žádosti o dotaci na požární vozidlo CAS pro jednotku
JPO II Skuteč v rámci programu
Ministerstva vnitra a Generálního
ředitelství HZS.
Zastupitelstvo města schvaluje:
5/16/2021
zaslání žádosti na oddělení územního plánování MěÚ Chrudim
ohledně zahájení pořízení změny
č. 2 Územního plánu Skuteč.
Zastupitelstvo města bere
na vědomí:
6/16/2021
zápisy z kontrol Finančního výboru zastupitelstva.
Zastupitelstvo města bere
na vědomí:
7/16/2021
výroční zprávu za rok 2020 příspěvkové organizace SeniorCentra Skuteč.
Zastupitelstvo města schvaluje:
8/16/2021
dokument Plán rozvoje sportu města Skuteč na období 2021 – 2026.
Zastupitelstvo města bere
na vědomí:
9/16/2021
čerpání rozpočtu města za období leden – duben 2021.
10/16/2021
rozpočtové opatření č. 2/2021
v rozpočtu města Skuteč na rok
2021.

11/16/2021
rozpočtové opatření č. 3/2021
v rozpočtu města Skuteč na rok
2021.
Zastupitelstvo města
schvaluje:
12/16/2021
rozpočtové opatření č. 4/2021
v rozpočtu města Skuteč na rok
2021 s doplněním navýšení výdajové položky ORJ 6 komunikace.
13/16/2021
účetní závěrku města Skutče
za účetní období 2020 sestavenou ke dni 31.12.2020, včetně
výsledku hospodaření.
14/16/2021
závěrečný účet města Skutče
za rok 2020 včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2020
a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad.
15/16/2021
bezúplatný
převod
p.p.č.
1924/12 o výměře 264 m2,
ostatní plocha – jiná plocha, k.ú.
Skuteč, obec Skuteč od Úřadu
pro zastupování státu ve věcech
majetkových, ve znění smlouvy.
16/16/2021
bezúplatný
převod
p.p.č.
727/13 o výměře 17 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, k.ú. Skuteč, obec Skuteč
od Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových, ve znění
smlouvy.
17/16/2021
bezúplatný
převod
p.p.č.
2735/12 o výměře 133 m2,
ostatní plocha – jiná plocha, k.ú.
Skuteč, obec Skuteč od Úřadu
pro zastupování státu ve věcech
majetkových, ve znění smlouvy.
dokončení na str. 7

Pečovatelská služba
SeniorCentra Skuteč
SeniorCentrum Skuteč kromě
pobytových služeb poskytuje
také pečovatelskou službu.
I tato naše služba je registrovaná a poskytovaná podle
zákona o sociálních službách
č. 108/2006 Sb.
Pečovatelská služba je terénní službou, jejímž posláním
je poskytování terénní služby
osobám, které potřebují pomoc další osoby se zajištěním
svých potřeb, žijí ve svém přirozeném prostředí a nemohou
využít jiné veřejně dostupné
služby. Naším cílem je doplnit chybějící schopnosti
a dovednosti klienta, doplnit
pomoc a podporu rodiny.
Službu poskytujeme občanům města Skutče a městských částí starším 45 let, kteří mají sníženou soběstačnost
a potřebují pomoc další osoby
k zajištění svých potřeb (péče
o vlastní osobu, domácnost,
stravování, kontakt se společenským prostředím), žijí
ve svém přirozeném prostředí
a nemohou využít jiné veřejně
dostupné služby.
Služba není určena osobám
bez ztráty soběstačnosti, osobám, které vyžadují nepřetržitý dohled, nebo osobám, které
nejsou schopny zajistit prostředí pro bezpečné poskytování služby (agresivita, infekční onemocnění, bezpečné
pracovní podmínky), osobám
se specifickými potřebami
a požadavky, které nemůže
poskytovatel splnit (dovoz
stravy v konkrétní
hodinu,
speciální
dieta, poskytování
služby „na zavolání“, ...).
SeniorCentrum
Skuteč
poskytuje
pečovatelskou
službu v pracovní dny, a to od

07:00 do 14:30 hodin.
Prostřednictvím pečovatelské
služby zajišťujeme následující služby:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu, jako je pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při
oblékání a svlékání, pomoc
při chůzi, pomoc při přesunu
na lůžko nebo vozík,
• pomoc při osobní hygieně
– pomoc při koupání, péči
o vlasy a nehty, pomoc při
použití WC, nebo výměna
inkontinenčních pomůcek,
• poskytnutí stravy, včetně
dovozu obědů nebo pomoc při přípravě stravy,
• pomoc při zajištění chodu domácnosti – běžný
i velký úklid domácnosti,
nákupy a pochůzky, praní
a žehlení prádla, popřípadě
jeho drobné opravy,
• doprovody k lékaři, na úřady apod.
Pokud máte zájem zeptat se
na něco bližšího o našich službách, neváhejte nás kontaktovat na telefonních číslech
469 363 403, 725 101 646,
mailem na kasparova.lenka@
scskutec.cz nebo nás navštivte osobně na adrese Smetanova 946.
Bc. Lenka Kašparová
vedoucí sociální péče

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 10. 6. 2021 oslavili naši rodiče
Eva a Vojtěch Novákovi ze Skutče 60. výročí sňatku – diamantovou svatbu. Do dalších let
na společné cestě životem jim přejeme hodně
zdraví, štěstí, radosti a spokojených chvil v kruhu rodiny a přátel.
dcery Eva Zemanská
a Hana Pejchová s rodinami

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
pohotovostní služby jsou od 9 do 13 hodin
Červenec
3.7.
Sobota			
4.7.
Neděle		
5.7.
Pondělí - státní svátek
6.7.
Úterý - státní svátek
10.7.
Sobota		
11.7.
Neděle		
17.7.
Sobota		
18.7.
Neděle		
24.7.
Sobota		
25.7.
Neděle		
31.7.
Sobota		

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

Josef Cimburek
Josef Cimburek
Libor Bačkovský
Libor Bačkovský
Lubomír Pecháček
Lubomír Pecháček
Zuzana Hejlová
Zuzana Hejlová
Eva Konývková
Eva Konývková
Hana Mrkvičková

Skuteč, Tyršova 386
Skuteč, Tyršova 386
Hlinsko, Družstevní 1400
Hlinsko, Družstevní 1400
Miřetice 31
Miřetice 31
Skuteč, Smetanova 315
Skuteč, Smetanova 315
Hlinsko, Nádražní 548
Hlinsko, Nádražní 548
Proseč u Skutče, Zahradní 240

Poliklinika Hlinsko
Poliklinika Hlinsko
Zdravotní středisko

Srpen
1.8.
7.8.
8.8.

MUDr. Hana Mrkvičková
MUDr. Tereza Novotná
MUDr. Tereza Novotná

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

Zdravotní středisko
U BOTANY Skuteč
U BOTANY Skuteč

Neděle		
Sobota		
Neděle		
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Červen na ZŠ Komenského Skuteč
Měsíc červen patří dětem a my jsme moc rádi, že jim ho můžeme různými edukačními programy
zpříjemnit. Učení nemusí být jenom povinnost, může být i zábava.

1. červen

Den dětí jsme všichni
společně strávili na školní
zahradě. Počasí nám přálo
a příroda lákala, abychom
uplatnili své znalosti ve vědomostní soutěži, kterou
jsme si zpestřili ještě pohybovými aktivitami. Poznávali jsme stromy, třídili
odpad, prolézali rourou,
skákali v pytli, chytali ryby,
házeli na cíl, zdokonalovali jsme se ve zdravovědě a velký dík patří také
panu faráři Matulovi, který
po křesťanském okénku
dovolil žákům zacinkat
na kostelní zvonky. Výstupem byla naše společná sluníčková fotografie a stromová alej s přáním
krásného dětského dne ostatním kamarádům.

4. červen poprvé
Abeceda peněz – hravý projekt v rámci finanční gramotnosti

Již v dávných dobách lidé mezi sebou obchodovali. Zpočátku to byla jen výměna zboží, ale se vznikem prvních mincí začal probíhat nákup a prodej, který ve své podstatě funguje až do současnosti.
I když se s papírovými penězi seznamují žáci již od prvního ročníku, jejich skutečná hodnota a systém
financování je mnohem tvrdší oříšek. A právě k takovému malému rozlousknutí a nahlédnutí pod
skořápku se věnovali žáci druhého a třetího ročníku v rámci projektu Abeceda peněz. Vše vypuklo 3.
června v tělocvičně školy. Zástupci České spořitelny připravili několik stanovišť, kde naši žáci získávali nejen důležité informace, ale i oni sami se rozhodovali, jak s penězi naloží a jací budou hospodáři.
V tělocvičně nám tedy vyrostly lákavé obchody, pojišťovna, domácnost a na konci cesty nesměla
chybět banka, kde si naši žáci mohli své peníze vyměnit za zboží nebo uložit do prasátka. Tuto pokladničku si jako dárek odnášeli všichni domů. Ale jak své peníze nejdříve získali? Hned na začátku
museli jít do práce, kde dostali peněženky s určitým obnosem bankovek i mincí. Cesta do pomyslného
zaměstnání probíhala k radosti žáků na koloběžkách, ovšem záludné byly nečekané nástrahy, které si
vyžádaly mimořádné výdaje. Než tedy dorazili na konec cesty do vysněné banky, museli uhradit např.
poruchu auta nebo pračky a zároveň se rozhodnout, zda si zaplatí třeba nějakou sportovní aktivitu
nebo dovolenou. Během svého putování si každý maloval přání, na které si mohl začít šetřit formou
spoření do zmíněného prasátka. A tak při opouštění tělocvičny si někteří odnášeli svoje první uspořené mince, většina si jistě uvědomila mnoho nových skutečností ohledně peněz, ale myslím, že zcela
všichni si odnášeli bezva pocit a prima strávený čas. Ale to ještě není všechno. Získané informace
dále žáci zúročí ve svých pracovních sešitech, které v rámci projektu Abeceda peněz také získali. Zde
pak následně formou samolepek, malování a doplňování určí správné údaje ohledně příjmů a vydání, poznají hotovost i platební kartu, vytvoří nákup i celkový rozpočet domácnosti. Jejich odměnou
za úspěšné splnění průzkumné cesty světem peněz bude titul Šikovný hospodář.
Za ZŠ Komenského, Marcela Kubíčková

ZŠ KOMENSKÉHO SKUTEČ

ROZVÍJEJÍCÍ PŘÍPRAVNÝ PROGRAM

„Škola šitá na míru.“

PRO DĚTI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

KONTAKT

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

TELEFON:
731 557 453

WEBOVÉ STRÁNKY:
www.zskomenskeho-skutec.cz

Náplň programu

Rozvoj dovedností potřebných k úspěšnému zvládání nároků
školy. Aktivity podporující percepční, motorické a grafomotorické dovednosti, komunikační schopnosti a sociální
kompetence. Individuálně budeme vycházet z potřeb dítěte
v souladu s doporučením pedagogicko-psychologické poradny.

Cíl programu

Posílit osobnost dítěte s uděleným odkladem školní docházky
odpovídajícími dovednostmi s cílem připravit ho na snadnější
začlenění do vyučovacího procesu.

E-MAIL:
skola@zskomenskeho-skutec.cz

Termín
září 2021 – červen 2022
pondělí a čtvrtek od 15:00 do 16:00 hodin

ADRESA:
Komenského náměstí 150
Skuteč

ZÁPIS DÍTĚTE
Telefonicky, mailem, osobně
- k zápisu je třeba doložit zprávu z PPP

539 73

14. červen

Žáci obou prvních tříd se vydali s družinou na Ekofarmu
Paleta v Oucmanicích. Na statku jsme poznali různá hospodářská a domácí zvířata. Některá jsme si mohli pohladit i pochovat. Pro kluky bylo asi nejsilnějším zážitkem
řezání a štípání dříví. Ale ani děvčata se v této disciplíně
nenechala zahanbit. Nakonec jsme si v kuchyňské dílně
sami vyrobili máslo a upekli housky. Moc nám chutnaly.

4. červen podruhé

I školní družina se rozhodla využít krásného počasí ke hrám v přírodě. Děti nalezly vzkaz od rytíře,
který je vyslal na toulky Žulovou stezkou. Šipky z přírodnin je posílaly obtížným terénem, zvládaly
překážky, hledaly kameny s úkoly, které řádně provětraly jejich mozkové závity. Odměnou byl hrnec
plný sladkých odměn a spousta zážitků.

Celý výlet byl hrazený ze Šablon. Na podzim se těšíme
na další pěkné zážitky z putování naší družiny.
Za ŠD Komenského Iva Voralová

11. červen

Pyžamový den 2021. Po loňském úspěchu jsme se i letos zapojili do projektu Hrdá škola a udělali si
pyžamový den. Součástí nočního oděvu byly samozřejmě plyšáci a v některých případech i župany.
Ovšem nemyslete si, naše výuka rozhodně ospalá nebyla, jak by snad mohly napovídat naše oděvy.

Peníze do škol na doučování

Před začátkem nového školního roku dostanou školy
ze státního rozpočtu navíc peníze na doučování. Celkem půjde o 250 milionu korun na aktivity realizované od září do prosince 2021. Základní školy získají
asi 150 až 740 Kč na žáka. Současně MŠMT plánuje
spustit k doučování web. Finance budou moci školy
využít na doučování potřebných žáků, ale i na adaptační a socializační aktivity pro kolektivy.
/frí/

ZPRÁVY Z GYMNÁZIA

V závěru školního roku
2020/2021 ve znamení postupného rozvolňování a návratu všech žáků do škol jsme si
vynahrazovali mnohé z toho,
co nám bylo odepřeno. Osobní
setkávání se žáky a kolegy ne-

jen při výuce, školní exkurze,
obyčejný život ve škole. Abychom žáky návratem do školy
příliš nestresovali, připravili
jsme pro ně adaptační a sportovní dopoledne, které se všichni hodně užili.

Především
však
byl červen ve znamení maturitních
zkoušek
oktávy
a 4. ročníku oboru

Bezpečnostně právní činnost.
Žáci měli opravdu nestandardní podmínky, ale díky své vůli
a zvýšenému úsilí pedagogů se
ústní zkoušky velmi vydařily.
Velkou radost máme všichni ze
septimána Matěje Vostrčila, jenž
se dostal mezi 12 nejlepších,
z nichž se bude vybírat český reprezentační tým na Mezinárodní biologickou olympiádu.
dokončení na str. 6
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Svéráz Josefa Večeřílka
Většina současníků asi nad
tímto jménem pokrčí obočím
– kdo to byl? Starší si možná
vzpomenou, že ještě v šedesátých letech nějaký Večeřílek žil
v malém domku čp. 31 v ulici
Vítězslava Nováka poblíž křižovatky s obchvatem. A ti nejstarší by si možná vybavili, že
se u nich doma říkalo, že tenhle dům stavěl Josef Večeřílek,
nebo že jim opravil střechu, postavil nová kamna, v nouzi jim
půjčil peníze bez úroků anebo
vyřezal krásný rám na obraz
nebo svatební fotografii. Pan
Večeřílek se naučil a mistrně
ovládal řadu řemesel.
Život se s ním nijak nemazlil.
Vyrůstal v obci Víska u Chotěboře v nemajetné rodině.
V šesti letech mu zemřela maminka a s macechou moc dobře
nevycházel. Už jako malý kluk
nastoupil do mlýna, kde brzo
zvládal všechny práce, včetně
tesařiny. Při cestách po zkušené obešel desítky mlýnů v Čechách a po delší době strávené
v Chrudimi se s početnou rodinou usadil ve Skutči.
To již prováděl celou řadu stavebních prací a cizí mu nebyla ani nová technika motorů
a strojů. Dokonce se stal členem rady města, kde působil
ve stavební komisi. Velkou
životní vášní mu bylo řezbář-

Závěrem mi na tomto místě
dovolte poděkovat všem pedagogům gymnázia, kteří se

ství a sběratelství.
Vážil si starožitností všeho druhu,
zvláště pak precizně řemeslně zpracovaných výrobků. Polovinu jeho
sbírky v roce 1920
odkoupilo skutečské muzeum, řadu
věcí do muzea sám
daroval.
Právě
předměty z Večeřílkovy
sbírky představíme na letní výstavě (malované
talíře, keramika,
vyřezávané rámy,
podmalby na skle,
chladné a palné zbraně, stojan
na pušky, mince
a mnohé další).
Z jeho vlastního
díla doporučujeme
shlédnout soubor
dvaadvaceti řezeb
českých
hradů,
zámků a jiných
zajímavostí. Z našeho okolí se jedná třeba o hrady
Rychmburk, Košumberk nebo
Žleby. Jedná se o unikátní
dílo vystavované i v zahraničí. Vše bude doplněno úryvky
z jeho vzpomínek, které sepsal
na sklonku života. Zemřel 29.

ZPRÁVY Z GYMNÁZIA
velmi rychle a s nebývalým nasazením adaptovali na naprosto
nové podmínky výuky, všem

žákům přeji zasloužené prázdniny a čtenářům hezké letní
dny.
Šárka Jonešová

srpna 1931 ve věku nedožitých
76 let.
Výstava potrvá do 31.8.2021,
více na: muzeum.skutec.cz
Libor Aksler

Projekt 2121. Co skrývá záhadná bedna?
Ano, tak se budou ptát naši potomci za sto let, až budou 21. listopadu 2121 otevírat zaprášenou zapečetěnou truhlu se vzkazy z naší doby. Připomínám, že se jedná o předání zápisků a poznámek o naší
každodennosti, fotografií, které zachycují prostředí, kde žijeme, do budoucnosti. Zapojit se je velmi
jednoduché. Až do listopadu tohoto roku máte čas na sepsání svých postřehů ze současného života,
nebo vzpomínek na vaše dětství, zajímavé příhody a rodinné osudy. Čas využijte na pořízení a vyvolání fotografií, které budou dokumentovat váš domov, rodinu, zájmy, koníčky, aktivity, práci a další dle
vašeho uvážení. Při předání materiálů dojde 21. listopadu k zapečetění schránky a k jejímu trvalému
uložení do muzejního depozitáře. Podrobné info je na muzejních stránkách: muzeum.skutec.cz
Libor Aksler

Červencová výročí skutečských osobností

Narozeni v červenci:
15. 7. 1877
Jindřich Havel
		
kapelník, učitel hudby
		
a lidový skladatel,
		
upravovatel, původním
		
povoláním kominický mistr
8. 7. 1883
František Havel
		
kapelník, učitel hudby,
		
skladatel, ředitel kůru
16. 7. 1871
Bohumil Antonín
		
(Václav) Konečný
středoškolský pedagog,

		
		
		
		

publicista, překladatel,
spisovatel, regionální historik,
autor myšlenky založení
skutečského muzea

Zemřeli v červenci:
18. 7. 1870
Vítězslav Novák
		
skladatel, hudební pedagog,
		
klavírista, cestovatel
		
a horolezec

Skutečský rodák se dožil jen 25 let

V červenci uplyne 150 let
od narození významného skutečského rodáka Bohumila
Antonína (Václava) Konečného. Zemřel náhle a nečekaně 1. 7. 1896, tzn. v pouhých
25 letech.

Syn hostinského vystudoval
litomyšlské gymnázium, kde
byl jeho učitelem dějepisu
a zeměpisu Alois Jirásek. Díky
jeho vlivu se rozhodl pokračovat ve studiu právě těchto
předmětů na Filozofické fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze. V roce 1896 byl
ustanoven suplentem Obchodní akademie Chrudim.

S
osobností
Bohumila
V. Konečného jsou spjaty
první snahy o založení Městského muzea ve Skutči. Velkou měrou se zasloužil také
o zhotovení a slavnostní odhalení pamětní desky na rodném domě Václava Jana Tomáška (čp. 357) a rodném
domě Antonína Františka Rybičky (čp. 364).

Přestože zemřel záhy, stihl
publikovat množství historických článků, kritik a úvah a to
v různých celostátních i krajských časopisech a novinách
(Časopis přátel starožitností
českých, Český časopis historický, Český lid, Český Východ, Dalibor, Hlas z východních Čech, Chrudimské listy,
Moravská Orlice, Památky archeologické, Světozor, Vesna).
Bohumil V. Konečný připravoval také vydání Pamětí města
Skutče a okolí. Podle zprávy
ředitele Obecné a měšťanské
školy chlapecké ve Skutči –
Antonína Františka Hlineckého, zanechal rukopis I. dílu,
který se ale někam ztratil.
				
zdroj: kniha Dějiny Skutče
/frí/

ZPRÁVIČKY Z „VESELÉ ŠKOLIČKY“
„Veselá školka“ na sídlišti se
rozloučila s předškoláky, kteří
byli v červnu pasováni na školáky. Od září budou navštěvovat základní školu a navazovat
tak na vědomosti a dovednosti
získané vzděláváním v mateř-

ské škole. Nebylo to ale tak jednoduché se z předškoláka stát
školákem. Všichni totiž museli
složit těžkou „předškoláckou
maturitní zkoušku“ před komisí, která mnohdy pokládala záludné otázky. Děti se předvedly

jako veliké a znalé šikulky. Přiložené fotografie hovoří za vše.
Přátelé, všem přejeme veselé
a pohodové léto plné radosti se
svými blízkými .
děti a zaměstnanci
„Veselé školky“
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VM - PŮJČOVNA
Ing. Miroslav Teplý

PŮJČOVNA ZEMNÍCH STROJŮ
Půjčujeme:
minirypadla Kubota 1 - 2 tuny, včetně příslušenství

Můžeme zajistit dopravu stroje na Vaši stavbu.
více na:

www.vm-pujcovna.cz
RESETO inz Skutec 912200449_125x85_press.pdf

2

21.05.2021

e-mail: info@vm-pujcovna.cz
Tel.: 705 256 917

12:48

Františky 30, 569 82 Borová u Poličky

Nábytek SKUTEČ
www.nabytek-skutec.cz
Smetanova 1011, Skuteč
tel.: 774 979 223

25 matrací
k okamžitému
vyzkoušení

CHYTRÉ SLUNEČNÍ
BRÝLOVÉ ČOČKY
Chcete ušetřit 50% ?

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

Poděkování
Touto cestou1bychom chtěli poděkovat všem, kteří se přišli
naOlivova_inzerce_TRN_85x55.indd
12.03.2021
posledy rozloučit s paní Marií Váškovou ze Skutče. Děkujeme
za všechny projevené soustrasti a květinové dary.
manžel a děti s rodinami

5%

SLEVA

na matrace
Aktuálně z MAS Skutečsko,
Košumbersko a Chrastecko, z.s.
dokončení ze strany 2
Zveřejněné výstupy nyní slouží
jako podklad pro diskusi o dlouhodobější vizi středního článku
v ČR. MAS SKCH ve spolupráci s MAS Královédvorsko
připravili on-line setkání Pardubického a Hradeckého kraje,
kde zástupce MŠMT představil
cíle a zaměření pilotáže a na
setkání se účastníkům představila i nová koordinátorka po oblast
Svitavy Mgr. Hana Fučíková.
Zazněly také společné body
s pilotáží Středního článku
z pera Partnerství pro vzdělávání 2030+. V návaznosti na to
si týmy MAP (místních akčních
plánů) mohly vyslechnout „Jak
konkrétně se zapojit do vývoje středního článku od příštího

školního roku v rámci projektu
Partnerství 2030+“ a promyslet,
jestli se chtějí aktivně na procesu podílet.
Velkou radost máme ze schválení žádosti MAS na letní kempy
2021 a všichni realizátoři již
pilně připravují zajímavé programy a sportovní, vzdělávací
či environmentálních aktivity,
o kterých vás budeme informovat.
.
O naší další činnosti se dozvíte na našich stránkách https://
www.masskch.cz/ a http://www.
map2030.cz/ a také facebooku
https://www.facebook.com/
masskch
Kancelář MAS SKCH

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.

q Z Nadace ČEZ město získalo dotaci ve výši 80 0000 Kč
na zřízení tzv. oranžového přechodu v lokalitě u firmy Botas.
Přechod na tomto místě se dočká opravy a nově bude také
osvětlen. Realizace se předpokládá na podzim tohoto roku.

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: 2 820 ks.

VZPOMÍNKA
V květnu uplynulo 10 let
od chvíle, kdy nás navždy
opustila paní Růžena
Nevolová a v září to budou
3 roky, co odešel
pan Jindřich Nevole,
který by 12. července oslavil 80 let. Stále na ně vzpomínáme.
S láskou syn a dcera s rodinami.

dokončení výpisu usnesení
zastupitelstva ze str. 4
18/16/2021
prodej p.p.č. 2786 o výměře 252
m2, ostatní plocha – jiná plocha,
k.ú. Skuteč, obec Skuteč.
19/16/2021
prodej p.p.č. 732/9 o výměře 46
m2, ostatní plocha – trvalý travní porost, k.ú. Skuteč, obec Skuteč.
20/16/2021
prodej p.p.č. 732/9 o výměře 44
m2, ostatní plocha – trvalý travní porost, k.ú. Skuteč, obec Skuteč.
21/16/2021
prodej p.p.č. 732/9 o výměře 44
m2, ostatní plocha – trvalý travní porost, k.ú. Skuteč, obec Skuteč.
22/16/2021
prodej p.p.č. 732/9 o výměře 44
m2, ostatní plocha – trvalý travní porost, k.ú. Skuteč, obec Skuteč.
23/16/2021
prodej p.p.č. 732/9 o výměře 45
m2, ostatní plocha – trvalý travní porost, k.ú. Skuteč, obec Skuteč.
24/16/2021
prodej p.p.č. 732/9 o výměře 49
m2, ostatní plocha – trvalý travní porost, k.ú. Skuteč, obec Skuteč.
25/16/2021
prodej p.p.č. 732/9 o výměře 245

m2, ostatní plocha – trvalý travní porost, k.ú. Skuteč, obec Skuteč.
26/16/2021
prodej části p.p.č. 2667 o celkové
výměře 83 m2, ostatní plocha – jiná
plocha, k.ú. Skuteč, obec Skuteč.
27/16/2021
prodej části p.p.č. 696 o celkové
výměře 7 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, k.ú. Štěpánov u Skutče, obec Skuteč.
28/16/2021
prodej p.p.č. 3 o výměře 97 m2,
ostatní plocha – neplodná půda,
částí p.p.č. 696 o výměře 69 m2,
ostatní plocha – ostatní komunikace
a částí p.p.č. 694/2 o výměře 58
m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, vše v k.ú. Štěpánov u Skutče,
obec Skuteč.
29/16/2021
prodej části p.p.č.2452/23 o výměře
64 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, k.ú. Skuteč, obec Skuteč, včetně
zřízení věcného břemene na st.p.č.
255, k.ú. Skuteč, obec Skuteč.
Zastupitelstvo
města
neschvaluje:
30/16/2021
prodej p.p.č. 1153/2 o výměře
1151 m2, ostatní plocha – neplodná
půda, k.ú. Hněvětice, obec Skuteč.

10:38:36
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Koncert „JAKO ZÁZRAKEM“
Po dlouhé době, v níž byl
náš život téměř ve všech oblastech utlumen, nám opravdu může připadat trochu
zázračně, že vás konečně
smíme pozvat na koncert.
A není to koncert ledajaký.
Je součástí programu Dvořákova festivalu, který byl
po letech přestávky obnoven a nově probíhá v mnoha
městech a obcích Králové-

hradeckého, Pardubického,
Libereckého a Středočeské
kraje, jakož i v Praze.
Na koncert
nejen ve Skutči
Festival podporuje cestovní
ruch. Napříč kraji jsou uváděny koncerty v zajímavých
a netradičních prostorách.
Partnerská města a jejich zajímavosti jsou prezentovány

PROGRAM
ČERVENEC 2021
Čtvrtek 15. července, 16.00-18.00 h.
Úprava fotografií, online
Srdečně vás zveme na předposlední setkání, kde si zrekapitulujeme, co jsme se naučili na jednotlivých
lekcích. Dáme hlavy dohromady a zahájíme tvorbu společného díla, ve kterém zúročíme
vaše dovednosti v aplikaci Photophea. Účastníci, kteří se neúčastnili předchozích setkání naleznou
instruktážní videa na webu https://domovnaceste.cz/taksis/. 
Těší se na vás kreativní grafik ze studia NO INSTANT DESIGN, Martin Škroch.
Vstupné ZDARMA Rezervace na email.: taksis@domovnaceste.cz, tel.: 702 278 542.
Tato akce se uskuteční online, ale i prezenčně dle aktuální situace COVID.
Akce proběhne za dodržení všech aktuálních pravidel k pořádání veřejných akcí.

Čtvrtek 22. července, 16.30-18.00 h.
Nordic walking výšlap
Při minulém výšlapu bylo hodně veselo, a tak srdečně zveme stálé, ale i nové tváře na další výšlap.
Tentokrát se podíváme do malebné přírody v okolí Předhradí. Samozřejmě i potrénujeme techniku
NW proloženou cviky na bolavá záda. S sebou pití, pevnou obuv a hůlky. Kdo hůlky nemá, rádi
zapůjčíme.
Vstupné ZDARMA Rezervace na email.: taksis@domovnaceste.cz, tel.: 702 278 542.
Tato akce se uskuteční venku. Sraz u info centra hradu Rychmburk, Předhradí 17.
Akce proběhne za dodržení všech aktuálních pravidel k pořádání veřejných akcí.

Středa 21. a 28. července, 16.00-18.00 h.
Keramika
Přijďte si vyzkoušet, jak se tvoří keramika v japonském stylu. Nebo s námi tvořte dle vlastní chuti a
nápadu. Co třeba sošku jako dárek? Lektorka Madla je zkušená ve výrobě čajových misek, konviček a
ráda poradí i s jakýmkoliv nápadem.
Výrobek 60,- Kč Rezervace na email.: taksis@domovnaceste.cz, tel.: 702 278 542.
Tato akce se uskuteční prezenčně. Akce proběhne za dodržení všech aktuálních pravidel k pořádání
veřejných akcí.

05. – 09. 07. 2021 – zavřeno, dovolená.

TYRŠOVA 389, SKUTEČ
WWW.DOMOVNACESTE.CZ

ve festivalovém katalogu,
který slouží nejen jako program koncertních dní, ale
též jako turistický průvodce.
Doprovodným
výstupem
je Dvořákův cestovní pas
s kupóny na zvýhodněné
vstupy do řady zajímavých
turistických míst či atrakcí regionu, s platností až
do konce festivalu. Dvořákův festival probíhá v termínu od 17.06. do 10.10.2021.
Cestovní pas obdrží návštěvníci na jednotlivých
koncertech zdarma. Přehled všech koncertů najdete
na https://www.dvorakuvfestival.cz
Spojení hudby a poezie
Hudba skladatelů působících v Paříži a poezie francouzských básníků (P. Verlaine, CH. Baudelaire,
J. Prévert) budou tvořit
program koncertu ve čtvrtek 29. července 2021 od
18 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Skutči.
Předprodej
vstupenek
v ceně 200 Kč byl zahájen 7.
června na vstupenky.skutec.
cz i v obvyklých předprodejích, tj. na odboru kultura
a školství MěÚ Skuteč nebo
TIC v Městském muzeu
Skuteč.
/frí/

www.zznhp.cz

RETIC Pletivo čtyřhranné
100 - 160 cm PVC

RETIC Pletivo čtyřhranné
100 - 160 cm ZN

RETIC Pletivo OBORA
100 - 160 cm ZN

Čtyřhranné poplastované pletivo pro oplocení
zahrady nebo pozemku. Pletivo je tvořeno
ocelovým pozinkovaným drátem o síle 1,65 mm
s kvalitním a odolným poplastováním. Síla drátu
vč. poplastování je 2,5 mm. Oko čtyřhranného
pletiva má rozměr 50 x 50 mm. Nabízíme
v rolích o délce 15 m nebo 25 m.

Čtyřhranné pozinkované pletivo pro oplocení
zahrady nebo pozemku. Pletivo je tvořeno
ocelovým pozinkovaným drátem o síle 2,0 mm.
Oko čtyřhranného pletiva má rozměr 50 x 50
mm. Nabízíme v rolích o délce 15 m nebo 25 m.

Uzlové pletivo OBORA vhodné pro zemědělství
a lesnictví. Mnohoúčelové využití. Nejčastěji
používáno jako ochrana školky proti zvěři.
Nabízíme v rolích o délce 50 m.

PH

ěD

etn

vč

od 70,- Kč/m

PH

ěD

etn

vč

od 45,- Kč/m

PH

ěD

etn

vč

od 25,- Kč/m

RETIC Sloupek plotový
38 mm, 175 - 230 cm

RETIC Sloupek plotový
48 mm, 175 - 230 cm

RETIC Drát ostnatý
100 m ZN

Poplastovaný sloupek s čepičkou o průměru
38 mm. K dostání ve výškách: 175 cm, 200 cm,
230 cm.

Poplastovaný sloupek s čepičkou o průměru
48 mm. K dostání ve výškách: 175 cm, 200 cm,
230 cm.

Ostnatý drát tvoří soustava dvou spletených
drátů, mezi které jsou každým 100 mm
vpletené dva příčné dráty - ostny. Ostnatý drát
je dodáván v balícíh. Balíky mají praktický
držák.

PH

ěD

etn

vč

od 189,- Kč

PH

ěD

etn

vč

od 249,- Kč

PH

549,- Kč

ěD

etn

vč

Nepromarněte PROMO akci na naší prodejně již 9. 7. 2021!
Na výrobky uvedených výrobců sleva 10 % na VŠE!
Profesionální elektrické a aku nářadí!

Adresa: Smetanova 944,
539 73 Skuteč

Profesionál přes úklid až po žehlení prádla!
Specialista na lepidla, tmely a stavební chemii!

ZDE

mapa
Skutče

