MYŠLENKY MOUDRÝCH
Zdárná rodina je ten nejkrásnější dar Boží. Já bych ji přirovnala
k naladěné lyře: každá struna jiný tón,a přece vspolku nejčistší
soulad.
Božena Němcová

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
Klid, pohodu a okamžiky plné nezkalené radosti o Vánocích
a úspěšné vykročení do roku 2018 všem čtenářům
Skutečských novin přeje
vedení Města Skuteč a redakce SN

BOHOSLUŽBY VÁNOCE – NOVÝ ROK
Českobratrská církev evangelická Krouna
25. 12. – bohoslužba v modlitebně v Tomáškově domě ve Skutči
Římskokatolická farnost Skuteč
24. 12. 4. adventní neděle + Štědrý den
8.00 - adventní mše sv. ve Skutči
9.30 - adventní mše sv. v Předhradí
16.00 - vánoční mše sv. pro rodiny s dětmi ve Skutči
21.30 mše sv. v Předhradí
23.00 mše sv. ve Skutči
25. 12. Boží Hod vánoční
8.00 a 18.00 - mše sv. ve Skutči
9.30 mše sv. v Předhradí
q Křížek vedle kapličky ve Skutíčku má krásné nové oplocení. Příhodné místo se na návsi našlo i pro tzv. odpočinkový set – stůl a lavičky k posezení.

Investiční činnost města za rok 2017
V období blížícího se konce roku
přinášíme souhrn investic, které
byly v uplynulých měsících realizovány, popř. připraveny, tak aby
mohly být zahájeny v roce příštím.
Hasičská zbrojnice
Díky
připravenosti
města
a vhodnému dotačnímu titulu byla
zahájena rekonstrukce hasičské
zbrojnice ve Skutči. Původní objekt, který vznikl úpravou dvou
starých budov, již nesplňoval požadavky výjezdové jednotky. Nová
zbrojnice, kterou (v hodnotě přes
22 mil. Kč) postaví firma STAVER Luže s.r.o., bude prostornější
a bude disponovat i potřebným zázemím pro krizové situace. Současně splní veškeré normy a požadavky současné legislativy pro požární
budovy. Celá akce bude dokončena
do října roku 2018.

nainstalována byla nová vzduchotechnika. Realizátorem akce byla
firma SKOS s.r.o. Skuteč. Na základě požadavků vedení mateřské
školy byl vyřešen i nový vstup
do budovy včetně nového přístupového chodníku. Celkové náklady
činily 6,128 mil. Kč.
Rekonstrukce domu čp. 317
U objektu bývalého domu pečovatelské služby v ul. B. Němcové
je naplánována rekonstrukce s využitím dotačních prostředků na sociální bydlení. Rekonstrukce bude
obnášet kompletní opravu střechy,
výměnu oken, elektroinstalace,
vodoinstalace, vybudování nových
sociálních zařízení a koupelen.
V současné době je zde ve dvou
podlažích 9 jednopokojových bytů
a jeden dvoupokojový. Ve zmiňovaném objektu by vzniklo 8 byto-

q Po zateplení získala budova MŠ Osady Ležáků moderní vzhled.

Zateplení MŠ Os. Ležáků
K největším investicím roku
2017 bezesporu patří zateplení objektu MŠ Osady Ležáků, které proběhlo v letních měsících. V rámci
snížení energetické náročnosti došlo k zateplení pláště budovy, výměně oken a dveří a opravě střechy,

vých jednotek, každá s vlastním
sociálním zázemím, které je nyní
společné pro všechny byty na jednom poschodí.
Projekt je připraven a je také
vydáno stavební povolení. Jakmile
bude vypsán příslušný dotační titul,
podá město žádost o dotaci. Před-

pokládané náklady jsou cca 10 mil.
Kč a dotace by mohla pokrýt až
90% nákladů. Realizace se předpokládá v roce 2018.
Oprava Špitálku
Další plánovaná rekonstrukce
směřuje k objektu Špitálku. Připravený projekt zahrnuje odvlhčení, nové instalace vody, elektro
a vnitřní kanalizaci, sociální zařízení, omítky, výměnu oken, fasádu
atd. Záměrem je rekonstruovat budovu Špitálku tak, aby zde vzniklo
zázemí pro stacionář, pedagogicko
psychologické centrum a neziskový sektor.
Předpokládané celkové náklady
se pohybují kolem 10 mil. Kč s tím,

dí se posouvá do roku 2018. Město
Skuteč se s obcí Předhradí dohodlo
na přípravě projektu pro stavební
povolení. Následně se bude zvažovat podání žádosti o dotaci. V Integrovaném regionálním operačním
programu byl letos velký převis
žádostí. Druhá dotační možnost,
Státní fond dopravní infrastruktury,
má však méně příznivé podmínky (neuznatelné jsou zde náklady
na výkupy pozemků, osvětlení, zeleň apod.).
Zimní stadion
V polovině srpna byla na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podána žádost o dotaci na
rekonstrukci ledové plochy. Projekt

q Rekonstrukce sociálního zařízení zimního stadionu byla nutná i s
ohledem na koncerty, které se zde konají v rámci hudebního festivalu. V příštím roce se příval návštěvníků očekává u těchto dvou
projektů: 22.4. Michael Jackson Symphony a 11. 5. Čechomor –
Proměny.

že dotace by pokryla cca 85%. Žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu byla
podána na začátku listopadu.
Cyklostezka
Realizace projektu cyklostezky
ze Skutče přes Lažany do Předhra-

počítá se zmenšením ledové plochy
na rozměry 58 x 28 m, s instalací
nových rozvodů chladicího média
a mantinelů. Vyhodnocení žádosti
bychom v době vydání SN už měli
znát.
V říjnu byla Státním fondem životního prostředí vypsána výzva na

26. 12. sv. Štěpána
8.00 mše sv. ve Skutči
9.30 mše sv. v Předhradí
31. 12. Svátek Svaté rodiny + sv. Silvestra
8.00 mše sv. ve Skutči
9.30 mše sv. v Předhradí + poděkování za uplynulý rok
15.00 děkovná mše sv. ve Skutči
1. 1. - Nový rok - Matky Boží P. Marie
8.00 mše sv. ve Skutči
9.30 mše sv. v Předhradí
18.00 mše sv. ve Skutči

Už aby bylo po Vánocích...,
pomyslí si nebo i přímo
řeknou mnozí lidé po návratu
z několikahodinového slalomu mezi regály v hyper-super-předvánočním blázinci, s myšlenkou na to, kde ještě sehnat
pěkný a levný stromeček, kdo
nám letos pomůže s kaprem
a jakým dárkem potěšit tatínka,
který tvrdí, že už všecko má....
Ne, vyhnout se tomu moc
nedá, pokud chceme sobě
i druhým dopřát vánoce podle
obvyklých představ. Málokdo
se tomu nějak podstatně vzepře
a ostatně základní myšlenka
udělat druhému radost je dobrá.
A přece – existuje jedna možnost, jak předejít tomu, aby po
adventním shonu nepřišla povápodání žádosti o dotaci na projekty
týkající se snížení environmentálních rizik. Tento typ projektů je
možné využít na rekonstrukci technologií chlazení využívajících jako
chladicí médium čpavek. Po dokončení projektové dokumentace,
v termínu do 30. 6. 2018, požádá
město i o tuto dotaci.
Během letních prázdnin proběhla na zimním stadionu rekonstrukce
sportovního a sociálního zázemí.
Sportovci mají od října k dispozici nové sprchy a šatnu, návštěvníci
sportovních akcí a festivalových
koncertů mohou využít nové to-

noční deprese. Můžeme zkusit
dotknout se duchovní podstaty
těchto svátků, třeba jen trochu
zvolnit při procházce kolem
kostela a podívat se dovnitř na
jesličky, jinde na výstavu betlémů nebo udělat si čas na před-vánoční koncert a zajít na nejen půlnoční bohoslužbu... tady
zaslechneme ujištění o tom, že
nejsme sami, že Bůh je v tom
všem s námi, že o nás stojí,
že ho to doslova s námi baví
a nabízí nám smysl pro náš život
i sílu k jeho naplnění...
Takže: už aby tady byly....
krásné a pokojné vánoce vám
všem přeje
Jan Linhart,
děkan ř. k. farnosti Skuteč
alety, kde byla zvýšena kapacita
dámských WC a navíc bylo vybudováno i nové WC pro invalidy.
Rozpočet této akce vyšel na 650
tis. Kč.
Autobusová zastávka na náměstí
Komfortem pro cestující využívající autobusovou dopravu je
zastávka v horní části náměstí.
Přístřešek o rozměrech cca 4x2 m
s boky z tvrzeného skla nijak nepříjemně nenarušil vzhled zastávky
a zpříjemnil čekání.
dokončení na straně 2
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dokončení ze strany 1
Kostel Lažany
S finanční podporou Ministerstva kultury ČR, Pardubického
kraje a Města Skuteč pokračovala
v letošním roce v Programu záchrany architektonického dědictví
rekonstrukce kostela sv. Václava
v Lažanech. Na obnově významné
kulturní památky se město podílelo částkou 100 tis. Kč Dále byla
z městského rozpočtu vydlážděna
cesta ke kostelu.
Mariánský sloup
Restaurování
Mariánského
sloupu na Palackého náměstí ve Skutči bylo zahájeno už
na podzim loňského roku. Městu
se na něj podařilo získat dotace
ve výši 170 tis. Kč od Pardubického kraje a 100 tis. Kč od Ministerstva kultury ČR, z vlastního rozpočtu vyčlenilo částku 250 tis. Kč.
Investici prováděla a na podzim
dokončila firma Košvanec Luže.
Žulová stezka
Z programu obnovy venkova
se podařilo získat téměř stoprocentní dotaci na další etapu úprav
Žulové stezky. Na přibližně 5 km
dlouhé trase je 17 zastavení a 7
informačních panelů týkajících
se historie těžby kamene v desítkách větších i menších lomů
v lokalitě Horek. Ve druhé etapě
došlo k úpravě cca 430 m cest,
k instalování nerezových fitness
prvků, do autentického prostředí
se vrátila štípačka kostek, vozíky na polní drážce, vrtačka
a nebo kryt střelmistra. Přibyly
též nové herní a naučné prvky pro
děti. Celková hodnota díla, které
realizovala fa Vodní zdroje Chrudim s.r.o. je 1.98 mil Kč.

Sociální zařízení ZŠ Smetanova
Největší investiční akcí, kterou
si pro rok 2017 naplánovalo vedení ZŠ Smetanova, byla kompletní
rekonstrukce WC v obou poschodích budovy. Investorem akce bylo
město Skuteč jako zřizovatel školy
a akci v hodnotě 1,3 mil. Kč realizovala firma Unistav s.r.o. Chrast.
Tělocvična ZŠ Komenského
Značně využívaný prostor tělocvičny ZŠ Komenského se dočkal
výrazné proměny. Hlavním předmětem investice, na níž město v rozpočtu vyčlenilo 0,5 mil. Kč, byla výměna podlahy. Staré a již nevhodné
parkety nahradil moderní sportovní
povrch Taraflex v hodnotě 250 tis.
Kč. Při rekonstrukci podlahy došlo
i na výměnu ústředního topení, jejich krytů a parapetů. Částečně bylo
obnoveno i tělocvičné nářadí.
Opravy drobných památek
Důstojného vzhledu se dočkaly
památníky válečným obětem ve Skutíčku a v Radčicích, které – stejně
jako kaplička ve Zbožnově – získaly
velmi pěkné, nové oplocení. Investice byla realizována díky dotaci Pardubického kraje, který na ni přispěl
částkou 50 000 Kč. Ve Žďárci u Skutče ještě probíhá (s podporou dotace
z Ministerstva zemědělství) oprava
sochy sv. Jana Nepomuckého.
Investice do bytového
hospodářství
U bytového domě čp. 915-918
byla provedena izolace základů
v ceně 280 tis. Kč a oprava chodníku v ceně 150 tis. Kč. Nové hliníkové dveře byly instalovány u bytového domu čp. 931-933.
Zahájeny byly rovněž práce
na opravě střechy městského muzea. Zakázku vysoutěžila firma

Jaroslava Kopřivy za cenu 920 tis.
Kč s termínem předání do konce letošního roku.
Chodníky
Skuteč – Sadová ulice (180 tis. Kč.)
Skuteč u ZŠ Komenského
Skuteč – T. Novákové, Spojovací
(dohromady 700 tis. Kč)
Skuteč – Havlíčkova ul.
Skuteč – ke koupališti
Zhoř – po rozvodech vody místním
sdružením oprava chodníků (700
tis. Kč)
Žďárec - příprava projektové dokumentace, aby se mohlo pokračovat ve výstavbě chodníku ve směru
k nádraží, u stávajícího chodníku
z r. 2016 bylo vybudováno veřejné
osvětlení.

Komunikace
Nová komunikace na Lhotě – 1,5
mil. Kč
Skuteč – V. Svobody – 1,55 mil. Kč
Skuteč – část komunikace na Fimberku
Skuteč – komunikace u Sintexu
a v Horkách
Zhoř – část komunikace v dolní
části obce
Další investice v obcích:
Lhota – veřejné osvětlení
Lažany – měřič rychlosti
Zbožnov – dětské hřiště, oprava fasády KD byla posunuta do r. 2018
Skutíčko – dětské hřiště, fasáda
na obecním domě (300 tis. Kč)
zpracovala
Lenka Frídlová

nástup: únor 2018
požadujeme: spolehlivost, bezúhonnost, pracovitost, zdravotní způsobilost

pracovnici
na dozor v jídelně
nástup: leden 2018
vhodné pro učitele na důchodě, zkrácený úvazek
požadujeme: spolehlivost, bezúhonnost, samostatnost,
komunikativnost

VÁNOČNÍ PRODEJ KAPRŮ
Stejně jako každý
rok se také letos uskuteční PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ
NA RYBÁRNĚ VE
SKUTČI. Prodej bude
probíhat ve dnech
22. - 23. 12. 2017,
vždy od 7.00 – 16.00
hodin.

q Nejvýznamnější změny vzhledu patrně doznal pomník obětem
v Radčicích. Kvalitní a vkusné oplocení včetně žulových sloupků působí
opravdu důstojně.

tří posuvných regálů, které ze své
podstaty ideálně využívají stísněný
prostor depozitáře, vzrostla ukládací kapacita na téměř 110 běžných
metrů a tak je o dohlednou budoucnost lidově řečeno vystaráno.
Nové regály byly pořízeny díky
dotaci z Pardubického kraje (Program podpory Kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok
2017 - Podpora preventivní péče
o sbírky muzeí a galerií) ve výši
70 tisíc korun. Město pak přidalo
vlastní podíl 107 tisíc korun. Část
původních regálů byla uzpůsobena
nové situaci a ostatní jsme přemístili do depozitáře na sídlišti.

několik dní zatarasily obě křídla
obuvnické expozice a pracovníka
firmy při montáži.

Zakázku vysoutěžila firma Regálové a skladovací systémy ze Šenova a samotná realizace proběhla
začátkem listopadu. Snímky zachycují vystěhované kartony, které na

Libor Aksler,
ředitel muzea

Městská policie Skuteč informuje
Dopravní nehoda
Ve středu 1. listopadu krátce po
poledni vyjela hlídka MP Skuteč
k dopravní nehodě dvou osobních
vozidel se zraněním osob, ke které
došlo na křižovatce ulic Vítězslava
Nováka a Obchvatová ve Skutči.
Po příjezdu hlídka spolupracovala

Od 10. 12. 2017 dochází k úpravám jízdních řádů na autobusových
linkách. Co se týká místních spojů,
dochází od prosince k jediné změně, a to na lince č. 620780 (Skuteč
– Chrast – Chrudim). Konkrétně se
jedná o ranní spoj č.2, který bude
mít od 10.12. příjezd do Skutče
v 4:59 z důvodu návaznosti na linku Skuteč – Hlinsko. Dle informací
z oddělení dopravní obslužnosti
KÚ Pardubického kraje žádné jiné
změny JŘ na linkách mezi Skutčí
a blízkým okolí nebudou.
Kompletní nové jízdní řády platné od 10. 12. najdete na internetových stránkách www.jizdnirady.cz.
Ing. Roman Hřebík

s jednotkami IZS a prováděla
usměrňování dopravy.
Aktuality naleznete na webových
stránkách www.mp.skutec.cz a na
Facebooku: Městská policie Skuteč
Za Městskou policii Skuteč
nprap. Miroslav Štorek

Kapry si můžete
objednat u pana Josefa
Sokola telefonicky na č.: 732 181 691 nebo osobně v jeho zahradnictví u
hřbitova. Ryby na objednávku se budou prodávat pouze 22. 12. 2017.
Prodej vánočních kaprů bude doprovázen tradičním občerstvením. Na
vaši návštěvu se těší skutečští rybáři.
Přejeme občanům Skutče a okolí, rovněž i sponzorům našich rybářských
závodů pevné zdraví, životní elán a pohodu v následujícím roce 2018.
Výbor MO ČRS Skuteč

Změna autobusových
jízdních řádů

Městská policie Skuteč mimo
běžnou činnost (pěší a automobilovou hlídkovou činnost, měření
rychlosti vozidel, preventivní činnosti na přechodech a další) přijala na katastrálním území města
Skuteč v podzimním období řadu
oznámení. Některá oznámení byla
zaměřena na toulavá a zaběhnutá
zvířata, některá na špatné parkování v křižovatkách a přilehlých
ulicích a některá na rušení nočního klidu a narušování veřejného
pořádku. V období dušiček MP
zesílila hlídkovou činnost na hřbitovech v katastrech pověřených
obcí a to jak v denních, tak nočních hodinách, z důvodu prevence
proti krádežím smuteční výzdoby
z hrobů a proti krádežím věcí z vozidel na parkovištích u hřbitovů.
Tato preventivní činnost je vykonávána za účelem minimalizace škod
na majetku a narušování veřejného
pořádku. Zesílení bude pokračovat
i v následujícím období a to jak na
hřbitovech, tak u dětských hřišť,
v chatových oblastech apod.

kuchařku nebo
pomocnou sílu

Případní zájemci volejte p. Řezníčkové
na tel. 469 350 382, 731 557 465,
e-mail: jidelna-skutec@seznam.cz

Lepší uložení cenných dokumentů
Několikaletá snaha o využití
dotačních peněz na zabezpečení
obnovy ukládacích regálů pro trojrozměrné sbírkové předměty pokračovala i v tomto roce. Pozornost
jsme však zaměřili na archiv, kde
se „skrývají“ písemnosti, tiskové
materiály a fotografie. Depozitární
místnost měla sice již kovové regály, které před 15 lety nahradily staré
dřevěné skříně, ale problém začal
být s kapacitou. Po doplnění polic
a přeorganizování tzv. kartonů, což
je základní skladovací jednotka archiválií (= papírová plně uzavřená
krabice) jsme asi před pěti lety došli na maximální využití plochy 69 běžných
metrů
polic.
A loni již nebylo
kam zařazovat
nové
přírůstky. Pořízením

Školní jídelna Skuteč, Osady Ležáků 892
přijme

Změny v dálkových spojích
Ke dni 9. 12. ruší soukromí provozovatelé několik dálkových autobusových spojů. Pardubický kraj je
od 10. 12. nahradí novými linkami,
které bude na svém území dotovat.
Podrobné informace najdete na
www.pardubickykraj.cz/dopravni-obslužnost.
/frí/

Provoz sběrného dvora ve Skutči o Vánocích
23.12.

ZAVŘENO

27.12.

9:00 - 12:00

13:00 - 17:00

29.12.

9:00 - 12:00

13:00 - 17:00

30.12.

8:00 - 12:00

-

Zajištění zimní údržby
Stejně jako v minulých letech
bude Město Skuteč zajišťovat
zimní údržbu komunikací. Některé úseky zajistíme vlastní
technikou (zametacím strojem),
ale velkou část katastru budeme
řešit dodavatelsky. Pluhování
přibližně poloviny Skutče, Lešan,
Lažan, Štěpánova, Zbožnova,
Lhoty, Zhoře a Hněvětic a posyp
zde bude provádět ZD Zderaz. Pluhování zbývajících částí Skutče
a v místních částech Radčice,
Žďárec, Skutíčko a Nová Ves zajistí Městské vodovody a kanalizace Skuteč s.r.o.
U většiny chodníků již byly
umístěny nádoby s posypovým
materiálem. Předem bych chtěl
poděkovat vlastníkům nemovitostí za to, jak přistupují k údržbě
chodníků a pomáhají tak zvládnout případnou sněhovou nadílku
a prosíme vlastníky nemovitostí
i nadále o spolupráci při zajišťo-

vání údržby přilehlých chodníků.
Stejně tak prosíme o trpělivost
a shovívavost motoristy. I když
jsme na zimu připraveni, nikdy
není možné zajistit úklid sněhu
hned a na celém území najednou.
Vězte, že od listopadu sledujeme
zprávy o počasí, aby nás náhodou
nějaká kalamita nepřekvapila.
A v případě silnějšího sněžení vyjíždí hotovost od 4:00, aby již pro
první ranní autobusy byly hlavní
tahy sjízdné. V 6:00 vyráží naše
technická skupina na nejfrekventovanější chodníky (u střediska,
školy, sídliště atd.) aby je uvedli
do schůdných stavů. Doufejme, že společnými silami dobře
zvládneme i nečekané situace.
Za zimní údržbu jsou zodpovědní pracovníci odboru stavební
úřad, majetek a investice: Pavel
Steiner a Luboš Kropáček, tel.
469 326 490/491, 731 557 484,
731 557 631. Luboš Kropáček

SKUTEČSKÉ NOVINY

KRÁTCE
Taneční končí

V polovině prosince, přesně
v sobotu 16. 12. končí závěrečným
Věnečkem základní kurz Tanečních 2017. Fotografie účastníků,
pořízené na jedné z prodloužených
lekcí, si můžete prohlédnout na str.
8. V případě dostatečného zájmu ze
strany mladých tanečníků budou na
základní kurz navazovat ještě tzv.
pokračovací taneční.

Oprava sochy ve Žďárci

Díky získané dotaci z programu Údržba a obnova kulturních
a venkovských prvků mohla být
v listopadu zahájena renovace
sochy Sv. Jana Nepomuckého ve
Žďárci u Skutče (za školou). Otištěný snímek dokumentuje demontáž sochy. Práce na restaurování
sochy bude firma Košvanec realizovat ve svém ateliéru v Luži.

Burza škol

Dne 23. 11. se od 12 – 18 hodin
v Kulturním klubu Skuteč uskutečnila Přehlídka škol. S nápadem
na její pořádání přišla ředitelka ZŠ
Komenského Ing., Bc. Šárka Horáková. Současně zajistila spolupráci s organizací Služba škola, která
již má s pořádáním podobných
akcí bohaté zkušenosti. Tyto „burzy“ škol pomáhají žákům 9. tříd
zorientovat se v nabídce a správně
si vybrat zaměření, chtějí-li pokračovat ve studiu na střední škole.
Ve Skutči se prezentovalo více než
20 subjektů a i zájem ze strany
žáků a jejich rodičů nebyl malý.
Město akci podpořilo bezplatným
poskytnutím prostor KKS.

STRANA 3

DTK SKUTEČ INFORMUJE aneb co se u nás děje
Přinášíme všem tenisovým fanouškům stručné informace o dění
v našem tenisovém klubu v letošním
roce. Níže najdete výsledky týmů ve
východočeských soutěžích družstev
a přehled medailistů z námi pořádaných akcí - meziokresních přeborů
starších žákyň pardubického kraje
a dalších pěti celostátních turnajů
v různých věkových kategoriích.
Letos se bohužel poprvé stalo, že
nám kvůli nevyhovujícímu zázemí
našeho tenisového areálu byly zamítnuty některé přihlášky do soutěží družstev, a to konkrétně ve dvou
nejstarších věkových kategoriích
(st.žáci a dorost). V souvislosti s tím
jsme museli také výrazně omezit
pořadatelství celostátních turnajů.
V soutěžích družstev nás tak letos
reprezentovala jen družstva Minitenisu (děti do 7 let), Babytenisu (děti

do 9 let) a Mladšího žactva (děti do
12 let). Oproti loňskému roku tedy
bude tento výsledkový servis výrazně chudší.
K částečnému vylepšení zázemí,
při kterém byla vybudována alespoň jedna nová sprcha pro děvčata,
došlo v průběhu letní sezóny. Avšak
všichni, kteří se okolo tenisu pohybujeme, víme, že do stavu vyhovujícímu soutěžním řádům je stále
ještě hodně daleko. Opravdovou nepřipravenost k pořádání oficiálních
turnajů a účasti v oficiálních soutěžích družstev maximálně prověřilo
letošní nepříznivé zářijové počasí,
v němž se ve Skutči odehrávaly
turnaje mladších žáků, starších žákyň a dorostenek. Turnaje probíhaly
v podmínkách odpovídajících spíše
druhé polovině října a zkřehlí tenisoví diváci (což jsou převážně pří-

SPORTOVNÍ KALENDÁŘ
So 2. 12.
		
		
		

buzní zúčastněných hráčů) se v podstatě neměli kde ohřát a my jsme jim
přitom nemohli podat ani základní
občerstvení.
Tento neutěšený a doposud nevyřešený stav tenisového zázemí nás
nutí již nyní zamýšlet se nad budoucím nepůsobením v oficiálních
soutěžích družstev a nepořádání oficiálních turnajů jednotlivců v příštích letech a to až do doby, než bude
vybudováno plně vyhovující zázemí
skutečského tenisového areálu.

Výsledky ze soutěží družstev

MINITENIS (děti do 7 let):
Základní skupina: Skuteč–Hlinsko
0:8 a 0:8, Skuteč–Světlá 7:1 a 7:1,
Skuteč–Havl. Brod 7:1 a 6:2 (2. místo v základní skupině a postup mezi
16 nejlepších družstev)
Čvrtfinálová skupina: Skuteč-Svitavy 0:8 a 0:8, Skuteč–Č. Třebová 3:5
a 4:4, Skuteč–Polička 0:8 a 1:7
Skupina o konečné umístění: Skuteč-Ústí n/Orlicí 1:7 a 1:7, Skuteč–Č. Třebová 2:6 a 3:5, Skuteč–Žamberk 2:6 a 1:7
Družstvo Minitenisu v konečném
pořadí VČ přeboru obsadilo 15.místo z celkem 32 zúčastněných. Do

jednotlivých utkání zasáhli: Anetka Hamanová, Jakub Stříteský,
Daniel Sodomka, Albert Wohlin,
Sára Malinská a Šimon Drbal

BABYTENIS (děti do 9 let):
Naši soupeři a výsledky: LTC Pardubice 0:6, spojený tým Hlinsko/
Havl. Brod 0:6, Pernštýn Pardubice
2:4, Chrudim 3:3, Tesla Pardubice
0:6
Družstvo Babytenisu obsadilo 6.
místo v základní skupině a nepostoupilo do Play Off. Do utkání
zasáhli: Jan Kunhart, Alžběta

(Polička). Vítězem čtyřhry se stala
dvojice Smékalová Magdalena (Hlinsko) a Brabcová Sára (Chotěboř)

14. 5. – BABYTENIS
1. místo – Erik Růžička (Svitavy),

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

Váňová, Matyáš Paulus, Kristýna
Kunhartová, Claudia Malinská,
Aneta Hamanová

Oddíl KARATE Skuteč přijímá nové členy

MLADŠÍ ŽACTVO
(děti do 12 let):
Naši soupeři a výsledky: Holice 4:5, Choceň 4:5, TCV Pardubice 3:6, LTC Pardubice
8:1, Hlinsko 3:6, Chrudim 5:4
Mladší žáci obsadili v herně vyrovnané skupině konečné 5. místo.
Hráči: Krčil Marek, Paulus Tomáš, Dvořáček Lukáš, Vacek Tomáš, Haman Martin, Kučerová
Viktorie, Myšková Adéla

Tréninky jsou každé pondělí od 15.00 hodin do 15.45 hod.,
přijít se mohou podívat i dospělí.

Výsledky z námi pořádaných turnajů jednotlivců

15. - 16. 4. – STARŠÍ ŽÁKYNĚ
(Meziokresní přebory):
Dvouhra: 1. místo – Válková Simona
(Polička), 2. místo – Ježková Stela
(Hlinsko), 3. místo – Pečenková Adéla (DTK Skuteč) a Kotvová Kateřina

Ne 3. 12.
		
So 9. 12. 		
		
		
Ne 10. 12.
		
		
		
		
So 16. 12.
		
		
		
Čt 28. 12.
		

2. místo – Denis Majera (Dvůr
Králové), 3. místo – Alžběta Váňová (DTK Skuteč) a Matěj Roubal
(Praha)
dokončení na straně 5

děti od 4,5 let do15 let

Podrobnosti na: http://www.sweb.cz/skuteckarate
Informace na trénincích v tělocvičně základní školy
Skuteč Komenského
nebo na mobilu 725 601 649, zdrazil.karate@email.cz

JUNIOR PULMISTREM
Hráči FK Junior Skuteč „A“ vyhráli podzimní část sezony Okresního přeboru. Naplnili tak předsezonní
očekávání, když získali 32 bodů, a
to s bilancí 10 výher, 2 remíz a jedinou porážkou. Hráči prvního týmu
tak kráčí za jasným cílem, kterým je
postup do krajské soutěže.
Při ohlédnutí za podzimní částí
nesmíme opomenout ani fakt, že
Junior zasáhl jako jediný okresní
tým do krajského poháru a sehrál
vyrovnané utkání s celkem Svitav
(0:1), které hrají o tři soutěže výš.

27. 12. 2017
28. 12. 2017
q Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci letního tenisového soustředění v areálu Městských sportovišť
a přikládáme fotografii účastníků.

Už měsíc jsou v prodeji kalendáře Mikroregionu Skutečsko-Ležáky s fotografiemi přírody. Ty
sice nejsou opatřeny popiskami,
ale místo odkud snímek pochází,
napovídá znak té které obce. Možná sami poznáte, kam jsme s fotoaparátem došli „cestou i polem“.
Kalendář na rok 2018 si za 45 Kč
můžete pořídit v TIC při městském
muzeu, v městské knihovně a na
pokladně ekonomického odboru
MěÚ Skuteč.

Nová publikace
J. Němečka

Kniha Josefa Němečka „Znárodňování v okresech Hlinsko,
Chrudim, Litomyšl, Polička a Vysoké Mýto v letech 1945 – 1963“
mapuje rozsáhlé zestátnění stovky
průmyslových podniků, živností
a samotných řemeslníků v tomto regionu. Stejně tak i celé řady
družstevních organizací, peněžních a pojišťovacích korporací.
Publikace je v prodeji v Trafice
u pana Drnce na skutečském náměstí.

Dále bych rád zmínil i příkladnou spolupráci a provázanost s „B“
mužstvem. Také naši benjamínci
(mladší žáci) mají za sebou podzimní část sezony, ve které sehráli
několik povedených utkání. Závěrem chci poděkovat všem hráčům,
členům, trenérům, sponzorům a fanouškům oddílu FK Junior Skuteč
za jejich čas, snahu a úsilí náš klub
posunout o krok dál!
Horáček Martin
trenér a člen FKJS

Provoz sportovních zařízení
od 21. 12. 2016 – 2. 1. 2017
23. 12. 2017
24. 12. 2017
25. 12. 2017
26. 12. 2017

Nezapomeňte koupit
kalendář

Fresbee – Turnaj Ultinate frisbee
(7.00 – 19.00)
Stolní tenis – divize:
Skuteč x Loko Pardubice A (9.00 – 12.00)
Skuteč x Holice B (13.00 – 17.00)
Fresbee – Turnaj Ultinate frisbee
(7.00 – 14.00)
Kopaná – turnaj mládeže (8.00 – 15.00)
Basketbal – Vč. liga mužů:
Skuteč x TJ Svitavy B (17.00 – 19.00)
Basketbal – Vč. liga mužů: Skuteč x Jiskra
Havl. Brod (10.00 – 12.00)
Tutsal – divize D (12.00 – 15.00)
Stolní tenis – bodovací soutěž mládeže
(8.00 – 15.00)
Futsal – Pardubický přebor (9.00 – 15.00)
Stolní tenis – krajský přebor:
Skuteč x Proseč A (9.00 – 12.00)
Skuteč x Linea Chrudim B (13.00 – 17.00)
Kopaná – Turnaj staré gardy
(13.00 – 19.00)

Výstava králíků i se včelami a exoty
Dne 28. 10. 2017 uspořádala základní organizace Českého svazu
chovatelů drobného hospodářského
zvířectva místní výstavu králíků.
Vystaveno na ní bylo 120 králíků,
z 24. druhů velkých, středních,
malých a zakrslých plemen od 25
vystavovatelů. Ve spolupráci se zahrádkářským svazem Skuteč byla
připravena také výstava obrázků

dětí z mateřské školy Osady Ležáků z tříd veverek a medvídků. Zajímavostí a lákadlem se stal exponát
proskleného včelího úlu a pomůcek
pro včelaře i ochutnávka medu.
O obojí se postaral místní včelař
a odborník pan Jaroslav Mihulka.
Mladý chovatel Tadeáš Štěpánek
předvedl exotické ptactvo ze svého
chovu.

Výstavu navštívilo přes 60 dospělých a 45 dětí. Ty měly vstup
zdarma a každé dítě obdrželo při
vstupu maličkost a časopis Chovatel. Všem vystavovatelům, pořadatelům a návštěvníkům touto cestou
děkujeme.
Za ZO ČSCH Skuteč
Jindřich Kavka

29. 12. 2017
30. 12. 2017
31. 12. 2017
1. 1. 2018
2. 1. 2018

23. 12. 2017
24. 12. 2017
25. 12. 2017
26. 12. 2017
27. 12. 2017
28. 12. 2017
29. 12. 2017
30. 12. 2017
31. 12. 2017
1. 1. 2018
2. 1. 2018

Městská sportovní hala:

zavřeno
zavřeno
zavřeno (8.00 – 12.00 pronájem velká hala)
07.00 – 17.00
(9.00 – 12.00 pronájem velká hala)
14.00 – 22.00
10.00 – 22.00
(13.00 – 19.00 pronájem velká hala)
14.00 – 22.00
14.00 – 20.00
zavřeno
zavřeno
14.00 – 22.00

Krytý plavecký bazén:
9.00 – 11.00
zavřeno
zavřeno
9.00 – 11.00
9.00 – 11.00
9.00 – 11.00
9.00 – 11.00
9.00 – 11.00
zavřeno
zavřeno
6.30 – 11.00

13.00 – 19.00
13.00 – 19.00
13.00 – 19.00
13.00 – 19.00
13.00 – 19.00
13.00 – 19.00
14.00 – 20.00

Zimní stadion – veřejné bruslení:

23. 12. 2017		18.00 – 20.00
24. 12. 2017
zavřeno
25. 12. 2017
zavřeno
26. 12. 2017		15.00 – 17.00
27. 12. 2017		15.00 – 17.00
28. 12. 2017		17.00 – 19.00
29. 12. 2017
15.00 – 17.00
30. 12. 2017		18.00 – 20.00
31. 12. 2017		zavřeno
1. 1. 2018		14.00 – 16.00
2. 1. 2018		14.00 – 16.00

veřejné bruslení
veřejné bruslení
veřejné bruslení
veřejné bruslení
veřejné bruslení
veřejné bruslení
veřejné bruslení
veřejné bruslení
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Výpis z usnesení ze 76. zasedání Rady města Skuteč
konaného dne 16. října 2017 na Městském úřadě Skuteč
Rada města jmenuje:
01/076/2017
členy komise pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek pro výběr zhotovitele akce „Snížení energetické
náročnosti budovy jídelny a kuchyně
Skuteč“
Rada města bere na vědomí:
02/076/2017
zprávu ředitele příspěvkové organizace SeniorCentrum Skuteč o odstranění
opatření uložených na základě provedené inspekce sociálních služeb
Rada města schvaluje:
03/076/2017
dodatek
č.
1
ke
smlouvě
č. OSV/17/20315 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb, poskytovatel
Pardubický kraj
04/076/2017
dodatek
č.
1
ke
smlouvě
č. OSV/17/20316 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb, poskytovatel
Pardubický kraj
05/076/2017
dodatek
č.
1
ke
smlouvě
č. OSV/17/20317 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb, poskytovatel
Pardubický kraj
06/076/2017
partnerskou smlouvu o spolupráci se
spolkem ROMODROM o.p.s., Praha
07/076/2017
partnerskou smlouvu o spolupráci se
spolkem S handicapem bez bariér,
z.s., Skuteč
08/076/2017
čerpání rezervního fondu, přesun části
prostředků rezervního fondu do fondu
investičního a jeho následné čerpání
a další změny ve schváleném rozpočtu r. 2017 Mateřské školy, Skuteč,
Poršova 240, okres Chrudim
09/076/2017
změny ve schváleném rozpočtu Základní školy, Skuteč, Komenského
150, okres Chrudim, na rok 2017
10/076/2017
objednávku na zpracování územní
studie ZB13 pro firmu Regio, projektový ateliér s.r.o. Hradec Králové,
Hořická 50
11/076/2017
objednávku opravy chodníku v ulici Družstevní před č. p. 915 - 918
u fyzické osoby Petr Louvar, Hlinsko,
v celkové ceně 87.120 Kč včetně DPH
12/076/2017
objednávku provedení izolace základů bytového domu č. p. 915 - 918
v ulici Družstevní ve Skutči, u fyzické
osoby Petr Louvar, Hlinsko, v celkové
ceně 172.212 Kč včetně DPH
13/076/2017
objednávku na opravu chodníku ve
Zhoři 2. část s firmou Hrubeš Zdeněk,
Malinné, IČ 72890487, dle přílohy.
14/076/2017
dodatek č. 1 ke smlouvě o díle

č. 25/068/2017, se společností Unistav Chrast s.r.o., Chrast
15/076/2017
poskytnutí finanční dotace ve výši
6.000 Kč spolku Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Skuteč
16/076/2017
dohodu o ukončení nájmu bytu č. 24
č. p. 916, Skuteč k 31. 12. 2017, dle
žádosti nájemce.
17/076/2017
podmínky nájmu bytu č. 24 v domě
č. p. 916, ulice Družstevní, Skuteč na
dobu určitou jednoho roku
18/076/2017
dohodu o ukončení nájmu bytu č. 8
č. p. 931, Skuteč k 30. 11. 2017, dle
žádosti nájemce
19/076/2017
podmínky nájmu bytu č. 8 v domě
č. p. 931, ulice Boženy Němcové,
Skuteč na dobu určitou jednoho roku
20/076/2017
nájem bytu č. 26, Družstevní č. p.
928, Skuteč na dobu určitou osm
měsíců a ukládá s nájemcem uzavřít
nájemní smlouvu
21/076/2017
záměr nájmu stánku s pergolou v areálu koupaliště Skuteč na rok 2018
22/076/2017
záměr nájmu části p. p. č. 399/2
o výměře 20 m², ostatní plocha - jiná
plocha, k. ú. Skuteč
23/076/2017
záměr nájmu nebytových prostor
v budovách č. p. 914 a č. p. 946,
Smetanova ulice, Skuteč
24/076/2017
záměr nájmu prostor určených k podnikání v budově č. p. 525, ulice Rubešova, Skuteč
25/076/2017
záměr pachtu části p. p. č. 1093/1,
o výměře cca 600 m² a části p. p.
č. 1096/1, o výměře 400 m², k. ú.
Skuteč
26/076/2017
záměr pachtu p. p. č. 1886/1, o výměře 1113 m², zahrada, k. ú. Skuteč,
obec Skuteč
27/076/2017
záměr prodeje části p. p. č. 1739/1
o výměře cca 20 m², ostatní plocha
- ostatní komunikace, k. ú. Lažany
u Skutče, obec Skuteč za cenu 35
Kč/m² + platná sazba DPH + náklady
s prodejem spojené
28/076/2017
záměr prodeje 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
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit:
29/076/2017
poskytnutí finanční dotace na znovuzprovoznění tréninkové tenisové
zdi a dovybavení kurtů stálými zařízeními spolku DTK SKUTEČ z.s.

Výpis z usnesení ze 77. zasedání Rady města Skuteč
konaného dne 30. října 2017 na Městském úřadě Skuteč
Rada města schvaluje:
01/077/2017
v souladu s platnou legislativou nové
platové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Městem
Skuteč s účinností od 1. 11. 2017
02/077/2017
v souladu s platnou legislativou nový
platový výměr ředitele příspěvkové
organizace SeniorCentrum Skuteč
s účinností od 1. 11. 2017
03/077/2017
čerpání rozpočtu města za období
leden - září 2017
04/077/2017
odpis nepotřebného dlouhodobého
majetku města Skuteč
05/077/2017
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na
projekt „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Skuteč“ se společností SKOS, s.r.o.
06/077/2017
nájem bytu č. 11, Družstevní č. p.
926, Skuteč na dobu určitou šesti
měsíců a ukládá s nájemcem uzavřít
nájemní smlouvu
07/077/2017
podmínky nájmu bytu č. 38, Družstevní 918, Skuteč
08/077/2017
podmínky aukce dobrovolné na byt
č. 6 v domě č. p. 379, Palackého
nám., Skuteč
09/077/2017
dohodu o ukončení nájmu bytu č. 38,
č. p. 918, Skuteč k 31. 12. 2017, dle
žádosti nájemce
10/077/2017
dohodu o ukončení smlouvy o pachtu
části p. p. č. 463, k. ú. Skuteč, obec
Skuteč
11/077/2017
dohodu o ukončení smlouvy o pachtu
části p. p. č. 463, k. ú. Skuteč, obec
Skuteč

12/077/2017
smlouvu o zřízení věcného břemene
- služebnosti inženýrské sítě na p. p.
č. 488/18, k. ú. Skuteč, obec Skuteč,
za cenu 1.600 Kč + platná sazba
DPH s Českou republikou - Krajským
ředitelstvím policie Pardubického kraje, Pardubice
13/077/2017
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu na p. p. č. 882/1, k. ú. Prosetín
za cenu 220 Kč + platná sazba DPH
s obcí Prosetín
14/077/2017
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu č. IP-12-2009074/VB/02 na
p. p. č. 1118, k. ú. Skutíčko, obec
Skuteč s ČEZ Distribucí, a.s., Děčín
15/077/2017
nájemní smlouvu na p. p. č. 174/1,
o výměře 525 m², trvalý travní porost,
č. 174/2, o výměře 508 m², ostatní
plocha – neplodná půda, č. 175/1,
o výměře 1627 m², trvalý travní porost č.175/2, o výměře 1906 m²,
ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha a č. 176, o výměře 694 m²,
ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha, vše k. ú. Žďárec u Skutče,
obec Skuteč
16/077/2017
kupní smlouvu č. 9417002407/2017
na koupi plynovodní přípojky ID
1240003 v délce 8,3 m za cenu
3.780 Kč od firmy GasNet, s.r.o.,
Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, ve
znění dle přílohy.
17/077/2017
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na
projekt „Žulová stezka Horkami II.“
se společností Vodní zdroje Chrudim,
spol. s r. o.

18/077/2017
objednávku na zajištění prováděcí
dokumentace včetně položkového
rozpočtu pro technologii chlazení
strojovny a ledové plochy a pro měření a regulaci u společnosti G&T Consulting s.r.o., Poděbrady
Rada města revokuje:
19/077/2017
usnesení
Rady
města
Skuteč
č.14/072/2017 ze dne 14. 08.
2017.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit:
20/077/2017
převod práv a povinností k bytu
č. 39, Družstevní č. p. 929, Skuteč
na žádost nájemce na budoucího
kupujícího
21/077/2017
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
22/077/2017
obecně
závaznou
vyhlášku
č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
23/077/2017
poskytnutí finanční dotace spolku
Tělocvičná jednota Sokol Radčice
z rozpočtu města
24/077/2017
příspěvek společnosti Městské vodovody a kanalizace Skuteč s.r.o. na
kanalizaci v ulici Smila Flašky, Skuteč
z rozpočtu města Skuteč

Výpis z usnesení ze 78. Zasedání Rady města Skuteč
konaného dne 13. listopadu 2017 na Městském úřadě Skuteč
Rada města bere na vědomí:
01/078/2017
změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Skuteč
Rada města schvaluje:
02/078/2017
nákup movitého majetku pro potřeby
klientů SeniorCentra Skuteč
03/078/2017
odpisové plány ZUŠ Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim; Školní jídelny, Skuteč, okres Chrudim
a Mateřské školy Skuteč, Poršova
240, okres Chrudim, na rok 2018
04/078/2017
povodňový plán pro Městský úřad
Skuteč
05/078/2017
servisní smlouvu na elektrické zabezpečovací signalizace s firmou Ing.
Vojtěch Jíra – OKO, Chrast
06/078/2017
smlouvu o umístění a provozování
stavby SUPS/500/2017 se společností ČEZ Distribuce, a. s., Děčín
07/078/2017
smlouvu o dílo se Zemědělským družstvem Zderaz na zimní údržbu v místních částech města Skuteč
08/078/2017
smlouvu o dílo na zpracování architektonické studie na stavbu nové
knihovny ve Skutči u fyzické osoby
Ing. Arch. Linda Obhlídalová, se sídlem Košumberk 8, Luže
09/078/2017
smlouvu o dílo na architektonickou
studii stavby nové knihovny ve Skutči
se společností ILBprostav s.r.o., se sídlem Na kopci 316, Mikulovice
10/078/2017
objednávku opravy chodníku v ul.
Osady Ležáků u společnosti HOLD
s.r.o., se sídlem Orel 35, Slatiňany
11/078/2017
objednávku na vypracování projektové dokumentace na akci „Chodník
u silnice III/3062 Žďárec u Skutče
– II. etapa,“ u fyzické osoby Lubomír
Klodner
12/078/2017
nájem bytu č. 24, Družstevní čp.
916 na dobu určitou jednoho roku
a ukládá s nájemcem uzavřít nájemní
smlouvu
13/078/2017
nájem bytu č. 8 v čp.931 Skuteč na
dobu určitou jednoho roku a ukládá

s nájemcem uzavřít nájemní smlouvu
14/078/2017
dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu
nebytových prostor ze dne 15. 12.
2016 s příspěvkovou organizací SeniorCentra Skuteč, Smetanova 946
15/078/2017
smlouvu o nájmu prostor určených
k podnikání a movitých věcí v Kulturním klubu Skuteč, Rubešova 525
16/078/2017
nájemní smlouvu na část p.p.č.
399/2, k.ú. Skuteč s paní Ivanou Sobotkovou, Dolní Holetín
17/078/2017
smlouvu o nájmu prostor určených
k podnikání na letním koupališti ve
Skutči se společností Dvořáková
s.r.o., Chrudim
18/078/2017
smlouvu o pachtu části pozemku p.č.
1096/1, o výměře 380 m2, k.ú. Skuteč, obec Skuteč
19/078/2017
smlouvu o pachtu části pozemku p.č.
1093/1, o výěře 490 m2, k.ú. Skuteč
20/078/2017
pacht části p.p.č. 1093/1, o výměře
75 m2, ovocný sad, k-ú. Skuteč, obec
Skuteč za cenu 2 Kč/m2/rok
21/078/2017
smlouvu o pachtu pozemku p.č.
1886/1, o výměře 1113 m2, zahrada, k.ú. Skuteč, obec Skuteč s truhlářstvím Elba Skuteč
22/078/2017
záměr bezúplatného převodu části p.
p.č. 677 o výměře 82 m2, ostatní plocha – neplodná půda a části ú.p.č.
59/2 o výměře 6 m2, ostatní plocha
– ostatní komunikace, vše k.ú. Žďárec
u Skutče, obec Skuteč
23/078/2017
záměr nájmu prostoru určeného
k podnikání v 2. nadzemním podlaží
domu čp. 349 B. Němcové ve Skutči
24/078/2017
záměr prodeje části p.p.č. 1094/1
o výměře cca 80 m2, zahrada, k.ú.
Skuteč, obec Skuteč za cenu 400 Kč/
m2 + platná sazba DPH + náklady
s prodejem spojené
Rada města bere na vědomí:
25/078/2017
rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení
na akci „Snížení energetické náročnosti budovy jídelny a kuchyně Skuteč“ na
základě zprávy hodnotící komise
dokončení na straně 7

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
- LISTOPAD 2017 Mezi skutečské občany byli slavnostně přivítáni:
Vojtěch Kuřík, Skutíčko
Anna Vévodová, Osady Ležáků
Vojtěch Kvapil, Družstevní
Eliška Pondělíčková, Vilibalda Svobody

SVÁ Životní jubilea oslavili:
70 let
 Zdenka Kyselová, Mírová
 Josef Jíša, Hněvětice
 František Sedláček, Spojovací
 Jan Urban, Dr. Znojemského
 František Vtípil, Melicharova
 Josef Macháček, Rubešova
 Marie Ceralová, Havlíčkova
75 let
 Jiřina Kulichová, Sládkova
 Zdeňka Cachová, Osady Ležáků
 František Netolický, Radčice
80 let
 Jiřina Malínská, Skutíčko
 Miroslav Cach, Boženy Němcové
 Jiří Javorský, ČSA
 Jiří Culek, Žďárec u Skutče
 Vlasta Trojtlerová, Bílý Kopeček
85 let
 Miroslav Vašek, Sládkova
91 let
 Ladislav Štefl, ČSA
97 let
 Františka Obrovská, Smetanova
Zlatou svatbu - 50 let trvání manželského svazku - oslavili
manželé Karel a Helena Sokolovi ze Skutče, ul. Havlíčkova.

Advent v SeniorCentru Skuteč
Blížící se adventní období se odráží i v aktivizačních činnostech,
během kterých se naši klienti věnují
přípravě výrobků s vánoční tématikou. Výstava těchto prací se bude
konat 1. prosince od 8.30 hodin. Vánoční výstavu slavnostně zakončíme
rozsvícením vánočního stromu.
Ani o mikulášskou nadílku nebudou naši klienti ochuzeni, opět
k nám zavítají Mikuláš, čert a anděl. Děti ze ZŠ Smetanova nám
ozdobí vánoční stromečky a budovami SeniorCentra se rozvoní
cukroví, které budeme péct v adventních dílnách. Čeká nás také vy-

stoupení našeho pěveckého sboru
Radost v rámci adventní výstavy na
Pardubickém krajském úřadě.
Před Vánocemi se můžeme těšit
také na vánoční posezení, na kterých vystoupí děti ze ZUŠ Vítězslava Nováka a ZŠ Komenského,
k poslechu zahraje paní Hana Faltysová.
Mgr. Linda Bodláková
vedoucí sociální péče

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
pohotovostní služby jsou od 9 do 13 hodin
Prosinec
2.12. Sobota		
3.12. Neděle		
9.12. Sobota		
10.12. Neděle		
16.12. Sobota		
17.12. Neděle		
21.12. Čtrvrtek		
22.12. Pátek			
23.12. Sobota			
24.12. Neděle - Štědrý den
25.12. Pondělí - 1.sv.vánoční
26.12. Úterý - 2.sv.vánoční
27.12. Středa			
28.12. Čtrvrtek		
29.12. Pátek			
30.12. Sobota		
31.12. Neděle		
1.1.2018 Pondělí - Nový rok

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

Josef Cimburek
Josef Cimburek
Eva Krejčí
Eva Krejčí
Petr Foltan
Petr Foltan
Yvona Chludová
Tomáš Mrkvička
Michael Chlud
Zdeněk Dvořáček
Zdena Janovská
Lubomír Pecháček
Jiří Janovský
Zora Dvořáčková
Hana Mrkvičková
Yvona Chludová
Libor Bačkovský
Eva Konývková

Skuteč
Skuteč
Krouna, 350
Krouna, 350
Herálec 81
Herálec 81
Skuteč, Smetanova 568
Proseč u Skutče, Zahradní 240
Skuteč, Smetanova 568
Hlinsko, Husova 64
Trhová Kamenice
Miřetice 31
Hlinsko
Hlinsko
Proseč u Skutče, Zahradní 240
Skuteč, Smetanova 568
Hlinsko, Družstevní 1401
Hlinsko, Nádražní 548

Leden
1.1.2018 sv. Pondělí - Nový rok
6.1. Sobota			
7.1. Neděle			
13.1. Sobota			
14.1. Neděle			

MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.

Eva Konývková
Hana Mrkvičková
Hana Mrkvičková
Zora Dvořáčková
Zora Dvořáčková

Hlinsko, Nádražní 548
Proseč u Skutče, Zahradní 240
Proseč u Skutče, Zahradní 240
Hlinsko, Husova 64
Hlinsko, Husova 64

Tyršova 386
Tyršova 386

U BOTANY Skuteč
Zdravotní středisko
U BOTANY Skuteč
Hlinecká 64
Zdravotní středisko
Wilsonova 590
Husova 64
Zdravotní středisko
U BOTANY Skuteč
Poliklinika Hlinsko
Poliklinika Hlinsko
Zdravotní středisko
Zdravotní středisko
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SKUTEČSKÉ NOVINY

Základní škola Komenského nezahálí
Nový školní rok je v plném
proudu a naše škola „jede na plný
plyn“. Důkazem je mnoho akcí,
které se v uplynulých dvou měsících uskutečnily. Vybíráme jen
některé:
Projekt Krteček
Vzhledem k tomu, že Krteček je
již pán ve středních letech a letos
slaví šedesátiny, nemohli žáci 1.
stupně se svými učiteli nechat toto
významné životní jubileum bez
povšimnutí. Během stejnojmenného projektu se průběžně věnovali
Krtečkovi i Zdeňkovi Milerovi,
„otci“ legendární animované postavičky: stříhali, lepili, zpívali,
poznávali přírodu a její zákonitosti, četli a počítali, přičemž hlavní
roli hrál Krteček.

Pobyt v přírodě
Třeťáci absolvovali čtyřdenní
pobyt v přírodě, který byl mimo
jiné zaměřen na zlepšení klimatu
ve třídě a na upevňování vztahů v
jiném prostředí, než je to školní.
Počasí se vydařilo, a tak děti prožily spoustu dobrodružství, mnohému se naučily a také si odpočinuly
v krásné přírodě v okolí Horního
Bradla.
Dušičková noc
Největší událostí uplynulých
dvou měsíců byla Dušičková noc.
Žáci devátého ročníku si pro mladší spolužáky i veřejnost připravili
v suterénních prostorách školy
strašidelnou stezku ve dvou různých obtížnostech – nejprve pro
menší děti (většinou doprovázené
rodiči) a poté pro ty opravdu od-

vážné. Návštěvníci byli doslova
pohlceni tajemnou atmosférou a
někteří ze sklepních prostor vycházeli poněkud pobledlí. Všichni
to však nakonec zvládli na výbornou a odnášeli si mnoho nevšedních zážitků. A kdo se nechtěl bát,
mohl navštívit nejrůznější dílničky
– malování na obličej, výrobu strašidýlek a podzimních svícnů, navlékání
korálků nebo
haloweenské
focení.

kola zlaté medaile za první místo
a postup do krajského kola. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v
dalších bojích.
Více informací a bohatou fotogalerii naleznete na FB profilu a na
www.zskomenskeho-skutec.cz

Úspěch florbalistek
D í v č í
florbalový
tým
přivezl
z okresního

BAREVNÝ PODZIM U NÁS VE ŠKOLCE
S podzimem a změnami v přírodě souvisí nevyčerpatelné množství námětů pro tvořivou činnost
s dětmi. Pozorovali jsme, jakými
barvami podzim maluje, zkoumali a objevovali, co se děje v tomto
ročním období a jak se zvířátka
chystají na zimu. V naší školce
hodně čteme a posloucháme,
zpíváme a tancujeme, kreslíme
a malujeme, prostě – společně prožíváme radost z nově poznaného
a prožitého. Velmi si vážíme výborné spolupráce s rodiči, kteří se
v hojné míře zapojili do výstavek
a přispívali svými „dary“ z lesa,
ze zahrádek apod. Mezi oblíbené
činnosti patřila práce s přírodním
materiálem (kaštany, žaludy, listí, větvičky, dýně, kukuřice …).

Děti byly nadšené, zapojovaly se
do všech aktivit spontánně, radovaly se a vytvořily mnoho krásných výtvarných prací - barevných
dekorací s atmosférou podzimu.

Už je tu vánoční čas
„Vánoční svátky, krásné
a tajemné, pohledy vlídné,
milé a vzájemné …“
Už je tu krásný čas adventní,
blíží se Vánoce a lidové zvyky,
které se k nim vztahují. Závěr roku
nese hodně práce a my se na ně
musíme pečlivě připravit. Snažíme
se pilně pracovat a uvítat Vánoce
jak se patří.

Další taneční sezóna se blíží

Klidné a radostné prožití vánočních a novoročních svátků,
úspěšný a pohodový rok 2018

přejí děti a zaměstnanci MŠ
Poršova.

Program pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením
Dne 13. 11. se ve Speciálně-pedagogickém centru při Speciální
a praktické škole ve Skutči uskutečnil výjimečný program pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením. SPC navštívily pracovnice
pardubických
Sociálně-aktivizačních služeb Centra pro dětský
sluch Tamtam, které si pro rodiny
připravily program, jehož cílem
bylo zážitkovou formou rozšířit
informace o možnostech podpory
rodin s dětmi se sluchovým postižením, ukázat rodinám, jak společně rozvíjet smyslové vnímání,
komunikaci a spolupráci s dítětem.
Setkání se účastnilo 5 rodin s dětmi s různými stupni ztráty sluchu
(od nedoslýchavosti až po úplnou
hluchotu).
Nesporným přínosem takových
setkání je pro rodiče, mimo výše

uvedené, také možnost sdílet zkušenosti, starosti, obavy, ale i radosti. Pro děti zase možnost setkat se
s jinými dětmi, které mají obdobné
obtíže, které mají také „něco za
uchem“, které také „ukazují rukama“ nebo „špatně mluví“.
Program byl pouze ukázkový,
v případě zájmu o sociálně-aktivizační služby se rodiče dětí se sluchovým postižením mohou obrátit
na pardubické pracovnice.
Sociálně-aktivizační
služby
Centra pro dětský sluch Tamtam
sídlí v Pardubicích a poskytují
služby rodinám s dětmi se sluchovým postižením. Klientské
rodiny mají možnost navštěvovat
pravidelná socio-terapeutická setkání zaměřená na celkový rozvoj
dítěte, na rozvoj komunikace a
spolupráce rodič - dítě. Dále mají

rodiče možnost účastnit se besed
s dospělými neslyšícími, s odborníky z řad foniatrů, psychologů,
logopedů. Poskytovány jsou individuální konzultace se sociální
pracovnicí nebo speciální peda-

gožkou i skupinová setkání pod
vedením psychoterapeuta (http://
www.detskysluch.cz/sluzby/socialne-aktivizacni-sluzby).

Vánoční akademie
Studenti ve skutečském kulturním
klubu, na prknech, která znamenají
svět, předvedou 14. prosince nacvičená představení různého charakteru. Určitě je na co se těšit! Čas bude
upřesněn na www.gymskutec.cz.
Za studenty Gymnázia vás
všechny srdečně zve Tomáš Kyncl
(oktáva)!

Den boje za svobodu
a demokracii
Studenti septimy připravili v
rámci oslav 17. listopadu „studentskou kavárnu“. V předvečer svátku,
ve čtvrtek 16. listopadu, zde mohli
návštěvníci zhlédnout informační
prezentaci nebo video dokumentující události 17. listopadu 1989.
Samozřejmostí bylo občerstvení
v podobě fair trade kávy, domácích
zákusků a dalších dobrot.
PIšQworky
Dne 8. 11. 2017 se náš elitní
team Piráti, ve složení Almaz Struhár, Pavel Hřebík, Petr Štikar,
Ondřej Vařejčko, Daniel Barták

Výsledek naší přípravy bude k vidění během nadcházející plesové sezóny. Nové standardní sestavy i sestava moderních tanců budou mít premiéru
na plese našeho spolku. Budeme se na vás těšit v pátek 19. ledna 2018 ve
20:00 v Kulturním klubu Skuteč. Lístky bude možné zakoupit v předprodeji v Květinářství pana Sokola na náměstí ve Skutči.
Za SMT Skuteč, Matěj Zelinka

Mgr. Monika Kunhartová, Ph.D.

Výsledky turnajů jednotlivců

ZPRÁVY Z GYMNÁZIA
Přípravné kurzy
Gymnázium
nabízí
žákům
9. ročníků ZŠ (dle zájmu také žákům 5. ročníků) přípravné kurzy
z českého jazyka a z matematiky.
Kurzy se budou konat v období
od ledna do dubna 2018. Jejich cílem není jen pomoci žákům uspět
v přijímacích zkouškách na SŠ, ale
také poskytnout orientaci v učivu
požadovaném v prvních ročnících
nových škol (prima, 1. ročník SŠ)
a usnadnit tak přechod na vyšší stupeň studia.
V případě zájmu podávejte přihlášky nejpozději během první
poloviny prosince. Podrobnější
informace naleznete na www.gymskutec.cz.

SMT Skuteč má před sebou další sezónu. Po prázdninách a podzimním
soustředění, které jsme opět strávili v hotelu Renospond ve Zderazi, nás ale
čeká ještě spousta práce. Pro nadcházející plesovou sezónu máme připraveny opět dvě standardní sestavy a jednu sestavu moderní. Na nich se podílí
celkem 31 tanečníků, kteří se schází každý pátek.

a Roman Vraspír, zúčastnil okresního kola pišqworkového turnaje.
Soupeřící týmy se snažily klást
odpor, někteří hráči představovali
i výzvu, ale žádný nedokázal zastavit skutečský válec, který tak
postupuje z 1. místa do krajského
turnaje. (text: Daniel Barták, foto:
organizátor)
Divadelní expedice Budyšín
Ve středu 11. října 2017 se 33
studentů našeho gymnázia vydalo
na divadelní expedici do německé-

ho Budyšína. Budyšín je významným centrem Horní Lužice, regionu, který je domovem menšiny
lužickosrbských obyvatel (západní
Slované) v německém Sasku. Lužická srbština je nám po slovenštině nejbližším slovanským jazykem.
Studenty zde nejdříve čekala poznávací hra v ulicích města, při které plnili různé úkoly, komunikovali
s obyvateli města a měli možnost
obdivovat některé budyšínské pamětihodnosti. Skupince naší školy
se podařilo v této hře obsadit první

Gymnázium Suverénního řádu
maltézských rytířů ve Skutči
Vítězslava Nováka 584, 539 73 Skuteč
www.gymnskutec.cz

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
středa 6. prosince 2017, 10.00 – 16.00 h.
Bližší informace o studijních oborech:
Gymnázium všeobecné, Bezpečnostně právní činnost
- přijímací řízení, průběh studia a jeho zakončení,
volnočasové aktivity, možnosti ubytování pro dojíždějící žáky

dokončení ze strany 3
4. 6. – MINITENIS
1. místo – David Gerišer (Svitavy), 2. místo – Petr Lelek (Hlinsko), 3. místo – Pavel Dufek
(Hlinsko) 4. místo – Aneta Hamanová (DTK Skuteč)

16. - 17. 9. – MLADŠÍ ŽÁCI
Dvouhra: 1. místo – Libor Král
(Hradec Králové), 2. místo – Daniel Pelikán (Kladno), 3. místo
– Adam Svoboda (Havl. Brod)
a František Vašek (Hlinsko)
Z našich mladších žáků se
nejvíce dařilo Marku Krčilovi
a Tomáši Paulusovi (5. místo ve
dvouhře a 3. místo ve čtyřhře). Ve
čtyřhře zvítězila dvojice z Hradce
Králové Libor Král a Matyáš Hep
23. - 24. 9. – DOROSTENKY
Dvouhra: 1. místo – Lenka Munmísto a za odměnu si mohla prohlédnout zákulisí divadla. Odpoledne nás čekalo divadelní představení
Ein Mann sieht rosa (Muž do růžova) – samozřejmě v německém znění s malou pomocí českých titulků.
Komedie se všem líbila a herci sklidili nadšený potlesk. Účast na této
expedici nám umožnilo Goethe-Zentrum Pardubice.

zarová (Liberec), 2. místo – Eliška
Pečenková (DTK Skuteč), 3. místo – Kateřina Ducháčková (Ústí n/
Orlicí) a Martina Peláková (Praha)
Čtyřhru ovládla dvojice z Hradce
Králové Klára Štětková a Markéta
Beladová, 2. místo obsadila domácí sourozenecká dvojice Eliška
a Adéla Pečenkovi.
30. 9. - 1. 10. –STARŠÍ ŽÁKYNĚ
Dvouhra: 1. místo – Sára Brabcová (Chotěboř), 2. místo – Nela
Dufková (Hlinsko), 3. místo
– Aneta Štolfová (Havl.Brod)
a Kateřina Kotvová (Polička)
Z našich se nejvíce dařilo Adéle
Pečenkové, která spolu s Kateřinou Kotvovou obsadila 2. místo
ve čtyřhře.
Dušan Pečenka

Přátelský turnaj ve florbale
V úterý 31. října proběhl přátelský
turnaj ve florbalu mezi skutečským
a hlineckým gymnáziem. Obě školy postavily několik týmů, jež se
spolu postupně střetly. Blahopřejeme týmům chlapců i děvčat z oboru
BP, které vyhrály všechny zápasy
a děkujeme za reprezentaci školy!
Mgr. Viktor Kořístka
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Vstupenky v prodeji
od 4. prosince
Připomínám, že po týdenním
prodeji festivalových abonentek,
je možné od 4. prosince nakupovat
i jednotlivé vstupenky na všechny
koncerty a představení. Podrobný
program, včetně cen vstupenek si
můžete prohlédnout na stránkách
festivalu: http://hudebni.skutec.cz
(lišta nahoře – program); dostanete
se sem i přes stránky www.skutec.
cz, kde má festival svůj odkaz. Na
plakátech se poprvé objeví pouze
tituly. K tomu jsme přistoupili proto, že program je stále rozsáhlejší
a text na plakátech pak nebyl dostatečně výrazný.
Programové brožury
Výborným zdrojem informací
budou i tentokrát programové brožury festivalu. Jinde není zdaleka

samozřejmostí, aby byly k dispozici zcela zdarma. Z našeho hlediska jde o propagaci a současně
o zajištění komfortu pro všechny
návštěvníky, ve kterém chceme pokračovat. Brožury, které podrobně
představují všechny body programu, začneme distribuovat společně
se zahájením prodeje.
Novinky 15. ročníku
Program festivalu se rozšiřuje
do dalšího místa v okolí. Do evangelického kostela v Proseči jsme
situovali koncert kytarového virtuosa Lubomíra Brabce. Věříme,
že si tento krásný prostor získá své
příznivce a ve spolupráci s Městem
Proseč a evangelickou farností tamtéž bude festival v Proseči hostovat
pravidelně.
Blížící se festival bude ve Skutči
avizovat i nová výzdoba v ulicích.

Minimálně měsíc před začátkem
budou instalovány tzv. streetbanery, což jsou podlouhlé vypnuté praporky umístěné na sloupech veřejného osvětlení. Další nová reklama
se tou dobou objeví i na objektu
Kulturního klubu Skuteč.
Propagace na stránkách SN
Od lednového čísla se budeme
propagaci festivalu více věnovat
i na stránkách Skutečských novin.
V únoru vyjde, jako obvykle, jejich festivalové vydání. A pak už to
opravdu začne … Jak vidíte sami,
bude to vskutku dřív, než se nadějeme.
Lenka Frídlová

;

Čtvrt roku do začátku 15. ročníku festivalu
Něco málo přes tři měsíce,
tj. přibližně čtvrt roku zbývá do zahájení jubilejního ročníku festivalu
Tomáškova a Novákova hudební
Skuteč. I když se to může jevit jako
dlouhá doba, ze zkušenosti víme,
že uteče velice rychle. Už dnes jako
bychom z dálky slabě slyšely první
tóny festivalové znělky …
Tyto „zvukové halucinace“ u nás
pořadatelů zřejmě vyvolávají práce
na přípravě propagačních materiálů
i samotného programu. Sestavujeme tiskové zprávy, vyhledáváme
podrobné informace k jednotlivým
koncertům a představením a částečně program touto formou rovnou
prožíváme. Akci nám samozřejmě
přiblížilo i zveřejnění konkrétního
programu v listopadu a následně
ohlasy a dotazy zájemců o vstupenky.

KULTURNÍ KALENDÁŘ
PROSINEC 2017
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

pátek 1. 12. – 19 hodin, KKS
NORA (DOMEČEK PRO PANENKY)

Slavná Ibsenova hra, ve své době naprosto skandální, je i dnes aktuální. Manželství Nory
a Torvalda se zdá být vzorově šťastné, ustojí ale podvod a vydírání? Vstupné 300 Kč

sobota 2. 12. – 14 hodin, KKS
PRODLOUŽENÁ LEKCE TANEČNÍCH

Letošní taneční kurzy jdou do finále. Přijďte se podívat, jak to mladým tanečníkům jde i
s rodiči při sólu pro garde.	
Vstupné 50 Kč

sobota 2. 12. – 18 hodin, Palackého náměstí
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Vánočně se můžete naladit při programu skutečských základních škol a pěveckých sborů
Cantando a Rubeš. Součástí akce bude již od 16 hodin také malý vánoční jarmark.
Vstupné zdarma

neděle 3. 12. – 15 hodin, KKS
STRACH MÁ VELKÉ OČI

Spolek divadelních ochotníků Heyduk z Předhradí zve všechny děti i dospělé na pohádkové představení Strach má velké oči. 
Vstupné dobrovolné

pondělí 4. 12. – 18 hodin, KKS
SOUBOROVÝ KONCERT ZUŠ

V programu se představí smyčcové a žesťové kvarteto, smyčcový a dechový orchestr,
školní kapely: 7 MAYS, Ž.A.K.O a taneční obor.
Vstupné dobrovolné

středa 6. 12. – 19 hodin, KKS
VÁNOČNÍ KONCERT MORAVANKY

Legendární Moravanka Jana Slabáka vystoupí se speciálním vánočním programem,
v němž zazní také koledy a vánoční písně.
Vstupné 200 Kč

čtvrtek 7. 12. – 18 hodin, městské muzeum
MADAGASKAR – PODIVUHODNÁ LEMURIE

Přednáška Vladimíra Lemberka ukáže, jak se dá spokojeně a šťastně žít s hromadou
dětí, v naprosté chudobě na malgašském venkově. Kontrastem bude unikátní a bohatá
příroda. 			
Vstupné: plné 50 Kč, snížené 25 Kč

V LEDNU VÁS ZVEME
DO KINA
Kulturní klub Skuteč promítá ve středu 10. ledna 2018 od 19 hodin film Zdeňka a Jana Svěrákových PO STRNIŠTI BOS. Vstupenky
v hodnotě 80 Kč koupíte na http://vstupenky.skutec.cz nebo v obvyklých
předprodejích.

pátek 8. 12. – 20 hodin, KKS
MYSLIVECKÝ PLES

Myslivecký spolek Skuteč zve na Poslední leč. K poslechu a tanci zahraje kapela Quattro.
Těšit se můžete na výbornou mysliveckou kuchyni. Předprodej vstupenek probíhá
v Květinářství Sokol.			
Vstupné: sezení 130 Kč, stání 100 Kč

neděle 10. 12. – 19 hodin, KKS
VÁNOČNÍ KONCERT PS RUBEŠ

Na tradičním vánočním koncertě PS Rubeš zazní oblíbená Česká mše vánoční Jakuba
Jana Ryby v provedení PS Rubeš a Slavoj, Chrudimské komorní filharmonie a sólistů.
Vstupné 100 Kč, děti do 15 let 50 Kč

úterý 12. 12. – 16 hodin, KKS
ŠKOLNÍ AKADEMIE ZŠ KOMENSKÉHO

Vystoupení jednotlivých tříd s vánoční tématikou.			

středa 13. 12. – 18 hodin, městské muzeum
ADVENTNÍ ŽÁKOVSKÝ KONCERT ZUŠ

Se svými výkony se představí žáci hudebního oboru školy.

Vstupné dobrovolné

sobota 16. 12. – 19 hodin, KKS
ZÁVĚREČNÝ VĚNEČEK TANEČNÍCH

Probíhající taneční kurz bude zakončen slavnostním Věnečkem s hudební produkcí
skupiny Chorus.			
Vstupné 100 Kč

středa 20. 12. – 19 hodin, městské muzeum
VEČER FRANCOUZSKÝCH ŠANSONŮ

Chanson Trio CouCou je profesionální hudební těleso přinášející na českou scénu francouzské šansony a hudbu první poloviny 20. století. Zazní písně Edith Piaf, Jacquese
Brela, Gilberta Bécauda a dalších šansoniérů.
Vstupné: v předprodeji 120 Kč, na místě 150 Kč

Připravujeme na leden:
6. 1. Tříkrálový ples
10. 1. Po strništi bos
11. 1. Ředitelská lóže
13. 1. Maturitní ples BPČ Skuteč

16. 1. Nadaný žák
19. 1. 7. ples SMT Skuteč
23. 1. Výstava: Petr Lichtenberg
– realistické obrazy
26. 1. Maturitní ples GSŘMR Skuteč
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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.
Prostory k podnikání v centru města
Skutče. Nabízíme k pronajmutí zděné,
suché vytápěné prostory 40 - 300 m2
vhodné na zřízení obchodu, restaurace,
kavárny, cukrárny, fitness nebo i pro lehkou výrobu, montáže nebo sklad. Přízemí, plyn, rampa, možnost individuálního
přizpůsobení prostor. Tel : 608 773 259.

Skutečské noviny
i na: www.skutec.cz
Výpis z usnesení ze 78. Zasedání Rady města Skuteč
konaného dne 13. listopadu 2017 na Městském úřadě Skuteč
dokončení ze strany 4
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit:
26/078/2017
smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti
na části území Pardubického kraje v období od 10. 12. 2017 do 8. 12. 2018
a úhradě nákladů s tím spojených s Pardubickým krajem
27/078/2017
darovací smlouvu na poskytnutí peněžitého daru ve výši 58 000 Kč na zvýšení
kvality služeb pro klienty veřejné správy
s Městem Chrudim
28/078/2017

dodatek
č. 4 ke smlouvě o půjčce s MAS Skutečsko, Košumbersko
a Chrastecko z.s.
29/078/2017
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
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit:
30/078/2017
prodej části p.p.č. 532/1, o výměře cca
300 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, k.ú. Lažany, obec Skuteč

VZPOMÍNKA
Tvůj život byla starost a práce, pro vše jsi měl cit,
Tvé laskavé, obětavé srdce mělo tu s námi ještě být.
Tatínku, děkujeme Ti za cestu, kterou jsi s námi šel.
Dne 18. 12. 2017 uplyne 7 smutných let od chvíle, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel,
tatínek, děda a praděda, pan Vlastimil
Abeska z Hroubovic. Dne 24. 1. 2018 vzpomeneme jeho nedožitých 88. narozenin. S úctou
a láskou vzpomínají manželka Dagmar, dcera
Hanka s manželem, rodina Řezáčova, Abeskova,
vnuk Lukáš s dcerami a Filip s Valinkou.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou
na tohoto skvělého člověka.

VZPOMÍNKA
Jsou lidé, kteří pro nás
v životě znamenají víc než ostatní.
O to těžší je naučit se bez nich žít!
Dne 2. prosince 2017 uplyne smutné 25. výročí od chvíle, kdy nás navždy
opustila naše milovaná maminka paní Jaroslava Čejková z Prosetína.
Dne 30. ledna 2017 uplynulo 15 let od úmrtí našeho drahého tatínka
pana Oldřicha Čejky.
S úctou a láskou vzpomínají děti s rodinami.
Děkujeme všem, kdo vzpomínají s námi.

VZPOMÍNKA
Dne 21. prosince tomu bude 5 let od chvíle, kdy navždy odešel můj bratr, pan Jiří Jehlička ze Lhoty.
Děkuji všem, kteří vzpomenou se mnou.
jménem rodiny Marie jehličková

VZPOMÍNKA
Dne 18. 12. 2017 uplyne 6 let od úmrtí mého tatínka,
pana Vlastimila Abesky z Hroubovic. Kdo jste ho znali a
měli rádi, věnujte mu tichou vzpomínku.
dcera Jindřiška Janáčková s manželem

VZPOMÍNKA
Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
jen vzpomínky v našich srdcích žijí dál...
Dne 24. 12. 2017 by své 90. narozeniny
oslavil pan Václav Kosař.
S láskou a úctou stále vzpomínají děti s rodinami.
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Poznávání krás našeho okolí
Jeden z posledních krásných
říjnových dnů strávili žáci žďárecké školy v přírodě.
Cílem naší výpravy bylo projít

3

si alespoň část „Žulové stezky
Horkami“. I ti nejmenší žáčci
sebrali všechny své síly a zvládli
ujít poměrně dlouhou trasu plnou

různých přírodních překážek.
Odměnou všem však byla nádherná podívaná na barevnou podzimní krajinu odrážející se v ně-

kolika lomech, které jsme stihli
navštívit.
ZŠ Žďárec u Skutče

AVILO MEDIOPTIK s.r.o

1

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

ORIGINÁLNÍ BRÝLE
S VLASTNÍM PODPISEM

Olivova_inzerce_hero3_85x55.indd 1

Na Labišti 532,
Pardubice,
tel: 466 647 352
Sládkova 849,
Skuteč,
tel: 469 350 541
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V týdnu od 4. do 8. prosince
v Městské knihovně Skuteč
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