PROSINEC
Název pravděpodobně pochází od slova „prosiněti“ (problesknout),
což značí, že se jedná o měsíc, kdy slunce už jen občas prosvitne
(probleskne) mezi mraky. Může ale být odvozen též od slova siný
(modrý, šedivý), či od slova prase, jelikož tento měsíc je obvyklým
časem zabijaček. Další možnost původu je odvození od slova prosit,
v souvislosti s vánočním koledováním. Dny 21. nebo 22. jsou dny
zimního slunovratu. Slunce je nad obratníkem Kozoroha. V tento den
je na severní polokouli nejkratší den v roce. Noc je nejdelší.
zdroj: wikipedie

Novinka v Památníku V. Nováka

q Listopadová mlha zhasíná slunce, praví pranostika. Mlhy nad Skutčí se však jen málokdy udržely po celý den. Přinese i poslední měsíc v roce 2018
ještě pěkné a slunečné dny?

AKTUÁLNĚ Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI MĚSTA

Dotace na technologii
chlazení přidělena
V prvním pololetí roku jsme vás
informovali o podání žádosti
na Státní fond životního prostředí
ČR na modernizaci technologie
chlazení našeho zimního stadionu.
Dne 12. listopadu jsme obdrželi
dobrou zprávu - rozhodnutí fondu
o přidělení dotace. Předpokládané uznatelné náklady se pohybují

ve výši 24,2 mil. Kč s tím, že dotace činí 25 %. Zbývající část můžeme dofinancovat zvýhodněnou
půjčkou s úrokem 0,45 % s dobou
splatnosti 10 let. Nyní se budeme
intenzivně zabývat vypsáním výběrového řízení tak, aby v průběhu
příštího roku, a to od května do začátku září, byla celá akce zrealizována s následným spuštěním zkušebního provozu.

Proměna ulice Smila Flašky
V průběhu listopadu intenzivně
probíhaly stavební práce na rekonstrukci ulice Smila Flašky (vozovka i nový chodník). Firma HOLD,
s.r.o. zde navážela konstrukční
vrstvy vozovky, osazovala obruby a od 10. 11. probíhalo samotné
dláždění vozovky. Součástí této
akce je i úprava dopravního značení v této lokalitě a zjednosměrnění

ulice Smila Flašky a části ulice B.
Němcové v úseku od zdravotního
střediska po ulici Smetanovu.
			
Zdravotní středisko
v rekonstrukci
Další probíhající investiční akcí je
kompletní rekonstrukce rozvodů
vody ve zdravotním středisku.
dokončení na straně 2

VYJÁDŘENÍ STAROSTY MĚSTA SKUTEČ

Vážení spoluobčané, milí přátelé,

věřím, že toto oslovení mohu použít, tak jako před čtyřmi lety,
kdy jsem Vás prostřednictvím
Skutečských novin poprvé oslovil
jako nově zvolený starosta našeho
města.
Jsem velice rád, že po čtyřech letech k Vám mohu znovu promluvit
ze stejné pozice. V první řadě bych
Vám chtěl upřímně poděkovat
za podporu, kterou jsem vnímal
Vážení spoluobčané,
přijměte ode mě poděkování
za projevenou důvěru nejen mně,
ale i všem Patriotům. Po čtyřech
letech jste svými hlasy rozhodli, kdo se bude podílet na vedení
našeho města. Cítím spokojenost
nad tím, že většina rozhodnutí,
které jsem jako člen rady a zastupitelstva v minulých volebních
obdobích učinil, byla hodnocena
kladně. Zároveň jako nově zvolený místostarosta vnímám závazek
za důvěru ve mě vloženou.
Očekávejte ode mě velké pracovní nasazení, otevřené dveře a fair
play. Můžete si být jistí, že nebudu jen sedět s rukama v klíně
za zdmi úřadu. Budu řešit problémy všedního dne, ale i velké projekty, na kterých od prvního dne
ve funkci usilovně pracuji. Mám
jasné vize a cíle! Náš předvolební program nebyly prázdné fráze

jak před komunálními volbami,
během nich i po samotných volbách. Velice si této podpory vážím
a výsledek voleb považuji za ocenění práce celého kolektivu městského úřadu.

k dalšímu rozvoji kultury a sportu
ve Skutči a okolí. To vše představuje především poctivou práci pro
naše město a jeho místní části.
Jsem přesvědčen, že i nově zvolení
radní obdobně chápou své poslání.

Opětovné zvolení do funkce starosty přijímám s naprostou pokorou a beru ho především jako
velký závazek do následujících
čtyř let. Závazek k dokončení
připravených investičních akcí,
podpory škol a školských zařízení,

Jsem si jist, že společně se zaměstnanci úřadu vytvoříme konstruktivní tým, který přispěje k dalšímu
posunutí a rozvoji Skutče. Přál
bych si, aby se do této snahy zapojilo i co nejvíce z Vás.

Vyjádření místostarosty

a sliby ve zlatém pozlátku k získání Vašich hlasů. Náš program
má hlavu a patu a počítá s maximálním využitím rozpočtu města, který ovšem není neomezený
a ke kterému je vždy zapotřebí přistupovat jako správný hospodář.

q Pavel Bezděk, starosta

Vážení spoluobčané, závěrem Vás
chci požádat o spolupráci. O každém podnětném nápadu si můžeme promluvit, každé upřímné, byť
kritické slovo pronesené na správném místě, je přínosem. Zajímejte
se o dění v našem městě a účast-

q Jaroslav Hetfleiš,
místostarosta

Začátkem listopadu přijel do
muzea pan Bob Rakušan, známý
český malíř, grafik a ilustrátor. Jeho
dědeček Vincenc Rakušan založil
a provozoval ve Skutči úspěšnou
obuvnickou továrnu. Sídlila v ul.
Vít. Nováka v domě čp. 597 (v sousedství ZUŠ). Budova je nepřehlédnutelná pro svoji novorenesanční
zdobnost, která byla zachována
i při nedávné rekonstrukci. Pan Rakušan přijel nejen zavzpomínat
na časy minulé, ale přivezl a do sbírek věnoval rozměrný obraz virtuózního skladatele Vítězslava Nováka, za což mu patří náš velký dík.
Namaloval jej Novákův syn Jaroslav a jedná se o zobrazení, které není ani v nejmenším tuctové.
Na rozdíl od řady jiných portrétů
slavného skladatele působí tento
velmi dynamicky, živě a nesmírně
přirozeně. Dokládá to nejen ma-

Zahájení předprodeje

V pondělí 3. prosince byl zahájen předprodej vstupenek na jednotlivé koncerty a představení 16. ročníku festivalu Tomáškova a Novákova hudební
Skuteč. Od poloviny listopadu máme již k dispozici také programové brožury. Ty můžete zdarma získat nejen na odboru kultura a školství, ale také
v Turistickém informačním centru městského muzea či v městské knihovně.						
/frí/

Poděkování
Rád bych využil této příležitosti
a chtěl bych poděkovat Ing. Romanu Hřebíkovi za jeho čtyřleté
působení ve funkci místostarosty.
Jeho technické zaměření přispělo
především při rekonstrukci osvětlení zimního stadionu, rekonstrukci kotelen aj. Svým vztahem
ke sportu pak pomohl k chodu
Městských sportovišť s.r.o. v uplynulém období. Do dalšího profesního i osobního života přeji hodně
úspěchů. Pavel Bezděk, starosta
něte se veřejných zasedání zastupitelstva. My všichni máme jedno
společné - to, že bydlíme ve Skutči
nebo v přilehlém okolí a chceme,
aby se nám tady dobře žilo.
Jaroslav Hetfleiš
místostarosta

q Ing. Roman Hřebík, radní

lířovo mistrovství, ale i laskavou
a uvolněnou atmosféru panující
při samotném vzniku díla. Obraz
byl v rodině Rakušanových dlouhá léta. Pro zajímavost uvádím,
že mezi rodinami Novákových
a Rakušanových byla rodová spřízněnost. dokončení na straně 6

TOMÁŠKOVA

NOVÁKOVA

17. 3.-12. 5. 2019
SOUBOJ KLAVÍRŮ 17. 3. l VARIACE S OTAKAREM
BROUSKEM 21. 3. l NA SKOK DO PAŘÍŽE 24. 3.
O CENU VÍTĚZSLAVA NOVÁKA 30. 3. l KOUZELNÁ
FLÉTNA 31. 3. l LABUTÍ JEZERO 7. 4. l SÓLO PRO
REGION 14. 4. l Q VOX 25. 4. l NOC V BENÁTKÁCH 28. 4.
MALÁ NOČNÍ HUDBA 2. 5. l FANTASY FILMOVÁ
HUDBA 5. 5. l JIŘÍ STIVÍN 7. 5. l MUZIKÁLY
Z BROADWAYE 9. 5. l PAVEL ŠPORCL
& GIPSY WAY 12. 5.
Změna programu vyhrazena

hudebni.skutec.cz

POŘADATEL

HLAVNÍ SPONZOR

PARTNEŘI

PARDUBICKÝ KRAJ

q Ing. Petr Krejčí, radní

q Ing. Tomáš Vařejčko, radní

SKUTEČSKÉ NOVINY

STRANA 2

AKTUÁLNĚ Z INVESTIČNÍ
ČINNOSTI MĚSTA

dokončení ze strany 1
Ve zmíněném objektu se provádělo
již několik dílčích oprav, na jaře
letošního roku se pak zjistilo, že
stav rozvodů (především teplé
vody) je již velmi špatný a vodovodní potrubí je zarostlé. Současně
byl však havarijní stav kanalizace.
Proto bylo rozhodnuto přistoupit
k celkové rekonstrukci, která řeší
kompletní výměnu rozvodů studené i teplé vody včetně instalace
vodoměrů pro přesnější rozúčtování. Součástí investice je kompletní
výměna jak svislé tak vodorovné
kanalizace včetně celé venkovní
přípojky k hlavní kanalizaci.
Předpokládaný termín realizace
v letních měsících (v době čerpání dovolené) bohužel nevyšel

z důvodu nedostatku kapacit. Do
výběrového řízení se nepřihlásila
žádná firma. Proto bylo vypsáno
další výběrové řízení s posunutím
termínu tak, aby se vše stihlo ještě
v letošním roce. Vedení města si
uvědomuje, jak těžké je v případě
zdravotního střediska provádět
celkovou rekonstrukci za provozu
(jak pro ošetřující lékaře, rehabilitaci apod., tak i pro pacienty), ale
snaží se vycházet všem dotčeným
maximálně vstříc.
Práce provádí firma Staver, s.r.o.
Luže a s uživateli rekonstruovaných prostor byl domluven harmonogram, který respektuje technické možnosti a náročnost celé
rekonstrukce.
Pavel Bezděk,
starosta

Změny jízdního řádu vlaků na trati Pardubice - Hlinsko
Od 9. prosince se zcela mění
jízdní řád na trati mezi Pardubicemi a Hlinskem a v návaznosti
na to také na trati mezi Skutčí
a Borovou u Poličky. Dochází
k rozšíření nabídky spojů, jejich
mírné zrychlení a zpravidelnění. Na trať mezi Pardubicemi
a Hlinskem se vrátí spěšné vlaky, které zde již byly s úspěchem
provozovány v letech 2012 - 2013.
Po celý den i týden bude každé
2 hodiny nabízeno spojení po celé
trati z Pardubic do Havlíčkova Brodu a opačně s přestupem v Hlinsku
v Čechách, přičemž na úseku Pardubice – Hlinsko v Čechách půjde
zpravidla o spěšné vlaky vedené
moderními jednotkami RegioShark
a na úseku Hlinsko v Čechách –
Havlíčkův Brod pak o osobní vlaky, na nichž budou nasazeny známé
Regionovy.
Časové polohy spěšných vlaků jsou
nastaveny tak, že mají v Pardubicích hl. n. krátké přestupní časy
na vlaky railjet z/do Prahy a na expresy ze střední Moravy a na střed-

ní Moravu. Díky tomu tak bude
možné např. ze Žďárce u Skutče
do Prahy cestovat již zhruba za 1 h
a 45 min a to po celý den i týden,
každé dvě hodiny. Všechny vlaky mají obvykle do 10 – 15 minut
návaznosti v Pardubicích-Rosicích
nad Labem na vlaky do/z Hradce
Králové.
Tento základní dvouhodinový koncept bude doplněn řadou dalších
osobních vlaků vedených mezi
Pardubicemi a Žďárcem u Skutče
či Hlinskem v Čechách. V pracovní dny pak několik vlaků pojede
v celé trase Pardubice – Havlíčkův
Brod. V ranních hodinách pracovních dní je spojení ze Žďárce
u Skutče do Pardubic zajištěno nejméně každou půlhodinu. Dochází
tak k rozšíření nabídky spojů.

Objem změn je rozsáhlý, takže nelze podrobně popisovat časové polohy jednotlivých vlaků a je nutno
se přímo seznámit s novým jízdním
řádem, který je dostupný na internetu. Od začátku prosince je pak
možno v pokladnách zakoupit Regionální jízdní řád za 18 Kč.
Závěrem je třeba uvést, že v současné době probíhá u výrobce v Polsku
oprava jedné ze dvou motorových
jednotek RegioShark, která byla
poškozena při střetu s traktorem

na přejezdu mezi Žďárcem u Skutče a Hlinskem. Dokončení opravy a následný návrat do provozu
lze očekávat koncem roku. Z toho
důvodu je možné, že v prvních
týdnech platnosti nového jízdního
řádu budou na části vlaků místo
RegioSharků nasazovány motorové
jednotky Regionova, což může vést
k drobným zpožděním. Za uvedené
potíže se národní dopravce České
dráhy předem omlouvá.
Ing. Martin Hájek,
oborový specialista

V této souvislosti se mění jízdní řád
také na trati mezi Žďárcem u Skutče a Borovou u Poličky. Např.
odpolední vlaky pojedou zhruba
o hodinu později, než v jízdním
řádu 2018.

Městská policie Skuteč informuje

q Práce v objektu zdravotního střediska

q Staré rozvody kanalizace

q Nová vodorovná kanalizace

Agresor
V pátek 21. září byli strážníci požádáni Policií ČR o součinnost při
prověřování oznámení, kdy agresivní muž měl ve vlastním domě
ve Skutči napadat svoji manželku
a děti. Aby svá slova ještě více zdůraznil, měl mít v ruce nůž a slovy
vyhrožovat ublížením na zdraví,
s tím, že také způsobí škodu na majetku a dům zapálí. V době příjezdu hlídky strážníků a policie stála
už matka s dětmi venku, kde byly
mimo ohrožení. V domě zůstal
pouze agresivní muž, který byl následně zákonnými výzvami požádán, aby otevřel dveře a vyšel ven.
Jelikož na žádné výzvy nereagoval
a nadále i vůči hlídce byl agresivní,
rozhodla se policie v součinnosti se
strážníky a se souhlasem vlastníka
vstoupit do domu a muže vyvézt
ven, a to i za užití donucovacích
prostředků. Na místě nevznikly
žádné škody, ale i tak byl agresor
podroben dalšímu opatření.

Únik vody v bytovce
Ve čtvrtek 11. října vyjížděla hlídka
MP Skuteč k bytovce v Družstevní ulici ve Skutči, kde docházelo
k masivnímu úniku vody z bytu.
Strážníci na místě společně se zaměstnanci města zajistili vypnutí
stoupačky pod bytem. V domě byl
cítit zápach spáleniny a byl vidět
lehký kouř, který vycházel ze sklepa. MP proto na místo přivolala
hasiče a před jejich příjezdem provedla odvětrání chodby a evakuaci
osob z bytů. Únik vody způsobila
závada na přívodní hadici k toaletě
a hasiči následně zjistili požár elektrického rozvaděče ve sklepě domu,
kde voda způsobila jeho zkratování. Ke zranění osob nedošlo a díky
včasnému zásahu bylo zamezeno
vzniku větších škod na majetku.
Krádež mezi osobami blízkými
V úterý 30. října městská policie přijala oznámení o odcizení mobilního
telefonu. Oznamovatelka měla po-

dezření na svého syna, který byl u ní
doma pouze na návštěvě a v době
jeho odchodu se ztratil i telefon.
Po provedeném vyslechnutí ženy
se strážníci pokoušeli s pachatelem
spojit, ale marně, proto mu zaslali
textovou zprávu s poučením, aby
následně kontaktoval městskou policii. Po několika dnech se sám dostavil na služebnu a strážníkům se
k činu doznal. Mobilní telefon se našel, ale i přesto byla událost předána
přestupkové komisi z důvodu, že se
jednalo o přestupek mezi osobami
blízkými a strážníci tuto věc nemohli jiným způsobem vyřešit.
Z činnosti
Strážníci v tomto období zvýšili
běžnou hlídkovou činnost v chatových oblastech na katastru pověřených obcí. Apelujeme na všechny
majitele chat a chalup, aby nepodcenili řádné zabezpečení svých nemovitostí a nenechávali zde cenné
předměty. V případě zjištění výsky-

tu podezřelých osob v těchto lokalitách se můžete obrátit na Městskou
policii Skuteč nebo na Policii ČR.
Dále se městská policie v říjnu
zúčastnila kulturní akce pořádané
městem Skuteč v rámci oslav 100.
výročí republiky, kde dohlížela
především na bezpečný průběh
slavnostního průvodu, a akce pořádané ZŠ Komenského Skuteč, kam
zavítal na svém koni prezident Masaryk v rámci školních oslav, také
k tomuto výročí. Strážníci na místě
ve spolupráci s pořadateli a policií
dohlíželi na hladký průběh a bezpečnost účastníků.
Během posledních dvou měsíců
bylo na městskou policii mimo jiné
oznámeno: 8 ztrát a nálezů, 15 volně pobíhajících zvířat, 3 krádeže,
4 nebezpečné stavy (spadlý strom,
překážka na silnici apod.)
Za Městskou policii Skuteč
nprap. Miroslav Štorek

UPOZORNĚNÍ PRO VLASTNÍKY NEMOVITOSTÍ
Obnova katastrálního operátu části intravilánu města Skuteč byla vyhlášena

q Do finále spěje rekonstrukce ulice Smila Flašky.

Zajištění zimní údržby

Stejně jako v minulých letech,
bude i letos 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 - 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. Technická skupina doplnila
i zásoby v našich zásobnících. Pro
nás by tedy mohla zima klidně začít.
Předem bych chtěl poděkovat vlastníkům nemovitostí za to, jak přistupují k údržbě chodníků a pomáhají
tak zvládnout případnou sněhovou
nadílku a prosíme vlastníky ne-

movitostí i nadále o spolupráci při
zajišťování 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. Odbor správy
majetku od listopadu sleduje zprávy
o počasí, aby nás náhodou nějaká
kalamita nepřekvapila. V případě
sněžení nebo náledí vyjíždí hotovost
od 4:00, aby k prvním ranním autobusům již 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.
Odbor SUMI

Důsledkem obnovy katastrálního
operátu může být jak změna výměr parcel, tak změna poplatníka
daně z pozemků. Poplatníkem je
zásadně vlastník pozemků, výjimku představují pronajaté pozemky, jestliže jsou evidované
v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem, kdy je poplatníkem daně nájemce. Po skončení
obnovy katastrálního operátu již
pozemky nejsou evidovány zjednodušeným způsobem, proto se
poplatníkem daně stává vlastník.
Změna výměry parcely i změna
poplatníka daně z nemovitosti jsou okolnostmi rozhodnými
pro vyměření daně z nemovitosti. Vlastník nemovitostí je tedy
povinen za nemovitosti dotčené
provedenou obnovou katastrálního operátu, při které u nich došlo

ke změnám těchto rozhodných
okolností, podat úplné nebo dílčí
daňové přiznání na rok následující po roce, v němž tyto změny
nastaly.
Podle ustanovení § 13a odst.
1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani
z nemovitostí, je vlastník povinen
tak učinit do 31. ledna příslušného roku.
Pokud tak v zákonem stanoveném termínu neučiní, vznikne mu
podle ustanovení § 250 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, povinnost zaplatit pokutu.
Z výše uvedeného vyplývá, že
pokud majitelům nemovitostí
v důsledku obnovy operátu došlo
ke změně výměr, přečíslování pozemkových a stavebních parcel,

Aukce bytu 2+1, ulice Družstevní 929
Město Skuteč vyhlašuje veřejnou
AUKCI v jednacím sále zastupitelstva města Skuteč. Aukce se
uskuteční ve středu 12.12.2018
od 15.00 hodin.
Předmětem aukce je bytová
jednotka č. 48 v domě čp. 929,
Družstevní ul. Skuteč o velikosti
1+2, včetně spoluvlastnického
podílu o velikosti 518/27148
na společných částech domu
a na stavební parcele č. 2022/1,
zastavěná plocha – nádvoří.

Vyvolávací cena zjištěná znaleckými posudky je 893.910 Kč.
Prohlídka bytů je možná po domluvě na telefonních číslech
731 557 468 nebo 731 557 459.
Bližší informace získáte v kanceláři č. 303 v III. nadzemním
podlaží budovy Městského
úřadu Skuteč, případně na telefonních číslech 731 557 468
a 731 557 459.

musí se dostavit v lednu 2019
na Finanční úřad v Chrudimi
a podat úplné nebo dílčí daňové
přiznání.
S výsledkem obnovy operátu
se můžou vlastníci nemovitostí seznámit ve webové aplikaci
Nahlížení do katastru nemovi-

tostí (http://nahlizenidokn.cuzk.
cz/), a to po vyhlášení platnosti.
Pořídit si můžete za poplatek
i výpis z katastru nemovitostí,
a to prostřednictvím kontaktního
místa CzechPOINT nebo přímo
na kterémkoliv katastrálním pracovišti.
Marcela Peterková,
oddělení majetek a investice
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KRÁTCE
Poděkování
za vánoční strom

Ke krásné podobě vánočně vyzdobeného náměstí v adventním čase
uplynulých Vánoc výraznou měrou
přispěl vánoční strom. Krásný smrk
městu darovala rodina Skálova ze
Žďárce. Touto cestou Skálovým
děkujeme, stejně jako místním skautům, kteří se postarali o postavení
stromu. Ti si také zajišťují veškerou techniku potřebnou k přepravě
stromu.

Burza škol

Ve čtvrtek 22. listopadu proběhla
v Kulturním klubu Skuteč v pořadí
již druhá Burza škol. Na akci, jejíž
vznik ve Skutči iniciovala ZŠ Komenského se prezentovalo 27 středních škol.

Skauti a stromy svobody
Možná jste si v průběhu léta v naší
skautské vývěsce u pošty všimli informací o stromech svobody.
Na jaře jsme se totiž my skauti, zapojili do celonárodní akce mapování zapomenutých stromů svobody.
Za pomoci městského muzea jsme
s dětmi pátrali ve skutečských
kronikách a podařilo se nám najít
zmínku o historii dvou lip před ZŠ
Komenského, které byly vysazeny
k prvnímu výročí konce 1. světové
války a získání svobody a nezávislosti.

Dokonce
se
nám
podařilo
v SeniorCentru vypátrat paní, která
o výsadbě těchto stromů svobody ví
z přímého vyprávění své tety, která
se jako dítě této slavnostní události před 99 lety osobně účastnila.
O skutečských stromech svobody byste se měli také doslechnout
v seriálu Českého rozhlasu Pardubice, pro který jsme poskytli rozhovor.
V neděli 28. října 2018 byl, ke stému
výročí republiky, vysazen před vstupem na místní hřbitov nový strom,
který bude připomínat naši živou

Betlémské světlo

Prodej kalendářů

V městském muzeu, knihovně
i na Městském úřadě ve Skutči si
od poloviny září je možné koupit kalendář Mikroregionu Skutečsko-Ležáky na rok 2019, který je věnován
přírodě a pranostikám. V prodeji už
je jen omezené množství kusů; cena
kalendáře činí 45 Kč.

svobodu. Svobodu, u jejíhož zrodu
stálo také spoustu skautů, kteří se
aktivně podíleli na založení naší republiky. Skauti byli během posledních sta let třikrát zakázáni, a také
proto si naší svobody dokážeme vážit a jsme šťastni, že již posledních
28 let můžeme svobodně fungovat
a pracovat s dětmi a mládeží.
Výsadbu nového stromu svobody
iniciovali skauti, a tak společně se
starostou města Pavlem Bezděkem
symbolicky provedli výsadbu lípy.
dokončení na str. 8

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
Římskokatolická církev Skuteč

Po 24. 12. Štědrý den
16.00 vánoční mše sv. pro rodiny
s dětmi ve Skutči
21.30 půlnoční mše sv. v Předhradí

23.00 půlnoční mše sv. ve Skutči
/od 10.00 do 16.00 bude otevřen
farní kostel ve Skutči s možností
vzít si Betlémské světlo/

Sbor církve Českobratrské evangelické

Stejně jako každým rokem, i letos
budou členové místní skautské organizace rozdávat betlémské světlo.
Stane se tak na akci Živý Betlém,
která proběhne v neděli 23.12. na
prostranství před kostelem Nanebevzetí Panny Marie ve Skutči.
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Ne 23. 12. 9.00
Krouna – pravidelné bohoslužby
10.30
Skuteč – pravidelné bohoslužby
Po 24. 12. 22.00
Svratouch – půlnoční bohoslužby
v kostele
Út 25. 12. 9.00
Krouna – bohoslužby Boží hod
vánoční
Ne 30. 12. 9.00
Krouna – pravidelné bohoslužby
Po 31. 12. 9.00
Krouna – bohoslužby s večeří Páně

Další program ve sboru:
Ne 9. 12. 14.00
Krouna – Koncert náhodného
seskupení Naživo v evangelickém
kostele
So 15. 12. 18.00
Krouna – Koncert pěveckých
sborů Rubeš a Cantando
Po 31. 12. 16.00
Krouna – Silvestrovské neformální
posezení na faře pro všechny
generace

Út 25. 12. Boží Hod vánoční
8.00 a 18.00 mše sv. ve Skutči
9.30 mše sv. v Předhradí
St 26. 12. svátek sv. Štěpána
8.00 mše sv. ve Skutči
9.30 mše sv. v Předhradí
11.00 mše sv. na Štěpánově
Ne - 30. 12. Svátek Svaté rodiny
8.00 a 18.00 mše sv. ve Skutči
9.30 mše sv. v Předhradí
/obnova manželských slibů/
Po - 31. 12. sv. Silvestra
14.00 děkovná mše sv. v Předhradí
15.00 děkovná mše sv. ve Skutči
Út - 1. 1. Nový rok - Matky Boží
P. Marie
8.00 a 18.00 mše sv. ve Skutči
9.30 mše sv. v Předhradí

Předvánoční zamyšlení - NEBOJTE SE
Zanedlouho přijdou nejkrásnější
svátky v roce - při kterých bude
možno v kostele slyšet evangelium
o vystrašených pastýřích, kterým
anděl řekne: Nebojte se... a zvěstuje jim velkou radost o tom, že se
v Betlémě narodil Spasitel - Ježíš
Kristus...

Snad každého z nás se zmocňuje občas větší nebo menší strach
a máme tendenci si na něj zvyknout
- strach z toho, abych ráno nezaspal, abych vyšel s penězi, abych
nepřišel o dobrou práci, abych neonemocněl já nebo někdo z mé rodiny, aby náš vztah vydržel... Ono

nám trochu obav a respektu před
důležitými situacemi neuškodí, drží
nás to ve střehu, ale strach nás nesmí blokovat nebo ochromovat....
V Bibli najdeme výzvu „nebojte se“ víc, než stokrát. Svědčí to
o tom, že člověk vždy podléhal
nějakým obavám. Zároveň nás
tento před-vánoční čas upozorňuje,
že smíme důvěřovat v opěrný bod
našeho života, který spočívá ve vědomí toho, že v tomto světě nejsme
sami: že Bůh je a má o nás zájem
a chce být s námi. Proto vstupuje
do našeho světa a chce s námi sdílet to krásné i to bolestně a těžké....
Zkusme si to zvláště o Vánocích
více uvědomovat a tuto naději
předávat ostatním lidem. Vánoce
přinášejí nádherné poselství o lásce, o darování, o přátelství - kéž
něco takového prožíváme i my
a pomůžeme v tom lidem kolem
nás.
Přeji nám všem krásné Vánoce a nebojte se....
P. Jan Linhart,
děkan řk. farnosti Skuteč

Adventní večer
otevřených dveří
V pátek 14. prosince ve farním kostele ve Skutči proběhne Adventní
večer otevřených dveří.
Program bude následující: od 17.00
mše svatá, od 17.30 do 20.00 bude
kostel otevřen pro kohokoliv, kdo
chce přijít a ztišit se, odpočinout
si od běžného shonu a naladit se
na pokojnou atmosféru adventu.
V kostele při svíčkách a tiché hudbě
bude možno jen tak pobýt, prohlédnout si ho, pomodlit se, přijmout
svátost smíření nebo si popovídat
s knězem či místními farníky.
Přípomínáme, že podobnou akci
plánujeme pořádat 4x do roka.
Jinak kostel je otevřen během bohoslužeb a koncertů a do předsíně
chrámu se dostanete každý den
po celý rok.
Pastorační rada řk.
farnosti Skuteč

SPORTOVNÍ KALENDÁŘ
Městská sportovní hala
so 1. 12. 		
Futsal – divize D (9.00 – 19.00)
Stolní tenis – Regionální přebor muži
		
			
(9.00 – 18.00)
ne 2. 12. 		
Kopaná – turnaj mládeže (8.00 – 14.00)
Stolní tenis – divize muži (9.00 – 17.00)
		
Futsal – přebor Pardubického kraje,
so 8. 12. 		
		
divize (9.00 – 16.00)
Basketbal – Východočeská liga muži
		
		
(17.00 – 19.30)
ne 9. 12. 		
Basketbal – Východočeská liga muži
			
(10.00 – 12.00)
Basketbal – Východočeský přebor U 14,
		
		
žáci (14.00 – 17.00)
so 15. 12.
Stolní tenis – divize muži (9.00 – 17.00)
Florbal – Liga Vysočiny (9.00 – 18.00)
ne 16. 12.
Stolní tenis – Regionální přebor muži
		
			
(9.00 – 20.00)
so 22. 12.
		
pá 28. 12.

Kopaná – turnaj mládeže (8.00 – 14.00)
Florbal – turnaj dětí a rodičů (14.00 – 20.00)
Kopaná – turnaj staré gardy (13.00 – 19.00)

so 29. 12.

Raketlon (14.00 – 19.00)

Aktuální rozpis jednotlivých sportovišť naleznete
na sportoviste.skutec.cz

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. 2018, vždy od 7.00 – 16.00 hodin.
Kapry si můžete objednat u pana Josefa Sokola telefonicky na čísle:
732 181 691 nebo na tel. č.: 469 350 505. Ryby na objednávku se budou
prodávat pouze 22. 12. 2018.
Přejeme občanům Skutče a okolí, rovněž i sponzorům našich rybářských závodů pevné zdraví, životní elán a pohodu v následujícím roce
2019.		
Výbor MO ČRS Skuteč

I. Skutečská štika

První ročník závodů v lovu štik
proběhl na Štěpánovském rybníku
v sobotu 17. listopadu. Vysazeno
bylo 178 ks štik a 50 okounů. Největší chycenou rybou byla štika
64 cm – Samek Martin, Hr. Králové. Potěšeni jsme byli zájmem
rybářů z celé ČR: 2 závodníci
z Opavy, jeden z Přeštic u Plzně,
čtyři z Prahy, dva z Brna a Blanska, jeden z Kladna. Závody se líbily, počasí nám přálo, občerstvení

chutnalo. Určitě tedy proběhne i II.
ročník Skutečské štiky.
Pořadí na prvních pěti příčkách:
1. Menšík Ivo, Opatovice n. L.
2. Růžičková Halina, Praha
3. Szuscik Libor, Opava
4. Macháček Bohdan, Luže
5. Mířejovský Zdeněk
V první desítce se umístili dva
borci ze Skutče (6. Žák František,
8. Netolický Lukáš).
Zdeněk Netolický

Provoz sportovních zařízení
ve Skutči o Vánocích 2018
Městská sportovní hala:

23. 12. 2018
24. 12. 2018
25. 12. 2018
26. 12. 2018
27. 12. 2018
28. 12. 2018
29. 12. 2018
30. 12. 2018
31. 12 . 2018
1. 1. 2019
2. 1. 2019

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

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2019
2019

6.00 - 14.00
zavřeno
zavřeno
8.00 - 17.00
14.00 - 22.00
10.00 - 22.00
14.00 - 22.00
14.00 - 20.00
zavřeno
zavřeno
14.00 – 22.00

(8 - 12 pronájem velká hala)
(9 - 12 pronájem velká hala)
(13 - 19 pronájem velká hala)
(14 - 19 Raketlon, malá hala)

Krytý plavecký bazén:
		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
13.00
13.00
13.00
13.00

-

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

14.00 - 20.00

Zimní stadion – veřejné bruslení:

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

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2019
2019

14.00 – 16.00
zavřeno
zavřeno
15.00 – 17.00
17.00 – 19.00
15.00 – 17.00
18.00 – 20.00
14.00 – 16.00
zavřeno
14.00 – 16.00
15.00 – 17.00

veřejné bruslení

veřejné bruslení
veřejné bruslení
veřejné bruslení
veřejné bruslení
veřejné bruslení
veřejné bruslení
veřejné bruslení
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Výpis z usnesení ze 102. zasedání Rady města Skuteč
konaného 15.10.2018 na Městském úřadě Skuteč
Rada města schvaluje:
01/102/2018
převedení finančních prostředků
z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace SeniorCentrum Skuteč na nákup Bezdrátového signalizačního systému
přivolání pomoci v tísni pro budovu
čp. 946 Skuteč
02/102/2018
pojistnou smlouvu č. 7721108476
se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group,
Praha
03/102/2018
objednávku na opravu elektronické
sirény na budově hasičské zbrojnice v rámci varovného systému města u společnosti Empemont s.r.o.,
Valašské Meziříčí
04/102/2018
ukončení nájmu bytu č. 2 v č.
p. 317, ulice Boženy Němcové,
Skuteč, k 31.10.2018, dle žádosti
nájemce
05/102/2018
ukončení nájmu bytu č. 6 v č.
p. 317, Boženy Němcové, Skuteč,
dohodou k 31.10.2018, dle žádosti nájemce
06/102/2018
záměr nájmu stánku s pergolou
v areálu letního koupaliště Skuteč
na rok 2019
07/102/2018
záměr nájmu prostor určených
k podnikání v budově č. p. 525,
ulice Rubešova, Skuteč
08/102/2018
záměr nájmu nebytových prostor
v budovách č. p. 914 a č. p. 946,
Smetanova ulice, Skuteč
09/102/2018
záměr nájmu nebytových prostor
v domě č. 57 Radčice u Skutče,
na dobu neurčitou za cenu dohodou
10/102/2018
záměr nájmu části p. p. č. 399/2
o výměře 20 m², ostatní plocha jiná plocha, k. ú. Skuteč
11/102/2018
záměr výpůjčky budovy čp. 75
na stavební parcele parcelní číslo
13 o výměře 199 m², zastavěná
plocha - nádvoří, jiné stavby bez
čp. na stavební parcele parcelní
číslo 93 o výměře 25 m², zastavěná plocha - nádvoří, vše katastrální
území Štěpánov u Skutče
12/102/2018
záměr pachtu p. p. č. 1886/1 o vý-

měře 1113 m², zahrada, k.ú. Skuteč, obec Skuteč na dobu určitou,
za cenu dohodou
13/102/2018
záměr pachtu částí p. p. č.
2452/32 o výměře cca 70 m²,
ostatní plocha - ostatní komunikace,
k.ú. Skuteč, obec Skuteč na dobu
neurčitou, za cenu 2 Kč/m²/rok
14/102/2018
záměr pachtu částí p. p. č. 1093/1
o výměře cca 700 m², ovocný
sad a části p. p. č. 1096/1 o výměře cca 500 m² trvalý travní porost, vše k.ú. Skuteč, obec Skuteč
na dobu určitou od 01.01.2019
do
za
31.12.2019,
cenu
2 Kč/m²/rok
15/102/2018
záměr pachtu části p. p. č. 44/5,
o výměře 120 m², ostatní plocha ostatní komunikace, k. ú. Nová Ves
u Skutče, obec Skuteč
16/102/2018
zřízení věcného břemene na p. p. č.
2452/23 k. ú. Skuteč, za cenu 200
Kč/m ve prospěch ČEZ Distribuce,
a.s. Děčín
17/102/2018
zřízení věcného břemene na p. p. č.
2452/23 k. ú. Skuteč, za jednorázovou úhradu 1.000 Kč + platná
sazba DPH
18/102/2018
poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Skuteč pro malý dechový orchestr Šeucouská Muzika
- hasičská hudba
19/102/2018
poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Skuteč na cvičení předškolních a školních dětí
20/102/2018
smlouvu o poskytnutí licence na kartografické dílo se společností
Kartografie PRAHA, a.s. Rada města bere na vědomí:
21/102/2018
žádost č. j. 1471/2018 doručenou
na podatelnu Městského úřadu Skuteč 26.09.2018
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit:
22/102/2018
prodej části p. p. č. 773/3 o výměře 7 m², ostatní plocha - silnice,
k. ú. Skuteč, obec Skuteč za cenu
200 Kč/m² + platná sazba DPH +
náklady s prodejem spojené

10/001/2018
člena Rady města Skuteč: Ing. Roman Hřebík
11/001/2018
člena Rady města Skuteč: Ing. Tomáš
Vařejčko
12/001/2018
člena Rady města Skuteč: Ing. Petr
Krejčí
Zastupitelstvo města schvaluje:
13/001/2018
zřízení finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města
14/001/2018
počet členů finančního a kontrolního
výboru zastupitelstva města na 5
členů
Zastupitelstvo města volí:
15/001/2018
předsedu finančního výboru zastupitelstva města: Ing. Pavel Vtípil
16/001/2018
členy finančního výboru zastupitel-

stva města: Marie Baťová, Zdeňka
Daňková, Irena Zelenková, Miroslav
Koreček
17/001/2018
předsedu kontrolního výboru zastupitelstva města: Mgr. Milan Pešek
18/001/2018
člena kontrolního výboru zastupitelstva města: Václav Kosař
19/001/2018
člena kontrolního výboru zastupitelstva města: Lukáš Tlapák
20/001/2018
člena kontrolního výboru zastupitelstva města: Jan Bureš
21/001/2018
člena kontrolního výboru zastupitelstva města: Josef Novák
22/001/2018
výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva, členů a předsedů finančního a kontrolního výboru, bytové
a přestupkové komise dle předložené tabulky

Modernizace informačních systémů
Na Městském úřadě v současné
době probíhá realizace projektu
s názvem Modernizace a zkvalitnění informačních systémů města
Skuteč. Projekt souvisí se záměrem
státu, který chce státní správu i samosprávné činnosti obcí co nejvíce
přiblížit občanovi a umožnit mu vyřizování jeho záležitostí bez osobní
návštěvy úřadu. Díky projektu bude
městský úřad vybaven potřebnou
technikou a programy a bude připraven na změny, které budou postupně
zaváděny na všech úřadech.
Pro lepší představu můžeme říci,
že projekt přinese zlepšení v práci
s ekonomickými agendami (placení poplatků za odpad, psy apod.),
zajistí přesnou, elektronickou

evidenci spisové služby (veškeré příchozí i odchozí písemnosti)
i podkladů k jednání rady a zastupitelstva, zlepší se využití datových
schránek, zaveden bude nový docházkový systém (i pro zaměstnance knihovny a muzea) a další.
Přechody na nové systémy nebudou jednoduché a především zpočátku si vyžádají zvýšenou snahu
společně s aktivním přístupem
všech zaměstnanců. Odměnou
bude pružnější úřad, který bude
moci lépe a rychleji vycházet vstříc
požadavkům občanů i nárokům ze
strany státu.
Projekt bude z 90 % hrazen z dotačního programu IROP.
/frí/

Místní výstava králíků

Dne 27. 10. 2018 uspořádala základní organizace Českého svazu
chovatelů drobného hospodářského
zvířectva, místní prodejní výstavu
králíků. Bylo vystaveno 153 králíků z 30 druhů velkých, středních,
malých a zakrslých plemen. Výstavy se zúčastnilo 31 vystavovatelů.
Dále byla vystavena kolekce kře-

pelek, exotického ptactva, drůbeže
a morčat. Výstavu navštívilo přes
70 dospělých a 65 dětí, které měly
vstup zdarma a každé dítě obdrželo maličkost a časopis Chovatel.
Děkujeme všem vystavovatelům,
sponzorům, pořadatelům a návštěvníkům.
Za ZO ČSCH Jindřich Kavka

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
- LISTOPAD 2018 Mezi skutečské občany bylI
slavnostně přivítánI:
Adam Richter ze Zbožnova
Stanislav Březina ze Skutče, Poršova

SVÁ Životní jubilea oslavili:
70 let
 Hana Gregorová, Smetanova
 Oldřich Flídr, Žďárec u Skutče
 Miroslav Dvořák, Havlíčkova
75 let
 František Filipi, Lažany
80 let
 Růžena Zelenková, ČSA
 Ludmila Rybenská, Družstevní
85 let
 Františka Škvorová, Smetanova
90 let
 Jaroslava Hrouzková, Přibylov

Ježíškova vnoučata
Blíží se čas vánoční, a tak se pomalu
poohlížíme
po
dárcích,
kterými
bychom potěšili své blízké. Ne každý má to štěstí,
že rodinu má, a pokud ano, ne každý se se svou rodinou stýká. Právě pro ně
je určen projekt Českého rozhlasu – Ježíškova vnoučata.
SeniorCentrum Skuteč se stejně jako vloni do tohoto projektu zapojuje, aby
pomohlo splnit přání seniorům opuštěným, nebo seniorům s omezenými
finančními prostředky. Co udělalo našim klientům radost o loňských Vánocích? Zejména oblečení, dárkové koše se sladkostmi, sluchátka nebo dar
v podobě zážitku, jakým byl např. koncert dechovky, který se konal přímo
v našem domově.
Minulý rok pomohl projekt Ježíškova vnoučata rozzářit oči více než 14 000
seniorů. Pokud je ve vašich možnostech stát se dárcem, seznam dárků je
otevřen od 12. listopadu 2018 na www.jeziskovavnoucata.cz.
Soňa Uchytilová, DiS., sociální pracovnice

Výpis z usnesení ze 103. zasedání Rady města Skuteč
konaného 29. října 2018 na Městském úřadě Skuteč
Rada města bere na vědomí:
01/103/2018
dopis č. j. 1605/2018 doručený
na podatelnu Městského úřadu Skuteč
02/103/2018
žádost č. j. 1579/2018 doručenou
na podatelnu 19.10.2018
Rada města schvaluje:
03/103/2018
odpisový plán Základní umělecké
školy V. Nováka, Skuteč, okres Chrudim, na rok 2019
04/103/2018
přesun finančních prostředků z fondu rezervního do fondu investičního
a následný nákup trojtrouby subjektem Školní jídelna Skuteč, okres
Chrudim
05/103/2018
smlouvy o bezúplatném převodu majetku pro Základní školu Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim a Školní
jídelnu Skuteč, okres Chrudim
06/103/2018
dodatek č. 1 ke smlouvě o poskyt-

nutí dotace č. OKSCR/18/23002
z Podprogramu 2
- Podpora preventivní péče o sbírky
muzeí a galerií na rok 2018, poskytovatel Pardubický kraj
07/103/2018
dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č.
7721023420 se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna
Insurance Group, Praha
08/103/2018
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
na projekt Snížení energetické náročnosti a rekonstrukce budovy jídelny
a kuchyně Skuteč se společností
STAVER Luže s. r. o.
09/103/2018
smlouvu o poskytnutí dotace na činnost a provoz Turistického informačního centra Skuteč, Rybičkova 364,
539 73 Skuteč z rozpočtových prostředků Pardubického kraje
10/103/2018
změnu položkového rozpočtu města
Skuteč na rok 2018

Výpis z usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva
města Skuteč č. 1, konaného dne 31. 10. 2018
v Kulturním klubu Skuteč
V úvodu zasedání složilo 19 členů
zastupitelstva města slib, dle § 69
odst. 2 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích.
Zastupitelstvo města schvaluje:
01/001/2018
členy volební komise: Iveta Hrubá,
Ing. Jiří Ligr, Matěj Zelinka
02/001/2018
členy návrhové komise: MUDr. Vojtěch Hejl, Ing. Andrea Hrouzková,
František Sokol
03/001/2018
program ustavujícího zasedání zastupitelstva města
04/001/2018
počet místostarostů: 1 místostarosta

města Skuteč
05/001/2018
počet členů rady města: 5 členů rady
města Skuteč
06/001/2018
funkce, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni: starosta
města Skuteč a místostarosta města
Skuteč
07/001/2018
veřejný způsob (hlasování zvednutím
ruky) volby starosty, místostarosty
a členů rady města.
Zastupitelstvo města volí:
08/001/2018
starostu města Skuteč: Pavel Bezděk
09/001/2018
místostarostu města Skuteč: Jaroslav
Hetfleiš

Poděkování
Děkujeme všem zaměstnancům SeniorCentra, kteří se dobře starali o naši
nemocnou maminku do posledních chvil jejího života.
S vděčností rodina Požárova

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
pohotovostní služby jsou od 9 do 13 hodin
Prosinec
1.12. Sobota		
2.12. Neděle		
8.12. Sobota		
9.12. Neděle		
15.12. Sobota		
16.12. Neděle		
22.12. Sobota		
23.12. Neděle		
24.12. Pondělí - Štědrý den
25.12. Úterý - 1.sv.vánoční
26.12. Středa - 2.sv.vánoční
27.12. Čtvrtek		
28.12. Pátek			
29.12. Sobota		
30.12. Neděle		
31.12. Pondělí 		
1.1.2019 Úterý - Nový rok

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

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

Hlinsko, Nádražní 548
Hlinsko, Nádražní 548
Hlinsko, Husova 64
Hlinsko, Husova 64
Herálec 81
Herálec 81
Proseč u Skutče, Zahradní 240
Herálec 81
Miřetice 31
Skuteč, Smetanova 568
Hlinsko, Wilsonova 590
Trhová Kamenice
Krouna 350
Proseč u Skutče, Zahradní 240
Hlinsko
Skuteč
Skuteč, Smetanova 568

Poliklinika Hlinsko
Poliklinika Hlinsko

Zdravotní středisko
Družstevní 1401
Tyršova 386
U BOTANY Skuteč

Leden
1.1.2019 sv.Pondělí - Nový rok MUDr. Yvona Chludová
MUDr. Hana Mrkvičková
5.1. Sobota			
6.1. Neděle			
MUDr. Hana Mrkvičková

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

U BOTANY Skuteč
Zdravotní středisko
Zdravotní středisko

Zdravotní středisko
Zdravotní středisko
U BOTANY Skuteč
Hlinecká 64

STRANA 5

SKUTEČSKÉ NOVINY

ZPRÁVY ZŠ KOMENSKÉHO
Tomáš Garrigue Masaryk opět na návštěvě ve Skutči

Sto let vzniku samostatného Československa – to věru
neslavíme každý den. Proto jsme oslavy tohoto jedinečného výročí vzali opravdu vážně a v pátek 26. 10. jsme během dopoledne absolvovali tematické dílny – vyhledávali jsme informace
o významných osobnostech naší republiky, lepili modely aut
a tramvají vyráběných v Československu, vyzkoušeli si krásu
a eleganci prvorepublikového oblečení a účesů, učili se tančit
polku, psali štafetový dopis k 100. narozeninám paní Republiky či ověřovali své vědomosti v kvízu zaměřeném na znalosti
o naší vlasti.
Do školy jsme také pozvali pamětníky ze SeniorCentra, kteří
nám vyprávěli o svém dětství, prožitém za 1. republiky. Aby
se u nás cítili příjemně, připravili jsme pro ně malé občerstvení
(výborné bábovky napekly maminky žáků 3. a 4. třídy), společně jsme si zazpívali, předvedli seniorům moderní techniku,
kterou běžně využíváme při výuce, a na závěr jsme každého
z milých hostů, na jejichž tvářích bylo patrné dojetí, potěšili
květinou a drobnými dárky.

Vyvrcholení oslav však teprve mělo přijít. O půl jedneácté se
žáci, učitelé i hosté shromáždili na prostranství před školou.
Za chvíli všichni s úžasem sledovali majestátný příjezd Tomáše
Garrigue Masaryka, 1. prezidenta ČSR. Panu prezidentovi jsme
zazpívali jeho oblíbenou píseň Ach, synku, synku, přivítali ho
chlebem a solí a poté jsme všichni pozorně vyslechli jeho projev k mládeži. Na závěr zazněla hymna Československa, pan prezident vsedl na koně a vrátil se zpátky do minulosti.

ZPRÁVY ZE ZŠ SMETANOVA
Ležáky

V pátek dne 26. 10. 2018 uskutečnila naše škola pěší pochod Skuteč
– Ležáky – Skuteč 8. třídy. Akce
byla tematicky zakomponována
do občanského a branného projektu
„Poznej významné místo svého
regionu, kde se tvořily hrdinné
dějiny československého státu.“
V muzeu areálu osady Ležáků byl
domluven krátký, asi hodinový
program skupinové práce žáků. Ten
dovršila velice poutavá a emocionální videoprezentace o tragickém
osudu místních obyvatel a domů
samotných. Ačkoli nebylo přímo
červnové výročí ležáckých událostí, uctění památky a připomenutí si
všech historických souvislostí mělo
obrovský smysl.
Na cestu zpět vysvitlo slunce a ozářilo
les. Jako kdyby nám chtěl poděkovat
svým zlatavým chvěním …
Za žáky 8. A ZŠ Smetanova
Skuteč Mgr. Jaroslav Jelínek
a Mgr. Radek Mihulka

Sportovní odpoledne
s Basketbalovým klubem
Skuteč

Ve středu 24. 10. se na sportovním
kroužku ZŠ Smetanova ve sportovní hale, který navštěvuje každý
týden 78 žáků z 1. stupně, prezentoval Basketbalový klub Skuteč.

Dušičková noc

Ještě v nás nedozněly dojmy, spojené s oslavami 100. výročí vzniku Československa, a již jsme se
těšili na tradiční Dušičkovou noc.
Jako každý rok žáci deváté třídy
připravili v suterénu školy strašidelnou stezku a v ostatních prostorách školy využili malí návštěvníci
tvořivé dílničky – zájemci si mohli
vyrobit svícen, strašidelné zápichy
do květináče, nabarvit sádrové odlitky broučků a uložit je k zimnímu
spánku nebo si nechat pomalo-

vat obličej motivem dle vlastního
výběru. A když všem po náročném
programu vyhládlo, čekalo na ně
v kuchyňce školy bohaté občerstvení – perníčky ve tvaru strašidel,
čarodějnické prsty, kuličky z hlíny
s čerstvými červy a pavoučí perník. Z nápojů byla v nabídce dračí
žluč, žížaly v nálevu a upíří krev.
Po všech dobrotách se jen zaprášilo! Teprve ve 21:00 hodin se škola
ponořila do ticha a všechna strašidla se uložila k ročnímu spánku.

Poděkování
sponzorům

Sponzorskými dary naši školu
podpořily: Zahradnictví Sokol,
obchodní centrum Tomáš, obchodní centrum Slunce, Fashion Šárka a paní Petra Paulusová. Dále
děkujeme paní Pavle Odehnalové za malování na obličej včetně
poskytnutí potřebného materiálu,
Městské policii Skuteč a Policii
České republiky za dohled v okolí
školy při oslavách vzniku samostatného Československa.

Pozvánka na akce
ZŠ Komenského

Čtenáře Skutečských novin
srdečně zveme na následující
akce:
v Vánoční koncert školní
pěveckého sboru Smíšek
13.12. od 16:00 v budově
školy
v Vánoční akademie - 19.12.
od 16:00 v Kulturním klubu
Skuteč

Základní škola Komenského
Vás srdečně zve na

v Výstava k 100. výročí vzniku samostatného Československa (v budově školy
je připravena expozice,
na níž se podíleli žáci školy
společně se svými učiteli,
přístupná bude do konce
školního roku 2018/2019.
Zvoňte u hlavního vchodu
v době od 8:00 do 14:00).
ZŠ Komenského

VÁNOČNÍ AKADEMII
(2. ročník)

dne 19. 12. 2018 v 16:00 hodin
v Kulturním klubu Skuteč

Garantem této akce byla Česká basketbalová federace. Profesionální trenéři vedli rozmanité sportovní aktivity pro
rozvoj basketbalových dovedností. Nechyběly ani soutěže o věcné ceny. Sportovní odpoledne se vydařilo, sportovci
projevovali nadšení a fandící diváci z řad rodičů přihlíželi zmíněným aktivitám. Děkujeme všem trenérům, zvláště
pak Ing. Vítězslavu Hřebíkovi za uskutečnění této akce.
ZŠ Smetanova

Jak se máme v MŠ Poršova
Ve školce nás navštívila dvě pohádková
divadelní
představení
s příběhy z podzimnísvátků a šťastný Nový rok
ho období a dokonce
2019 přejí děti a kolektiv
k nám přijel i pan kouzelník. Starší děti jely
zaměstnanců mateřské
do nedalekého Hlinska.
V multifunkčním centškoly Poršova
ru jsme shlédli nevšední
a velmi poutavé představení, muzikál „Ať žijí
Děti v naší mateřské škole prožily
zajímavý a rozmanitý začátek duchové“, v podání žáků ze Základní školy Hlinsko, Ležáků.
školního roku. S radostí jsme se
po prázdninách sešli ve školce,
V říjnu a listopadu jsme také
přivítali se s kamarády a seznámiabsolvovali tematická fotografoli jsme se s novými dětmi, které
vání „Podzim“ a „Zima“. Navštík nám přišly místo velkých školávili jsme keramickou dílnu v ZUŠ,
ků. Postupně si zvykáme na školkde jsme se čile zapojili do práce.
kový režim a pravidla, která se
snažíme společně dodržovat. Ale
abychom to ve školce neměli stále Oslavy stého výročí založení
republiky jsme si s dětmi připostejné, je pro nás připravena spousmněli vhodně upraveným temata společenských akcí a událostí,
tickým vyprávěním, na školní
které si užíváme plnými doušky.

Krásné prožití vánočních

zahradě jsme si zasadili strom
a následně se připojili k žákům
základní školy Skuteč, Komenského a společně jsme přivítali
pana prezidenta T. G. Masaryka.
Prožili jsme trošku strašidelný týden v rámci Halloweenu. Vyráběli
jsme různá strašidla, zdobili dýně
a ochutnali dýňové speciality z kuchyně našich skvělých kuchařek.
Nyní začneme pečlivě nacvičovat
a připravovat vánoční besídky,
kterými chceme potěšit všechny
maminky, tatínky, babičky, dědečky, zkrátka naše nejmilejší a nejbližší.
Za všechny děti, paní učitelky
a zaměstnance Mateřské školy,
Skuteč, Poršova bychom Vám
chtěli popřát krásné a klidné prožití
vánočních svátků a mnoho zdraví
a štěstí do celého roku 2019.
MŠ Poršova

ZPRÁVY Z GYMNÁZIA
Oslava 100. výročí
republiky

Ve čtvrtek 25. října jsme oslavili
100. výročí republiky projektovým
dnem ČESKÉ STOLETÍ. Žáci se
zúčastnili besed (Válka z pohledu
studenta, Po stopách pradědečka
legionáře, Integrace ČR v EU),
filmových projekcí, divadelního

představení České nebe, tvořivých
dílen s origami, návštěvy muzea,
elektronické soutěže, Prvorepublikové kavárny a dalších aktivit.
Žáci gymnázia poté v neděli 28.
října vystoupili v rámci městských
oslav, kde doprovodili recitacemi
a písněmi pietní akt a slavnostní odhalení 16. poledníku.

Více o projektovém dni najdete
na našem webu www.gymskutec.
cz (články v třídních časopisech, fotografie i videozáznam divadelního
představení České nebe, sázení Stromu svobody v areálu Gymnázia...).

na školách“ s tematickým zaměřením na únor 1948 se zúčastnili
žáci 1. BP a 2. BP, kteří zhlédli film
Milada a diskutovali s pamětnicí
Hanou Truncovou.

Příběhy bezpráví

Ve čtvrtek 18. října zavítal
na Gymnázium poslanec PČR
Mgr. Marek Výborný. Po pro-

Letošního 14. ročníku projektu
„Příběhy bezpráví – Měsíc filmu

Beseda s poslancem

hlídce školy a setkání s pedagogy
měli žáci třetích a čtvrtých ročníků
možnost seznámit se s chodem Poslanecké sněmovny PČR a náplní
práce konkrétního poslance. Dotazy se týkaly též spolupráce se stranami z odlišného politického spektra, míry vlivu profesního života
na práci poslance, rodinného zázemí, odlišnosti reality od představ či

smyslu fungování Senátu PČR.

Krajské kolo
plavecké soutěže

Ve středu 31. října 2018 se studentky nižšího gymnázia zúčastnily
krajského kola plavecké soutěže
družstev v Chrudimi.
dokončení na straně 7
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Vstupenky v předprodeji za 50 Kč
na vstupenky.skutec.cz nebo obvyklých prodejních místech. Na místě
bude cena 70 Kč.
/zel/

Hlavními hrdiny pohádky
jsou dva nešikovní
čerti
Popelák a Uhelák, kteří jsou
vládcem pekel
za trest posláni
do světa, aby
přivedli hříšnou
duši. Jejich úkol
se jim však od
počátku nedaří. Spíše, než
aby lidi sváděli
k hříchům, tak
jim neúmyslně pomáhají.
A zda se jim
úkol podaří, se
můžete
sami
přesvědčit.

ZVEME VÁS DO DIVADLA
Drahá Mathilda
s Danielou Kolářovou

Další hrou podzimního divadelní
abonmá je Drahá Mathilda, jejímž
autorem je Israel Horovitz - nejúspěšnější a nejproduktivnější americký autor. V současné době jsou
jeho hry uváděny v různých zemích
Evropy, zejména však ve Francii,
kde patří k nejhranějším autorům.

ru a divákům se v ní představí: Daniela Kolářová, Ilona Svobodová
a Luboš Veselý.
/frí/

Představí se smyčcový i dechový orchestr, školní kapela, dechové sexteto i tanečního a
Vstupné dobrovolné
výtvarný obor. 

čtvrtek 06.12. – 18 hodin, městské muzeum
TŘI ROKY V SAÚDSKÉ ARÁBII

S biologem a cestovatelem Lukášem Synkem poznáme dunové pouště, skalní města,
starobylé vesnice, pevnosti, monumentální nabatejské hrobky i korálové útesy.

Vstupné: 50 Kč dospělí, 25 Kč děti do 15 let

sobota 08.12. – 14 hodin, KKS
PRODLOUŽENÁ LEKCE TANEČNÍCH

Mladí tanečníci si na prodloužené lekci zatančí i se svými rodiči.

Kromě obvyklých disciplín, jako
je hledání knížek na čas a pexeso
(letos věnované českým osobnostem nejen literárního pole), čekalo
účastníky olympiády sedm úkolů
zaměřených na nejvýznamnější
roky našeho státu. Deset dvojic
ZŠ Komenského a ZŠ Smetanova
tak prověřilo svůj postřeh, důvtip,
čtenářské schopnosti, rychlost i jazykový cit.
Při kvízu o T. G. Masarykovi předvedli soutěžící schopnost rychle
vyhledávat informace. Období hospodářské krize jsme si připomněli
početním úkolem (který dal občas
zabrat). Jazykový cit byl potřebný
pro úkol nazvaný „Mnichovská
dohoda“. Následovaly oddechové

Velké díky patří panu učiteli Štěpánu Doležalovi, který je motorem
naší olympiády a skvělým pomocníkům z 8. ročníku ZŠ Smetanova.

dokončení ze strany 1
Obraz bude po zapsání do sbírek

mážděné moriony a vyzvednout
si perly.
Těšíme se na setkání
se všemi lovci!
Závěrem
Městská knihovna Skuteč upozorňuje, že od 24. prosince 2018 do 1.
ledna 2019 bude knihovna uzavřena. Všem našim čtenářům přejeme
příjemné prožití vánočních svátků.

zavěšen v památníku V. Nováka, tak aby přinášel radost všem

středa 12.12. – 9:40 hodin, KKS
JAK VENDELÍN S ČERTY VAŘIL

Veselá, poučná i malinko strašidelná pohádka pro MŠ a 1. stupeň ZŠ je přístupná
i maminkám s dětmi od 4 let.
Vstupné 50 Kč

středa 12.12. – 17 hodin, KKS
ČERTOVINY

Česká filmová pohádka Zdeňka Trošky, natáčená i v Pekle na Čertovině, je příběhem
dvou nešikovných čertů.
Vstupné v předprodeji 50 Kč, na místě 70 Kč

středa 12.12. – 18 hodin, městské muzeum
ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ

Na koncertě v muzeu budou účinkovat žáci hudebního oboru.

čtvrtek 13.12. – 19 hodin, KKS
DRAHÁ MATHILDA

Vítězné dvojice:
1. místo:
Kateřina Burešová,
Alžběta Doležalová
2. místo:
Nela Bahrijová,
Viktorie Štěpánková
Daniel Sršeň, Tereza Veselá
3. místo:
Michaela Burešová,
Karolína Váchová

Novinka v Památníku V. Nováka

Vstupné 50 Kč

Tradiční vánoční koncert PS Rubeš doplní také DPS Cantando. Zazní duchovní, adventní
a vánoční skladby.
Vstupné: děti 40 Kč, dospělí 80 Kč

Knihovnická olympiáda 2018
Hra Lovci perel



úterý 11.12. – 19 hodin, KKS
VÁNOČNÍ KONCERT PS RUBEŠ

Hra je i přes svůj vážnější námět
plná lidského porozumění a humo-

Blíží se finále čtvrtého ročníku
hry Lovci perel. Všechny účastníky zveme do knihovny ve čtvrtek
13. prosince v 16:00 na vyhlášení
nejúspěšnějších lovců perel v kategoriích první a druhý stupeň
základní školy. Poté bude otevřen
závěrečný jarmark, kde budou mít
děti možnost utratit své nashro-

do 13.01.2019, městské muzeum
PAVEL MATUŠKA – USMÍVÁNÍ

úterý 04.12. – 18 hodin, KKS
SOUBOROVÝ KONCERT ZUŠ

Současně se ve hře střetávají dva
různé
světonázory:
americký
– dobrosrdečný, prudérní a trochu
naivní a evropský – rafinovaný,
amorální a poněkud složitý.

úkoly připomínající konec války,
období okupace a normalizace
a poté bylo třeba znovu rozhýbat
mozkové závity a hlavně dobře
číst (!) při úkolu věnovanému porušování základních práv a svobod.
Posledním úkolem soutěžících bylo
výtvarné ztvárnění textu české
hymny ve formě kaligramu.

KULTURNÍ KALENDÁŘ
PROSINEC 2018
Nová kolekce kreslených vtipů nabízí laskavý, trefný a velkoformátový humor.		
Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč

Patapadesátiletý Američan Marhias
Gold přiletí do Paříže, kde má
v úmyslu prodat luxusní byt po otci.
Plány mu ovšem překazí šarmantní
francouzská dáma Mathilda, kterou
překvapivě zdědil zároveň s bytem
a s jejími nemalými nároky. Děj hry
odhaluje životní příběh staré dámy
a zároveň odkrývá nespočet lidských
vlastností a postojů člověka k životu.

Čtrnáctý ročník tradičně netradiční
Knihovnické olympiády proběhl
v pátek 2. listopadu a jako téma
jsme nemohli nevyužít mimořádného výročí našeho státu.

;

Před Vánoci nadělíme Čertoviny
Ve středu 12. prosince můžete
s dětmi vyrazit do kina. Od 17 hodin
budeme promítat českou pohádku
Zdeňka Trošky – Čertoviny, která
se mimo jiné
natáčela také
v Pekle Čertovina u Hlinska.

Život Mathildy i její dcery se změní příchodem Američana Mathiase, kterému otec
odkázal luxusní byt v Paříži, v němž dosud žily.
Vstupné 300 Kč

sobota 15.12. – 19 hodin, KKS
ZÁVĚREČNÝ VĚNEČEK TANEČNÍCH

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

úterý 18.12. – 19 hodin, KKS
ADVENTNÍ SWINGOVÝ KONCERT

návštěvníkům muzea. S panem
Rakušanem jsme se při setkání také
domluvili, že u nás vystaví svoji
tvorbu, obrazy, grafické tisky, uži-

tou grafiku a také svoji specialitu
– velkoplošné vypalované smalty,
a to v roce 2020. Libor Aksler,
Městské muzeu Skuteč

PIRATE SWING Band Jiřího Ševčíka s hostem Felixem Slováčkem potěší návštěvníky
swingovými verzemi známých hitů.
Vstupné 350 Kč

středa 19.12. – 16 hodin, KKS
ŠKOLNÍ AKADEMIE ZŠ KOMENSKÉHO

Vystoupení jednotlivých tříd s pohádkovou tematikou.

čtvrtek 20.12. – 10 hodin, KKS
VÁNOČNÍ AKADEMIE GSŘMR

Vystoupení tříd, div. představení České nebe, pásmo koled a dárky ze žákovských dílen.

neděle 23.12. – 15.30, Palackého náměstí
ŽIVÝ BETLÉM

Skauti opět oživí příběh starý 2000 let, výtěžek z akce podpoří SOS vesničky. Odnést si
bude možné betlémské světlo.
Připravujeme na leden:
05.01. Tříkrálový ples
17.01. Přednáška: Karibik – jachtou
		 po Návětrných ostrovech
18.01. Myslivecký ples
25.01. 8. ples SMT Skuteč

28.01. Můj nejlepší kamarád
29.01. Přednáška: Jižní Etiopie ve stínu
sopečných hrozeb
29.01. Výstava: Česká geologická služba
v zahraničí
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Solární studio CARIBIC SUN
opět v provozu od 3. 12. 2018 na adrese:
Sládkova ul., Skuteč, (pod oční ordinací)
Telefon: 735 977 655

Přijďte si prodloužit své opálení
po krásném, slunečném létu.
Otevírací doba: PO, ČT 14.00 – 18.00
(pouze po telefonické domluvě).

ZPRÁVY Z GYMNÁZIA
dokončení ze strany 5
Bez zkušeností, ale s o to větším
nadšením a bojovností se utkaly s dívkami převážně staršími.
I v této konkurenci si plavkyně
vedly skvěle. Nejlepšího výsledku
dosáhla Klára Jonešová z tercie,
která obsadila 1. místo v disciplíně
50 m prsa. Pro 2. místo doplavala
volným způsobem Tereza Slavíková ze sekundy. Poté dívky plavaly
ještě dvě štafety, v nichž se naše
družstvo umístilo na 2. příčce. Děkujeme jim tímto za vzornou reprezentaci školy!

Česko-slovenský
projekt

Knihovna Jiřího Mahena v Brně
a Slovenská pedagogická knižnica
v Bratislavě vyhlásily k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven
2018 projekt pro základní školy a osmiletá gymnázia Záložka

do knihy spojuje školy, kterého
se zúčastnila i naše škola. Žáci
nižšího gymnázia tvořili libovolnou technikou záložku do knihy,
na které ztvárnili témata přečtených českých pověstí, pohádek
a bajek. Stejný úkol zpracovávaly
i slovenské školy. Prostřednictvím tohoto projektu jsme získali
kontakt na slovenské Gymnázium
Tvrdošín, se kterým jsme si vyměnili vyrobené záložky a informační
brožury o našich školách. Do Tvrdošína putovala i pověst o Skutči,
kterou si slovenští primáni a sekundáni četli v češtině, a připomněli si
tak nejenom náš jazyk, ale i příběh,
který na svých záložkách nejčastěji
ztvárnili naši primáni. Jsme rádi,
že se podařilo navázat kontakt se
slovenskými vrstevníky a připomenout si tak literaturu, historii i život
ve Slovenské republice.

Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů Skuteč
V. Nováka 584, 539 73 Skuteč
www.gymskutec.cz

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

úterý 4. prosince 2018 od 10 do 16 hodin
Bližší informace o studijních oborech Gymnázium všeobecné
a Bezpečnostně právní činnost.
Přijímací řízení, průběh studia a jeho zakončení, volnočasové
aktivity, možnosti ubytování pro dojíždějící žáky.

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.

Řádkový inzerát

RYBÁŘSKÉ POTŘEBY ve Skutči budou od 7. 1. 2019 na nové adrese:
ulice Vítězslava Nováka 949, Skuteč, nad městským úřadem. Rozšíření
sortimentu rybářských potřeb, velký výběr mysliveckých a rybářských
oděvů. Možnost dárkových poukazů. Těšíme se na vás v nové prodejně.

Řádkový inzerát

Pronajmeme suchý, zděný a zateplený prostor cca 140 m2 nedaleko centra
Skutče. Prostor se nachází ve 3. podlaží výrobní budovy v uzavřeném areálu.
Nákladní výtah, široké schodiště, WC. Vhodné pro menší výrobu či skladování. Možnost vytápění prostor plynovým kotlem, parkování. Tel.: 608 175 265

Řádkový inzerát

Pronajmu nebytové prostory na náměstí, 80 m2, vhodné na prodejnu nebo
kanceláře. Tel.: 736 535 305.

VZPOMÍNKA

Kdo Tě poznal, ten měl Tě rád. Uměl jsi pomoci,
potěšit a rozesmát, takový člověk by neměl
umírat.
Dne 18.12.2018 uplyne 8 let od chvíle, kdy
nás navždy opustil náš milovaný manžel,
tatínek, děda a praděda, pan Vlastimil Abeska
z Hroubovic. Dne 24. 1. 2019 vzpomeneme jeho
nedožitých 89. narozenin.
S úctou a láskou vzpomínají manželka Dagmar, dcera Hanka
s manželem, rodina Řezáčova, Abeskova, vnuk Lukáš s dcerami
a pravnoučata Filip s Valinkou.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou na tohoto skvělého člověka.

VZPOMÍNKA

„Čas utíká a nevrací, co vzal, jen úcta a vzpomínka zůstávají dál.“
Dne 18.12.2018 uplyne 8 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

Dne 31.12.2018 uplyne 10 let, kdy nás navždy
opustil pan Karel Joska ze Žďárce. Kdo jste ho
znali a měli rádi, vzpomeňte spolu s námi.
S úctou a láskou vzpomíná manželka Božena
a dcery Zdena, Míla a Věra s rodinami.

VZPOMÍNKA

„…a když mě budeš potřebovat, prostě si jen
v srdci zašeptej mé jméno. Budu tam.“
Tato slova nám zůstávají jako vzpomínka na naši
milovanou maminku, babičku, prababičku, ale
také kamarádku, paní Evu Truhlářovou ze Štěpánova, která by tyto Vánoce oslavila 90. narozeniny.
Věnujte ji s námi tichou vzpomínku.
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Účastníci letošního kurzu tanečních - prodloužená

Z oslav 100. výročí vzniku samostatného československého státu

q Slavnostního zasazení stromu republiky se ujal starosta města Pavel
Bezděk a za skauty bratr Ladislav Bartůněk a bratr Vítek Kosař.

q Lampiónový průvod došel až k pomníkům před ZŠ Komenského, kde
proběhl vlastní pietní akt. Slavnosti vyvrcholily slavnostním ohňostrojem.

q Hudební doprovod v průběhu celé akce na výbornou zajistil orchestr
ZUŠ V. Nováka. Mladí muzikanti zvládli hrát i do kroku při lampiónovém průvodu. Pochvalu za aktivní přístup k oslavám si zaslouží
také studenti gymnázia, nápad na vyznačení poledníku procházejícího
Skutčí, vzešel od nich a zapojili se i do programu vzpomínkového
aktu u pomníku. Velké poděkování patří i skautům, hasičům, rybářům
a dalším složkám, které se na akci podílely.

HLEDÁME
ŠIKOVNÉ MUŽE DO VÝROBY
JSME ČESKÁ SPOLEČNOST
ZABÝVAJÍCÍ SE RECYKLACÍ TEXTILU

Skauti a stromy svobody

3

1

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

Olivova_inzerce_VX_85x55.indd 2

dokončení ze strany 3
Za zástupce staré skautské generace to byl zasloužilý člen, bojovník
za svobodu a demokracii bratr Ladislav Bartůněk a za novou skautskou generaci - bratr Vítek Kosař.
Po zasazení stromu jsme my všichni
přítomní skauti, slavnostně zazpívali skautskou hymnou, kterou dáváme najevo naše odhodlání, pečovat
o naši společnou svobodu. Výsadby
se v rámci městských oslav zúčastnilo několik set občanů města a radost z nového stromu svobody dali
všichni najevo řádným potleskem!

prosím všichni o hodnoty a principy, na kterých naše svoboda stojí.
Za skautské středisko Skuteč
napsal Jan Bárta.

LOKALITA: NOVÉ HRADY U SKUTČE
www.arca-chrast.cz

o OPERÁTOR VÝROBY NA OBSLUHU TRHACÍ LINKY
Nabízíme velmi zajímavé finanční ohodnocení
!!Hodinová sazba od 150 Kč + bonus + výkonnostní prémie!!

V případě Vašeho zájmu volejte +420 601 222 004 nebo pište katerina.zvejska@gmail.com

Nábytek Skuteč,
Smetanova 1011,
539 73 Skuteč

Děkujeme, že jsme společně zasadili nový strom svobody. Pečujme

30.10.2018 10:15:52

Partnerská
prodejna
společnosti
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