VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
Přejeme Vám i všem Vašim blízkým klidný adventní čas,
příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce
především pevné zdraví, hodně štěstí
a každodenní pohodu.
vedení města, radní i redakce Skutečských novin

BOHOSLUŽBY V ČASE VÁNOČNÍM
ADVENT (kromě obvyklých bohoslužeb):

q Jednou z investic roku 2021 byla i revitalizace veřejné zeleně, která proběhla i v menším parčíku před farou. Kompletní přehled
investic letošního roku najdete na straně 2 a 3 tohoto vydání.

Aktuální covidová situace v SeniorCentru Skuteč
V posledních týdnech znovu
s obavami sledujeme rostoucí čísla pozitivně testovaných,
nemocných nebo hospitalizovaných z důvodu covid-19. Nacházíme se ale ve výrazně jiné
situaci než v minulém roce, a to
především díky dostupnosti očkovacích látek a zodpovědnému
přístupu většiny zaměstnanců.
V současné době je v SeniorCentru Skuteč plně očkováno
100 % klientů a okolo 80 %
zaměstnanců. Ti, kdo očkovaní
nejsou, jsou pravidelně testováni. Pokud nastoupí neočkovaný klient, probíhají první dny
po nástupu v karanténním režimu. V polovině listopadu jsme
také realizovali plošné testování všech zaměstnanců i klientů,
abychom odhalili případnou pozitivitu u očkovaných osob (nikdo z očkovaných zaměstnanců
ani klientů neměl pozitivní test).
V současné době probíhá očkování zaměstnanců a klientů třetí
dávkou vakcíny.

Zdravotní i ošetřovatelská péče
je dosud poskytována v plném
rozsahu. Nadále probíhají společné aktivity včetně skupinového cvičení i klubu šikovných
rukou, schází se pánský i dámský klub.
Důsledně dbáme na dodržování bezpečnostních opatření.
Všichni naši zaměstnanci používají při poskytování péče
respirátory a další ochranné
pomůcky a pravidelně probíhá
dezinfekce povrchů. Omezení,
ke kterým jsme přistoupili, se
týkají návštěv klientů. S ohledem na zajištění větší bezpečnosti klientů a zaměstnanců,
jsou upravena pravidla pro návštěvy následujícím způsobem.
Návštěvy se objednávají prostřednictvím rezervačního systému. Je omezen počet návštěv
na jednu návštěvu pro klienta
týdně (max. 2 osoby vč. dětí,
nejdéle 0,5 hodinu). Rezervace jsou možné pouze prostřednictvím telefonních čísel

TOMÁŠKOVA

NOVÁKOVA

2022

22l3–17l5l2020
20l3–15l5
20.3. FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ
23.3. VÝLET DO ŠPANĚL
27.3. 4TET
30.3. DECHOVÝ KVINTET PKF
& JAN ČENSKÝ
3.4. LOUSKÁČEK
10.4. HARFA KATARÍNY ŠEVČÍKOVÉ
24.4. STARCI NA CHMELU

hudebni.skutec.cz

LENORA V. J. TOMÁŠKA 27.4.
PS RUBEŠ & PS SLAVOJ 1.5.
DASHA SYMPHONY 3.5.
JAROSLAV SVĚCENÝ 5.5.
PRODANÁ NEVĚSTA 8.5.
IRENA BUDWEISEROVÁ 12.5.
EVA URBANOVÁ
& MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO 15.5.

předprodej od: 1.12.

739 022 034 pro budovu DD
(s bazénem), 728 279 492 pro
budovu PE, a to v pracovní dny
od 8 do 15 hodin. Pokud se nedovoláte, pošlete sms a ozveme
se vám zpátky. Bez předchozího objednání nebude návštěva
umožněna. Návštěvy jsou možné každý den od 14.00 do 16.00
hodin a probíhají na hlavních
jídelnách obou budov.
Při příchodu je potřeba:
l mít nasazený respirátor –
není tedy možná konzumace
potravin a pokrmů vč. nápojů v průběhu návštěvy,
l dezinfikovat ruce,
l vyplnění nebo předání
čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
v souvislosti s covid-19,
l doložení potvrzení o testu
RT-PCR (platnost 72 hodin)
nebo RAT (platnost 24 hodin), nebo potvrzení o prodělání onemocnění covid-19
(v posledních 180 dnech,
vydané lékařem), případně
certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném
očkování proti onemocnění
covid-19 (od aplikace po-

slední dávky očkovací látky
uplynulo více než 14 dní
a očkovaná osoba nejeví
žádné příznaky onemocnění
covid-19),
l je možné na místě podstoupit antigenní test, který je
určen pro sebetestování
(vlastní testovací sadou),
l doložení potvrzení o testu
nebo o prodělání onemocnění, předložení certifikátu,
případě podstoupení sebetestování platí i pro děti.
Není povolen vstup osobám,
které:
l mají aktivní onemocnění
covid-19 nebo jiné přenosné
onemocnění,
l přišly do kontaktu s osobou,
která výše uvedeným onemocněním trpí, je jim z toho
důvodu nařízena karanténa
nebo pobývají v domácnosti
s nařízenou karanténou,
l trpí nebo v posledních 14
dnech trpěly zhoršením zdravotního stavu ve smyslu kašle,
dechových obtíží nebo zvýšené teploty, pocitů celkové slabosti nebo bolestí svalových
skupin nebo více kloubů,
dokončení na str. 5

Bohoslužby v evangelickém sboru
4. adventní neděle
Krouna 09:00
– bohoslužba pro děti a dospělé
Skuteč 10:30
Štědrý den 24. 12.
Svratouch 22:00
půlnoční bohoslužba

Slavnost Kristova 25. 12.
Krouna 09:00
Mučedníka Štěpána 26.12.
Krouna 09:00
Starý rok – pátek 31. 12.
Krouna 09:00

5.12. - 08:00 mše sv. pro děti + setkání s Mikulášem
- farní kostel Skuteč - ŽIVÝ PŘENOS
        - 09:30 mše sv. pro děti + setkání s Mikulášem
- farní kostel Předhradí
11.12. - 09:00 adventní duchovní obnova v gymnáziu Skuteč
12.12. - 18.00 mše sv. při svíčkách -farní kostel Skuteč
- ŽIVÝ PŘENOS
18.12. - 06.30 dětská rorátní mše sv. při svíčkách
– farní kostel Skuteč
22.12. - 08:00 mše sv. s gymnáziem při svíčkách
– farní kostel Skuteč
23.12. - odpoledne - Živý betlém se skauty

VÁNOCE - mše svaté:

24.12. Štědrý den - 16:00 pro rodiny s dětmi - ŽIVÝ PŘENOS (Skuteč), půlnoční - 21.30 (Předhradí), půlnoční se sborem - 23:00 - ŽIVÝ
PŘENOS (Skuteč)
25.12. Slavnost Narození Páně - 08:00 - ŽIVÝ PŘENOS (Skuteč),
09:30 (Předhradí), 18:00 - ŽIVÝ PŘENOS (Skuteč)
26.12. Svátek Sv. rodiny - 08:00 - ŽIVÝ PŘENOS (Skuteč), 09:30
(Předhradí), 11:00 (Štěpánov), 18:00 - ŽIVÝ PŘENOS (Skuteč) +
obnova manž. slibu
31.12. Sv. Silvestra - závěr obč. roku - 14:00 (Předhradí), 15:00 ŽIVÝ PŘENOS (Skuteč)
1.1.2021 Slavnost Matky Boží Panny Marie - 08.00 - ŽIVÝ PŘENOS
(Skuteč), 09:30 (Předhradí), 18:00 - ŽIVÝ PŘENOS (Skuteč)
2.1.2021 Slavnost Zjevení Páně - Třech králů - 08:00 - ŽIVÝ PŘENOS (Skuteč), 09.30 (Předhradí), 18:00 - ŽIVÝ PŘENOS (Skuteč)
Aktuální informace najdete na webu farnosti Skuteč a Předhradí: https://www.farnostskutec.cz/. Zde je také možnost shlédnout ŽIVÉ
VYSÍLÁNÍ bohoslužeb v přímém přenosu nebo druhý den na záznamu.
Pokoj, naději a radost a krásné Vánoce Vám všem přeje a žehná
P. Jan Linhart a celá Římskokatolická farnost ve Skutči.
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Rekonstrukce Špitálku

Kompletní rekonstrukce budovy bývalého Špitálku začala v květnu, s dokončením se počítá v roce 2022. Celkové náklady této investice představují 8.151.846 vč. DPH, město na akci získalo dotaci ve výši 4,7 mil. Kč.

Kanalizace Skutíčko

Akce splašková kanalizace Skutíčko, na kterou město obdrželo dotaci ve výši 7,3 mil. Kč, byla dokončena v říjnu. Celkové náklady
dosáhly 23 mil. Kč bez DPH.

Nové komunikace

Chodník Žďárec II. etapa

Ve Žďárci u Skutče byla realizována II. etapa výstavby chodníku (z obce k nádraží ČD). Společně s touto akcí proběhlo
i osazení nového pouličního osvětlení, elektrické vedení je
nově umístěno do země a ve výstavbě je i dešťová kanalizace.
Investiční náklady dosáhly výše 3.818.045 s DPH, dotace činila
3.014.427 Kč. V roce 2022 bude ČEZ Distribuce provádět uložení
sítí do země v samotné obci.

Po dokončení kanalizace byly položeny nové asfaltové povrchy
obecních komunikací v Lažanech (celkové náklady přes 2,8 mil.
Kč) a ve Skutíčku (náklady přes 600 tis. Kč).

Vnitrobloky v ul. ČSA

První etapa revitalizace vnitrobloků v ulici ČSA začala koncem
března letošního roku. Kompletní a zdařilé úpravy prostranství se
dočkalo okolí bytových domů čp. 236 a 239.
Celkové náklady obou etap převyšují 11 mil. Kč, v I. etapě bylo
proinvestováno bezmála 5 mil. Kč s tím že město obdrželo dotaci
v 50% výši. V roce 2022 je naplánována realizace II. etapy.

Chodník Bílý Kopeček

Nová hřiště ve městě

Během roku 2021 vznikla ve Skutči hned dvě nová dětská hřiště,
a to v ulici Poršova – jako součást areálu ZŠ Komenského, druhé
pak v Havlíčkově ulici. Obě hřiště jsou volně přístupná veřejnosti.
Oplocena jsou proto, aby se zamezilo vstupu psů. Mimo provozní
dobu jsou uzamčena. Na zřízení hřišť město vynaložilo 71.421 Kč.

V roce 2021 bylo město úspěšné i se žádostí o dotaci na realizaci chodníku v úseku od kruhového objezdu na Bílý Kopeček.
Realizace proběhne v r. 2022. Celkové náklady představuje částka
2.672.007 s DPH a dotace je pokryje z 85 %.

Pomník F. J. Rubeše

Parcelace Zhoř

V rámci přípravy pozemků pro výstavbu RD řešilo město změnu
územního plánu i lokalitu v místní části Zhoř. Na otištěné studii
vidíme sedm parcel o výměře cca 1.100 m2. Za zhotovení projektu
město zaplatí 136.730 Kč s DPH.

Kulturní klub Skuteč

Město se postaralo o restaurování pomníku F. J. Rubeše na místním hřbitově. Celkové náklady dosáhly 200.675 Kč s DPH. Částkou 95 tis. Kč přispěl Pardubický kraj.

Ve dvou šatnách pro účinkující v 1. poschodí KKS byly opraveny
podlahy a byly vybaveny novým nábytkem (stolky a zrcadla).
V čase uzavření byly opraveny i obklady v gastro provozu, u nichž
docházelo k opadávání. Na podzim proběhla, s náklady ve výši
2,3 mil. Kč, oprava střechy části objektu. Současně došlo k výměně dvou již dosloužilých kotlů v kotelně KKS, s náklady přes
250 tis. Kč

Nová výstavba ve Skutči

Po zbourání staticky nevyhovujícího objektu bytovky u hřbitova
byla vypracována studie pro výstavbu nového bytového domu
a rodinných domů v této lokalitě. V dubnu 2021 byla zadána projektová dokumentace bytového domu a také projektu parcelace pro
nových 10 RD.
Město se pokusí na zainvestování stavebních pozemků získat
dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj ve výši 150 tis. na jeden
RD (bytovou jednotku).

Rekonstrukce městských bytů

V roce 2021 pokračovalo město v rekonstrukcích svých bytů.
Kompletní obnovy se dočkaly dvě bytové jednotky v čp. 375 (nad
DialogNet, s.r.o.) a 1 bytová jednotka v čp. 377 (bývalý hotel
Sport) na Palackého náměstí. Pro představu – náklady na rekonstrukci jednoho bytu se pohybují kolem 670 tis. Kč.

Příprava
kruhového objezdu

Město Skuteč intenzivně spolupracovalo na přípravě projektu
kruhového objezdu na obchvatové komunikaci v křižovatce
s ul. V. Nováka s SUS Pardubického kraje.
V roce 2021 probíhaly výkupy
pozemků pod silnicí a budoucím kruhovým objezdem, jehož
hlavním investorem by měla být
právě SUS Pk. Město Skuteč by
se podílelo na výstavbě souvisejících chodníků v ul. V. Nováka
a zároveň by realizovalo výkup
pozemků pod těmito chodníky.

dokončení na straně 3
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Parkovací plochy

Možnosti parkování ve městě se rozšířily díky nově vybudované
zpevněné ploše za místním hřbitovem a od října také v Družstevní ulici na sídlišti. Dobrou zprávou je, že na sídlišti se připravuje projekt nového parkoviště, a to rovněž v ulici Družstevní, vedle čerpací stanice
PHM. Jedno parkovací místo vzniklo i na hlavním parkovišti na náměstí (dodlážděním vyježděné travnaté plochy u morového sloupu).

Veřejné WC

Od 1. června byly otevřeny nové veřejné WC v Tylově ulici.
Ačkoli na tomto místě již kdysi fungovaly, šlo prakticky o vybudování zcela nového zařízení. WC jsou v provozu nepřetržitě,
poplatek za jejich využití činí 10 Kč. Moderní prostory skýtají
potřebný komfort, a to i pro vozíčkáře. Jejich vlastníkem a provozovatelem je město Skuteč, které také investici ve výši 870 tis.
Kč hradilo.

Veřejná zeleň a KB

Prostřednictvím MAS Skutečsko, Košumbersko, Chrastecko,
z.s. město získalo 50% dotaci
na revitalizaci sídelní zeleně.
Obnovy se dočkaly plochy
u smuteční síně, parčík před farou a prostranství před KB, a.s.
Přímé realizační výdaje činily
519 tis. Kč.
Ohledně dalšího využijí budovy bývalé pobočky KB, a. s.,
schválilo zastupitelstvo města v říjnu záměr tento objekt
vykoupit za částku 6,9 mil.
Kč. Konkrétní kupní smlouvu
bude zastupitelstvo projednávat
06.12.2021. Využití budovy by
se odvíjelo podle možností získání dotace na její přestavbu.
Jednou z variant by bylo umístění městské knihovny.

Dopravní hřiště MŠ
Poršova

Na obnovu dopravního hřiště
u MŠ Poršova obdrželo město
v roce 2021 dotaci od Pardubického kraje ve výši 255.810 Kč.
Investice obnášela obnovu
asfaltového povrchu i vodorovného a svislého dopravního
značení na dětském hřišti, pořízení nového vybavení (tříkolky, koloběžky, ochranné helmy
apod.). Došlo také k opravě
stávajícího zahradního domku
a pořízení nového přístřešku,
který zatraktivnil dosavadní zázemí pro děti. Celkové náklady
na obnovu hřiště se pohybovaly
kolem 400 tisíc korun.

Kuchyně školní jídelny

Aukce Hošpesovy vily
Zastupitelstvo města schválilo prodej nemovitosti čp. 224 v ulici
ČSA (Hošpesova vila). Po přestěhování Speciální základní školy Skuteč, která tuto budovu přechodně využívala po dobu rekonstrukce objektu školy, nemá město pro uvedenou nemovitost
využití.
Prodej vily proběhne formou aukce, která se bude konat
15. prosince 2021 od 15:30 v budově Městského úřadu Skuteč.
Konkrétní podmínky a další podrobné informace najdete na webu
města (hlavní strana – aktuality, https://bit.ly/Hospesova-vila-na-prodej), nebo se můžete informovat v kanceláři č. 303 na MěÚ
Skuteč.

Ve Školní jídelně Skuteč město zafinancovalo rekonstrukci podlahy kuchyně. Akce proběhla v prázdninových měsících a její součástí byla i kompletní rekonstrukce vodoinstalace a odpadů samotné kuchyně. Celkové náklady se pohybovaly kolem 1,15 mil. Kč.

Auto MP

Pro potřeby MP Skuteč město zakoupilo nové vozidlo Toyota Hilux, které bude sloužit jako hlavní výjezdový automobil. Celkové
pořizovací náklady činí 1,2 mil. Kč, vůz však bude dodán až v létě
roku 2022.

INVESTICE MěVAK

Lažany - kanalizace obce, náklady v celkové výši 12.447.004 Kč,
dotace činila 5.264.000 Kč.
Skutíčko – oprava vodovodního řadu v hodnotě 842.713 Kč, akce
probíhala v souběhu s kanalizací obce.
Štěpánov – oprava vodovodního řadu (rozvody v plastu), náklady
1.383.060 Kč.
Žďárec – kanalizace obce v hodnotě 705.900 Kč probíhala souběžně s výstavbou chodníku.
Skuteč – prodloužení vodovodního řadu na okraj Skutče,
k čp. 442, náklady 455.107 Kč.

Vodovod Zhoř

K investičním akcím města se zařadilo i propojení vodovodního
řadu z osady Borek do místní části Zhoř. Na akci má město příslib
dotace ve výši cca 3 mil. Kč. Po doprojektování akce a následném
výběrovém řízení bude městu vydáno konkrétní rozhodnutí se sta-

UPOZORNĚNÍ - ŽULOVÁ STEZKA
Výbor základní organizace
Českého svazu zahrádkářů
Skuteč oznamuje všem spoluobčanům, že od 01.12.2021
bude uzavřena Žulová stezka
v úseku zelené značky od konce hřiště (49°50´39´´sv. š.-15°59´8´v. d.´) 95 až 100 m
(49°50´41´´ sv. š.- 15°59´4´´v.
d.), jdoucí po soukromých po-

zemcích (vyznačeno na mapě).
Vlastníci pozemků zde budou
provádět jejich oplocení.
Pro příští sezónu město připravuje úpravu nové navazující
části Žulové stezky tak, aby její
rekreační a naučná funkce nebyla narušena.

Rozšířené vydání SN

Možná jste si všimli, že prosincové vydání SN má o dvě
stránky více než obvykle. Jde
o mimořádnou situaci, kdy se
v redakci sešlo velké množství

materiálů a ty by se do osmistránkové varianty prostě nevešly. Od ledna se opět vrátíme
k běžnému rozsahu.
redakce

novením přesné výše dotace. Realizace se předpokládá ve druhém
pololetí roku 2022.

ZŠ Komenského

V roce 2020 město získalo dotaci 4,9 mil. Kč na projekt Rekonstrukce přírodovědných učeben ZŠ Komenského. Realizace projektu proběhla v roce 2021 a jeho součástí byla modernizace učebny IT, nová učebna fyziky a chemie, rekonstrukce WC a výtah
k zajištění bezbariérovosti. Výstavba výtahu si vyžádala náklady
ve výši 3,4 mil. Kč. Celkové náklady projektu byly cca 5 mil. Kč
(včetně části vybavení tříd).

STRANA 4

SKUTEČSKÉ NOVINY

Skuteč začíná boj s odpady
V současné době se v České
republice skládkuje 46 % odpadů (hůře jsou na tom v Evropě jen balkánské státy). Tendence je ale jasná: skládkování
postupně omezovat, až téměř
vypustit.
Velký bič nachystala Evropská
unie, která svými odpadovými směrnicemi stanovila jasné a přísné cíle: Do roku 2035
navýšit recyklaci komunálních
odpadů na 65 % a snížit skládkování komunálních odpadů
na 10 %.

Druhý tlak způsobuje česká
legislativa. Od 01.01.2021
začal platit nový odpadový zákon, který městům
i obcím radikálně navyšuje
poplatek za ukládání směsného komunálního odpadu
(SKO) a velkoobjemového
odpadu (VO) na skládku.
V současné době platí města a obce 500 Kč za každou tunu SKO a VO. Při
nesplnění
skládkovacích
limitů se poplatek navyšuje
na 800 Kč za každou tunu
navíc. V průběhu následujících let se tato částka může vyšplhat až na 1 850 Kč.

Odpady ve Skutči
Každý občan v našem městě
vyprodukuje v průměru 293 kg
SKO a VO. Pokud se letos
množství výrazně nezmění,
přesáhneme zákonné limity
a nevyhneme se tak zvýšenému
poplatku za překročení stanoveného množství.

V dalších letech
to nebude lepší –
limity se snižují
a poplatky zvyšují.
Pokud se množství
vyprodukovaného
SKO a VO nezmění, budeme platit
stále více. Za pouhé tři roky limit klesne na
170 kg/občan/rok a každá tuna
navíc nás vyjde na 1 250 Kč.
Toto drastické zdražování se
pak může promítnout i do poplatků za odpady u samotných
občanů. Proto je v zájmu každého z nás uchopit do rukou tu
jedinou zbraň, kterou máme –
snížit objem SKO a VO v na-

Změny
ve Skutči
Víme, že změna nestojí jen
na občanech, proto jsme se rozhodli zavést změny, které nám
pomohou udržet naše odpadové
hospodářství pod kontrolou.
Pojďme se společně podívat, co
máme za sebou a co nás ještě
čeká.

šem městě. Toho docílíme
i tím, že budeme vytvářet
méně odpadu a začneme pořádně třídit. Míra třídění v našem městě dosahuje pouhých
26 %, podle nového zákona
o odpadech ale musíme v roce
2025 vytřídit 60 % odpadů. Je
proto před námi ještě dlouhá
cesta, na které se musí podílet
každý z nás.

Podpora kompostování

Podle statistik bioodpad tvoří
až 32 % obsahu běžné české
popelnice na SKO! Přitom
bioodpad je velmi dobře využitelný a na skládku v žádném
případě nepatří.
Proto jsme minulý rok domácnostem rozdali zahradní kompostéry. Díky tomu můžete

pohodlně zpracovat bioodpad
ze zahrady nebo z kuchyně,
který by jinak skončil na skládce a zatěžoval nejen naši planetu, ale i náš rozpočet. Kompostováním vám navíc vznikne
kvalitní hnojivo, které dá vaší
zahradě bohatou přírodní výživu a zvýší kvalitu i úrodnost
půdy.

Evidence odpadů na sběrném dvoře

V letošním roce jsme spustili
evidenci odpadů na sběrném
dvoře. Všichni občané získali odpadové karty, se kterými
se od tohoto dne prokazují při

Evidence SKO

Protože chceme získat větší
přehled o odpadech v našem
městě, rozhodli jsme se zavést
evidenci i na SKO pomocí
RFID čipů. Při výsypu se tyto
čipy načtou do evidenčního
systému, kde se následně propíší informace o domácnosti, druhu a množství odpadu. Na základě těchto dat se pak můžeme
rozhodnout, jaké efektivní kroky podnikneme do budoucna.
Popelnice budou v roce 2022
očipovány. Na vás bude, abyste
svou nádobu na SKO v předem
určeném termínu postavili před
dům.

odevzdávání odpadu. Po načtení odpadové karty do evidenčního systému automaticky
propíší informace o odevzdaném odpadu (množství, druh)

a propojí se s občanem, který
odpad přinesl. Tato novinka
nám ušetřila spoustu administrace a zrychlila provoz celého
sběrného dvora.

Městská policie Skuteč informuje

Městská policie Skuteč nadále
působí na území katastrů pověřených obcí v počtu 3 strážníků. I přes zmíněný personální
podstav se nám však bez závažnějších problémů daří zajistit
spolehlivé fungování a akceschopnost. V průběhu roku
2021 probíhala opakovaná výběrová řízení – poslední z nich
stále nebylo ukončeno a o jeho
výsledku Vás budeme informovat počátkem roku 2022.

Z činnosti MP Skuteč
Asi nejvíce oznámení a řešených událostí se týkalo špatného parkování a volného pobíhání zvířat. Dále strážníci řešili
přestupky proti majetku, dohlíželi na dodržování veřejného
pořádku, projednávali přestupky vyplývající ze zákona o odpadech a převzali od občanů
množství nálezů, u kterých byl
ve většině případů zjištěn jejich
majitel.
Strážníci vyjížděli společně
se složkami IZS k dopravním
nehodám, poskytovali první
pomoc, prováděli šetření na základě dotazů jiných orgánů,
vytěžovali a zpracovávali záznamy z kamerového systému
na žádost Policie ČR v souvislosti s konkrétním protiprávním jednáním na území města
či
reagovali na oznámení
o porušení vládních nařízení
a mimořádných opatření týkajících se pandemie Covid -19.
V období Dušiček byla zesílena
hlídková činnost na hřbitovech
v katastrech pověřených obcí,
abychom předešli protiprávnímu jednání, jako jsou např.
krádeže smuteční výzdoby,
znečištění veřejného prostranství anebo vloupání do vozidel
zaparkovaných na přilehlých
parkovištích.
MP dále prováděla dohled
nad BESIP, jehož součástí bylo
i namátkové měření rychlosti
a dohledy u přechodů poblíž
základních škol.
Skutečští
strážníci se snaží maximální

část pracovní doby trávit „v terénu“, nicméně musí mimo jiné
i plnit své povinnosti týkající se
spisové služby.

ASISTENCE
PŘI PŘEVOZU PACIENTA
02.10.2021, Skuteč
O příkladné spolupráci mezi
strážníky a složkami IZS informujeme pravidelně. Tento případ není výjimkou.
Na městskou policii opakovaně
oznamovala místní občanka,
že jí ruší zvuky motorů, které takřka nepřetržitě vychází
přes zeď z obývacího pokoje
od sousedů. Při čtvrtém prověřování daného oznámení, kdy
zvuky slyšela pouze oznamující osoba, strážníci již museli
konat – zoufalost z neustálých
zvuků oznamující osobu dohnala k tomu, že již hovořila
o tom, že věc nezvládne a že
si něco udělá. Z toho důvodu
hlídka strážníků na místo přivolala posádku Záchranné služby
Pardubického kraje, která rozhodla o převozu osoby na psychiatrické oddělení pardubické
nemocnice. Současně požádala
o asistenci při transportu strážníky. O věci strážníci vyrozuměli rodinné příslušníky osoby.
Tento případ zde nezmiňuji z důvodu absurdity daného oznámení. Stejně tak
ani nechci zlehčovat danou
situaci a stav osoby, který
však v praxi strážníků není
ojedinělý. Většinou se jedná
o starší spoluobčany, kteří
se léčí s psychickými problémy (a např. neužívají předepsané léky tak, jak mají,
anebo jsou předepsané léky
již slabé a nezabírají), anebo
vlivem vysokého věku trpí
Alzheimerovou chorobou či
tzv. stařeckou demencí. Velmi často se jedná o počínající stádia uvedených chorob,
která nejsou rodinnými příslušníky leckdy odhalena,
nebo dané příznaky u svých
dědečků a babiček často
popírají a zlehčují. Apeluji

proto na všechny, kteří mají
ve svém okolí seniory, kteří se
náhle začínají chovat nestandardně – NEPODCEŇUJTE
SITUACI! Pokuste se hledat
informace o daných chorobách – na internetu je jich
spousta, včetně návodů, jak
s nimi bojovat. Pokuste se
podchytit situaci dříve, než je
pozdě.
STRÁŽNÍK VYJÍŽDĚL
K ODSTRANĚNÍ
PADLÉHO STROMU
05.10.2021, komunikace
mezi Štěpánovem a Luží
Krátce po poledni vyjížděla
hlídka MP Skuteč společně
s jednotkou SDH Luže k odstranění stromu, který vlivem
silného větru padl přes pozemní
komunikaci. Kromě usměrňování provozu se strážník aktivně
podílel na odstranění následků.
NEHODA NA OBCHVATU
07.10.2021,
ul. Obchvatová, Skuteč
Krátce před polednem reagovala hlídka strážníků na oznámení o dopravní nehodě. Hlídka
se ihned dostavila na místo,
kde byla zjištěna srážka dvou
osobních vozidel vlivem nedání přednosti v jízdě. Jelikož si
jedna z přítomných osob stěžovala na bolest žeber, strážníci
jí na místě poskytli první pomoc a přivolali posádku RZP
Pardubického kraje. Z důvodu
nutnosti úklidu vozovky byla
dále na místo přivolána jednotka SDH Skuteč a HZS Hlinsko.
Strážníci dále na místě prováděli usměrňování provozu až
do vyšetření nehody hlídkou
SDN PČR Chrudim (skupina
dopravních nehod).
UVOLNĚNÉ PLECHY
STŘEŠNÍ KRYTINY
21.10.2021,
Palackého náměstí ve Skutči
Strážníci vyjížděli k oznámení
o uvolněné plechové krytině
na střeše jednoho z domů, kdy
vlivem silného větru hrozil její
pád.
dokončení na str. 5

Sběr papíru a plastu
dům od domu
V letošním roce jsme pořídili
240 litrové nádoby na plast
a papír, které od nás dostanou
domácnosti žijící v rodinných
domech. Velikost nádob jsme
zvolili záměrně, abychom je
nemuseli vyvážet tak často,
čímž snížíme vysoké náklady
na svoz.
Vy díky této novince už nebudete muset s těmito odpady
chodit do sběrných hnízd, ale
budete je moci třídit v pohodlí
domova. V den svozu pak jen

nádobu postavíte před dům
a svozová společnost se o vše
postará za vás. U těchto odpadů
bude také probíhat evidence,
proto nádoby dostanete už očipované.
V současné době probíhá rezervace prostřednictvím rezervačních formulářů, které
najdete na webových stránkách
města - http://bit.ly/ChciPopelnici-2kolo. Na začátku příštího
roku proběhne distribuce nádob.
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Nové popelnice ve sběrných hnízdech

V příštím roce plánujeme také
výměnu popelnic ve sběrných
hnízdech. Stávající zvony na-

hradí 1100 litrové kontejnery,
se kterými se lépe manipuluje
při svozu. Následně také upra-

víme frekvenci svozu, abychom ušetřili náklady.

Zvýšení poplatku za odpad

Kvůli drastickému zdražování se nám výrazně zvýší náklady spojené s odpadovým
hospodářstvím a výsledná
ztráta bude pro nás neúnosná.
Proto jsme nuceni od nového
roku zvýšit poplatek za odpad. Výši tohoto poplatku určí

prosincové zasedání zastupitelstva.

Podle propočtů nám zvýšená
částka pomůže pokrýt náklady v následujících čtyř letech, a proto nebudeme muset
v tomto období dále zdražovat.

O podrobnostech, které se
týkají zaváděných novinek,
vás budeme včas informovat.
Děkujeme, že nám již brzy
pomůžete změnit naše město
k lepšímu.
Jaroslav Hetfleiš,
místostarosta
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SKUTEČSKÉ NOVINY

DTK SKUTEČ INFORMUJE, aneb co se u nás děje
Tenisovým fanouškům přinášíme souhrn
některých tenisových výsledků
a informace z dění v našem klubu v roce 2021. Přestože nám
již v pořadí druhá „covidová
sezóna“ přinesla opět spoustu omezení, některé soutěže či
klubové akce se uspořádat přeci
jen podařilo.

pouze zkráceným PlayOff systémem (vyřazovací způsob - včetně zápasů o konečné umístění).
V osmičlenných skupinách tak
na každý tým vyšly tři zápasy.
V neúplných skupinách pak dokonce někdy jen dva. I tak jsme
ale byli rádi, že jsme se do těchto soutěží vůbec mohli zapojit.
Těšili jsme se z naší premiérové
účasti v soutěžích smíšených

měli pouze v kategorii minitenis
(6 – 7 let).

vyhráli nad TC Chrudim, a to
zaslouženě 6:3. Starší žáci v semifinále nestačili na LTC Pardubice poměrem 2:7. Třetí místo
obsadili díky těsnému vítězství
5:4 nad Pernštýnem Pardubice,
o kterém rozhodl až napínavý
supertiebreak závěrečné čtyřhry. Naopak o těsné prohře (4:5
s družstvem Pernštýna) mladších žáků v semifinále své sou-

Musíme konstatovat, že naši
letošní účast v soutěžích družstev považujeme za poměrně
úspěšnou. Kromě „babytenistů“, kterým se nepodařilo zvítězit ani v jednom ze tří utkání,
všechna ostatní družstva obsadila ve svých soutěžích shodně

Provoz městských sportovišť
o vánočních svátcích 2021 -2022
Krytý plavecký bazén – plavání veřejnosti
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

23.12.2021
24.12.2021
25.12.2021
26.12.2021
27.12.2021
28.12.2021
29.12.2021
30.12.2021
31.12.2021
01.01.2022
02.01.2022

09:00 – 11:00
ZAVŘENO
ZAVŘENO
09:00 – 11:00
09:00 – 11:00
09:00 – 11:00
09:00 – 11:00
09:00 – 11:00
ZAVŘENO
ZAVŘENO
09:00 – 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

13:00 - 19:00

Provoz sportovní haly

q babytenisté

q starší žáci

Soutěže smíšených družstev
Krajské mistrovské soutěže
smíšených družstev, kterých
se pravidelně zúčastňujeme již
od roku 2009 a které se obvykle
hrají od konce dubna do konce
června, začaly letos díky covidu s měsíčním zpožděním. Již
podruhé se proto tyto mistrovské týmové soutěže, pořádané
VČoTS, hrály místo klasickým
způsobem (tj. každý s každým),

družstev hned ve dvou věkových kategoriích. Poprvé v naší
klubové historii se totiž těchto
týmových soutěží zúčastnilo
i družstvo dospělých a družstvo
dorostu. Již tradičně jsme se přihlásili i do kategorie babytenis
(hráči 8 – 9 let), mladšího žactva
(10 – 12 let) a staršího žactva
(13 – 14 let). Potřebný počet
hráčů pro sestavení kompletního družstva jsme tak letos ne-

q dorostenci

třetí místo. Dospělí, jakožto
úplní nováčci v Pardubické
krajské soutěži, se nejprve výsledkově zapsali na horké půdě
v Ledči jasným vítězstvím 9:0.
V semifinále pak doma těsně
prohráli s Vysokým Mýtem 4:5
a v souboji o třetí místo pak
přehráli Holice poměrem 8:1.
Dorostenci v semifinále prohráli s Teslou Pardubice jasně
1:8. V souboji o třetí místo však

těže rozhodla nešťastná prohra
(také až v supertiebreaku) v závěrečné čtyřhře dívek. V souboji o třetí místo pak naši již jasně
zvítězili nad LTC Pardubice 8:1.
Další výsledkový servis ze
soutěží jednotlivců a některých
klubových akcí přineseme příště….
Za DTK Skuteč
Dušan Pečenka

Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

23.12.2021
24.12.2021
25.12.2021
26.12.2021

Pondělí

27.12.2021

Úterý

28.12.2021

Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

29.12.2021
30.12.2021
31.12.2021
01.01.2022
02.01.2022

14:00 – 22:00
ZAVŘENO
ZAVŘENO
08:00 – 17:00 (8:00 – 12:00
Basketbal turnaj generací)
13:00 – 22:00 (13:00 – 19:00
Tenis Raketlon)
13:00 – 22:00 (13:00 – 17:00
Volejbal turnaj stará garda)
14:00 – 22:00
14:00 – 22:00
ZAVŘENO
ZAVŘENO
08:00 – 22:00

Veřejné bruslení na zimním stadionu
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

27.12.2021
28.12.2021
29.12.2021
30.12.2021

15:00 – 17:00
15:00 – 17:00
15:00 – 17:00
15:00 – 17:00

q dospělí

Poslední letošní rybářské závody
Hned na začátku musím napsat,
že asi žádný ze zúčastněných
rybářů si nepředstavoval, v jakém obrovském větru se bude
v sobotu 30. října muškařit
a vláčet na Zbožnovském rybníku. Přesto se závodů zúčastnilo 80 rybářů, třetina odjela
v průběhu závodů, ale dvě třetiny jich vydrželo až do konce.
Těm všem, včetně pořadatelů,
patří velké poděkování. I když
jsme museli hodně improvizovat, dopadlo to dobře.
Vysazeno bylo 500 kg pstruha duhového. Nachytáno bylo
celkem 243 ks ryb, z toho:

pstruh duhový 175 ks, okoun
52 ks, candát 14 ks, kapr 1 ks,
bílá ryba 1 ks. Nejlépe si vedli
a první příčky obsadili:
1. Klíma Petr, Polička
2. Pejchar Jiří, Chotěboř (trenér juniorské muškařské reprezentace ČR)
3. Uličný Jan, Skuteč
– gratulujeme!
4. Jílek Milan, Polička
5. Rada Radim, Hradec Králové
Nejdelší rybu, pstruha 41 cm,
chytil Bartoň Jiří z Rychnova
nad Kněžnou. Celkem si závodníci ponechali 72 ks pstruha
duhového.

V posledním vydání SN jsme
pouze poděkovali našim sponzorům, bez kterých by byly
závody poloviční. Dnes, kromě poděkování, přejeme všem
sponzorům pevné zdraví, pohodu a odpočinek o Vánocích
a hodně sil do práce v novém
roce 2022. Vzhledem k omezenému prostoru v novinách jsme
se s redakcí SN dohodli na tom,
že jmenovitě budou všichni
naši sponzoři uvedeni na webových stránkách města v sekci
SN - neotištěno. Zde si můžete
prohlédnou seznam všech, kteří naši činnost podporují. Ještě
jednou děkujeme.

Závěrem bychom chtěli popřát
i všem občanům Skutče a okolí
hodně zdraví, peněz a pohody a současně nabízíme kapra
na vánoční stůl.
Za MO ČRS
Netolický Zdeněk
Prodej vánočních kaprů
bude probíhat ve dnech
22. – 23. prosince na Rybárně v Rubešově ulici.
Objednávky (pouze na 22.
12.) přijímáme telefonicky
na č. 732 181 691 – Sokol
Josef nebo osobně v prodejně Květinářství Sokol
na Palackého náměstí.

Městská policie Skuteč informuje

dokončení ze strany 4
Po příjezdu na místo strážníci
zajistili okolí místa proti vstupu
osob a dále přivolali jednotku
SDH Skuteč. Následně proběhla komunikace s vlastníkem nemovitosti, který zajistil opravu.

NEHODA
U BÍLÉHO KONĚ
29.10.2021, mimo katastr
pověřených obcí – Bílý kůň
V ranních hodinách vyjížděli
strážníci na žádost Policie ČR
k dopravní nehodě se zraněním
do obce Bílý Kůň. Po příjezdu
na místo byla zraněnému řidiči poskytnuta první pomoc
a byl stabilizován až do příjezdu RZS Skuteč. Vše proběhlo

v součinnost s ostatními zasahujícími složkami IZS.

ODPAD PATŘÍ
DO KONTEJNERU
Skuteč
Strážníci opakovaně řeší časté
umisťování odpadů vedle kontejnerů. Odpad lze umístit pouze do nádob k tomu určených
anebo např. do sběrného dvora, a pokud dojde k odložení
mimo stanovená místa, dotyčnému hrozí pokuta až ve výši
50.000 Kč. Strážníci k odhalování těchto přestupků často
využívají místní kamerový systém a umístění fotopastí, kdy
většina původců odloženého
odpadu mimo kontejnery byla

v minulosti zjištěna a sankcionována. Prosíme – dbejme
na čistotu města.

klidné prožití vánočních svátků a vše dobré do Nového
roku.

Za celý kolektiv strážníků
Městské policie Skuteč bych
Vám rád popřál krásné a po-

Za Městskou policii Skuteč
vrch. kom. Tomáš Brokl,
vrchní strážník

Fotbalový klub Skuteč
půlmistrem krajské I. B třídy
Hodnocení podzimní části
Prakticky na den přesně po čtyřech letech se stáváme půlmistry. Před čtyřmi lety jsme
po podzimní části opanovali
Okresní přebor, letos krajskou
I. B třídu. Všichni v klubu si
přejeme, abychom na to navázali na jaře a sezóna dopadla
úplně stejně jako před již zmíněnými čtyřmi lety, čili vyhrát
a postoupit o stupínek výše.
Otázkou však zůstává, zda ně-

jaká jarní část bude. Situace
okolo Covidu se nám horší, ale
pevně věřím, že se na jaře uvidíme s fanoušky na stadionu.
Chtěl bych poděkovat klukům
za jejich docházku, za spoustu
dřiny a pozitivní energie. Divákům, fanouškům a partnerům
děkujeme za jejich podporu.
hrající trenér
Martin Horáček

Aktuální covidová situace
v SeniorCentru Skuteč
dokončení ze strany 1
l během minulých 14 dnů
pobývaly v zahraničí (netýká se osob očkovaných
proti onemocnění covid-19,
pokud od aplikace poslední
dávky očkovací látky uplynulo více než 14 dní a očkovaná osoba nejeví žádné
příznaky onemocnění covid-19).
Při nerespektování pravidel
bude návštěva ukončena.
S ohledem na uzávěrku Skutečských novin je možná změna
přijatých opatřeních. Předpokládá se zpřísnění podmínek

pro dokládání bezinfekčnosti,
zejména potom uznávání testů. Aktuální informace najdete vždy na našich webových
stránkách www.scskutec.cz.
Věříme, že pokud budeme
všichni respektovat nastavená
pravidla, nebudeme muset přistoupit k omezování našich služeb, případně zákazu návštěv.
Že se společnými silami opět
vrátíme k normálnímu způsobu
života, kdy se bez obav budeme
moci scházet se svými blízkými
a přáteli.
Mgr. Linda Bodláková
ředitelka
SeniorCentra Skuteč

STRANA 6

SKUTEČSKÉ NOVINY

Výpis z usnesení ze Zastupitelstva města Skuteč č. 17
z 13.10.2021
Zastupitelstvo města
schvaluje:
1/17/2021
členy návrhové komise.
2/17/2021
program 17. zasedání Zastupitelstva města Skuteč.
Zastupitelstvo města bere
na vědomí:
3/17/2021
zprávu starosty města Skuteč.
4/17/2021
zápisy z kontrol finančního výboru zastupitelstva.
5/17/2021
zápisy z kontrol kontrolního výboru zastupitelstva.
6/47/2021
čerpání rozpočtu města za období leden – srpen 2021.
7/17/2021
rozpočtové opatření
č. 6/2021 v rozpočtu města
na rok 2021.
8/17/2021
rozpočtové opatření
č. 7/2021 v rozpočtu města
na rok 2021.
Zastupitelstvo města
schvaluje:
9/17/2021
rozpočtové opatření
č. 8/2021 v rozpočtu města
na rok 2021.
10/17/2021
poskytnutí dotací z rozpočtu
města Skuteč spolkům a oddílům na pronájem sportovní
haly a zimního stadionu na rok
2021 ve výši dle přiložených
tabulek a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací.
11/17/2021
poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti - děkanství Skuteč
na opravu střechy budovy barokní fary ve Skutči a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o jejím
poskytnutí.
12/17/2021
poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti - děkanství Skuteč na restaurování kostela sv.
Václava v Lažanech a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o jejím
poskytnutí.
Zastupitelstvo města bere
na vědomí:
13/17/2021
výsledek výběrového řízení
a uzavření smlouvy na nákup
elektrické rolby v rámci akce
Elektrická rolba pro zimní stadion ve Skutči s vítězným uchazečem PERFECT ICE s .r. o.
14/17/2021
informace ohledně záměru
koupě nemovitosti ul. Heydukova 429, Skuteč.
Zastupitelstvo města
schvaluje:
15/17/2021
prodej st. p. č. 609 o výměře
1088 m2, zastavěná plocha
a nádvoří, k. ú. Skuteč, obec
Skuteč.
16/17/2021
prodej st. p. č. 610 o výměře 588 m2, zastavěná plocha
a nádvoří a p. p. č. 2728
o výměře 22 m2, ostatní plocha
- jiná plocha, vše k. ú. Skuteč,
obec Skuteč.
17/17/2021
prodej části p. p. č. 2304/3
o výměře 52 m2, ostatní plocha
- ostatní komunikace, k. ú. Skuteč, obec Skuteč.
18/17/2021
prodej části p. p. č. 2304/3
o výměře 42 m2, ostatní plocha
- ostatní komunikace k. ú. Skuteč, obec Skuteč.
19/17/2021
prodej části p. p. č. 1093/1
o výměře 24 m2 ovocný sad, k.
ú. Skuteč, obec Skuteč.
20/17/2021
prodej p. p. č. 1218/4 o výměře 77 m2, ostatní plocha
- jiná plocha, k. ú. Žďárec
u Skutče. obec Skuteč.

21/17/2021
záměr prodeje st. p. č. 786
o výměře 300 m2, zastavěná
plocha a nádvoří včetně budovy s číslem popisným 224
v ulici Československé armády,
Skuteč a p. p. č. 487/4 o výměře 473 m2, zahrada, vše
k. ú. Skuteč, obec Skuteč. Prodej bude uskutečněn formou
aukce za minimální vyvolávací
cenu 6.000.000 Kč dle znaleckého posudku + náklady s prodejem spojené.
Zastupitelstvo města
neschvaluje:
22/17/2021
směnu p. p. č. 826/2 o výměře 9972 m2, lesní pozemek,
k. ú. Prosetín u Hlinska
za p. p. č. 1593/2 o výměře
1862 m2, ostatní plocha - ostatní komunikace, k. ú. Kvasín.
23/17/2021
prodej p. p. č. 568/19 o výměře 568 m2, trvalý travní
porost, k. ú. Zbožnov, obec
Skuteč.
24/17/2021
prodej p. p. č. 1923/28 o výměře 266 m2, ostatní plocha
- manipulační plocha, k. ú. Skuteč, obec Skuteč firmě Vantage
Towers s. r. o. Praha.
25/17/2021
prodej části p. p. č. 1083/17
o výměře cca 11 m2, lesní pozemek, části p. p. č. 1083/55
o výměře cca 32 m2, trvalý
travní porost a části p. p. č.
1083/92 o výměře cca
10 m2, trvalý travní porost, vše
k. ú. Hněvětice, obec Skuteč,
firmě DEMVED a. s. Pardubice.
26/17/2021
prodej ani směnu p. p. č.
1093/4 o výměře 1836 m2,
zahrada, k.ú. Skuteč, obec
Skuteč.
Zastupitelstvo města
schvaluje:
27/1//2021
pořízení změny č. 2 Územního plánu Skuteč zkráceným
postupem dle § 55a) a 55b)
stavebního zákona a určuje zastupitele pro proces pořizování
změn územního plánu - Pavla
Bezděka, starostu města.
Zastupitelstvo města
bere na vědomí:
28/17/2021
stanovisko pořizovatele dle
§ 46 odst. (3) stavebního zákona a Návrh na pořízení
změny č. 2 Územního plánu
Skuteč se stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody
podle zákona o ochraně přírody a krajiny k navrhovanému obsahu změny územního
plánu, ve kterém je vyloučen
významný vliv na evropsky
významnou lokalitu nebo ptačí
oblast a stanovisko krajského
úřadu jako příslušného úřadu
k navrhovanému obsahu změny územního plánu, ve kterém
je uvedeno, že návrh změny
nebude posuzován z hlediska
vlivů na životní prostředí podle
§ 10i) zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí.
Zastupitelstvo města
schvaluje:
29/17/2021
pořizovatele změny č. 2 Územního plánu Skuteč, kterým bude
Městský úřad Chrudim, odbor
územního plánování a regionálního rozvoje, oddělení
územního plánování.
30/17/2021
způsob úhrady nákladů na pořízení změny č. 2 Územního
plánu Skuteč – změny územního
plánu z důvodu potřeby města
bude hradit město Skuteč, změny územního plánu z důvodu
potřeby soukromého vlastníka
či právnické osoby bude hradit
poměrnou částí žadatel.

Výpis z usnesení Rady města Skuteč č. 83
z 08.11.2021
Rada města souhlasí:
1/83/2021
s navýšením kapacity školní družiny ZŠ Komenského, Skuteč,
IČ 75016346 o 7 dětí od září
roku 2022.
Rada města schvaluje:
2/83/2021
úpravu rozpočtu Základní školy,
Skuteč, Komenského 150, okres
Chrudim, o neinvestiční účelový
příspěvek na nákup učebních
pomůcek do nových učeben fyziky a chemie.
3/83/2021
odpisový plán MŠ Poršova,
Skuteč, IČ 75016184 na rok
2022.
4/83/2021
odpisový plán ZŠ Komenského,
Skuteč, IČ 75016346 na rok
2022 a současně navýšení odpisového plánu na rok 2021.
5/83/2021
odpisový plán ZŠ Smetanova,
Skuteč, IČ 75016028 na rok
2022.
6/83/2021
odpisový plán Školní jídelny,
Skuteč, IČ 75016265 na rok
2022.
7/83/2021
odpisový plán ZŠ a MŠ Žďárec
u Skutče, IČ 75016109 na rok
2022.
8/83/2021
odpisový plán ZUŠ Skuteč, IČ
68210582 na rok 2022.
9/83/2021
v souladu s platnou legislativou
odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Skuteč za první pololetí šk.
roku 2021/2022.
10/83/2021
smlouvu o dílo na realizaci
veřejné zakázky Novostavba
chodníku Skuteč - Bílý Kopeček
s vítězným uchazečem JUANA
TRADE s.r.o.
11/83/2021
odpis dlouhodobého nepotřebného majetku města Skuteč.
12/83/2021
nabídku prodeje nákladního
automobilu valníkového - AVIA
A30-H za minimální cenu
20.000 Kč.
13/83/2021
záměr pachtu p. p. č. 119/20
o výměře 1123 m2, trvalý
travní porost, k. ú. Hněvětice, obec Skuteč, na dobu
určitou
od
01.01.2022
do 31.12.2022.
14/83/2021
záměr pachtu částí p. p. č.
1093/1 o výměře cca 700 m2,
ovocný sad, k. ú. Skuteč, obec
Skuteč.
15/83/2021
záměr výpůjčky budovy čp. 50
na st. p. č. 244 o výměře 98 m2,
zastavěná plocha - nádvoří
a p. p. č. 527 o výměře 1313 m2,
ostatní plocha - sportoviště a rekreační plocha, vše k. ú. Lažany
u Skutče.
16/83/2021
záměr nájmu části p. p. č.
396/1 o výměře 20 m2, ostatní
plocha – jiná plocha, v k. ú. Skuteč, obec Skuteč.

17/83/2021
zřízení
věcného
břemene
na p. p. č. 2470/2, k. ú. Skuteč, obec Skuteč ve prospěch
ČEZ Distribuce, a. s., Děčín.
18/83/2021
zřízení
věcného
břemene
na p. p. č. 773/3, k. ú. Skuteč,
obec Skuteč ve prospěch ČEZ
Distribuce, a. s., Děčín.
19/83/2021
darovací smlouvu na opravu
komunikace na části p. p. č.
2533, k. ú. Skuteč, obec Skuteč
s firmou Drahoš s. r. o., Skuteč.
20/83/2021
podmínky aukce dobrovolné
na prodej budovy čp. 224
v ulici Československé armády,
Skuteč stojící na st. p. č. 786
a p. p. č. 487/4, vše k. ú. Skuteč, obec Skuteč.
21/83/2021
poskytnutí peněžitého daru
z rozpočtu města Skuteč na rok
2021 spolku Český svaz chovatelů ZO Skuteč.
22/83/2021
poskytnutí dotace z rozpočtu města Skuteč na rok 2021 spolku SH
ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Štěpánov a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
Rada města bere na vědomí:
23/83/2021
protokol o kontrole Úřadu práce
České republiky v příspěvkové
organizaci SeniorCentrum Skuteč z 22.10.2021.
Rada města schvaluje:
24/83/2021
příspěvkové organizaci SeniorCentrum Skuteč postup při vyřazení nepotřebného majetku 6 ks
zdravotních elektricky polohovatelných postelí od firmy Proma
Reha, s.r.o.
25/83/2021
rozpočtové opatření č. 9/2021
v rozpočtu města Skuteč na rok
2021.
Rada města doporučujeme ZM schválit:
26/83/2021
rozpočet města Skuteč na rok
2022.
27/83/2021
střednědobý výhled rozpočtu
města Skuteč 2023–2024.
28/83/2021
dodatek č. 1 ke kupní smlouvě
ze dne 28.05.2021 a smlouvě
o zrušení věcných břemen užívání a zástavního práva.
29/83/2021
směnu p. p. č. 1077/2 o výměře 64 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace a části p. p. č.
1077/1 o výměře 1 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, ve vlastnictví města Skuteč
za část st. p. č. 96 o výměře
8 m2, zastavěná plocha a nádvoří, za část p. p. č. 1076/2
o výměře 59 m2, ostatní plocha
– ostatní komunikace, za část
p. p. č. 1076/3 o výměře
17 m2, ostatní plocha – ostatní
komunikace, za část p. p. č.
1078 o výměře 3 m2, zahrada
a části p. p. č. 1083/9 o výměře
12 m2, zahrada, vše nacházející
se v k. ú. Hněvětice, obec Skuteč.

Výpis z usnesení Rady města Skuteč č. 82
z 25.10.2021
Rada města schvaluje:
1/82/2021
smlouvu o poskytnutí dotace
na činnost a provoz Turistického informačního centra Skuteč
z rozpočtových prostředků Pardubického kraje.
Rada města bere
na vědomí:
2/82/2021
čerpání rozpočtu města za období leden – září 2021.
3/82/2021
změnu rozpisu města Skuteč
na rok 2021.
Rada města schvaluje:
4/82/2021
úpravu rozpočtu Základní školy, Skuteč, Komenského 150,
okres Chrudim, o neinvestiční
účelový příspěvek na nákup
učebních pomůcek do nových
učeben fyziky a chemie.
5/82/2021
poskytnutí dotace z rozpočtu
města Skuteč na rok 2021 spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Skuteč na akci Slavnostní vyhlášení výsledků Ligy
mladých hasičů okresu Chrudim
2021 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o jejím poskytnutí.
6/82/2021
objednávku
na
dodávku
a montáž nových dveří do smuteční síně Skuteč s Josefem
Čejkou, dle cenové nabídky
z 06.10.2021.
7/82/2021
objednávku na opravu komunikace v místní části Lažany
s firmou Swietelsky stavební
s.r.o., dle cenové nabídky
z 05.08.2021.
8/82/2021
objednávku na dodávku vánočního osvětlení s firmou Blachere-Illumination CZ s.r.o., dle cenové nabídky z 20.10.2021.
9/82/2021
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky
Novostavba chodníku Skuteč
- Bílý Kopeček na základě zprávy hodnotící komise.
10/82/2021
smlouvu o poskytnutí dotace
se Státním fondem dopravní
infrastruktury na projekt Chod-

ník u silnice III/3062 - Žďárec
u Skutče - II. etapa.
11/82/2021
smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných míst elektrických zařízení k distribuční soustavě č.
21_SOBS01_4121856731 se
společností ČEZ Distribuce, a.s.
12/82/2021
objednávku na výstavbu veřejného osvětlení v k. ú. Žďárec u Skutče s firmou JUANA
TRADE s.r.o., dle cenové nabídky z 22.10.2021.
13/82/2021
objednávku na rekonstrukci nn
v k. ú. Žďárec u Skutče s firmou
JUANA TRADE s.r.o., dle cenové nabídky z 22.10.2021.
14/82/2021
podmínky nájmu bytu č. 11
v domě č. p. 377 na Palackého
náměstí, Skuteč.
Rada města souhlasí:
15/82/2021
s umístěním sídla společnosti
Luki & Tina s. r. o., na adresu
Boženy Němcové č. p. 932,
Skuteč.
Rada města doporučuje
ZM schválit:
16/82/2021
obecně závaznou vyhlášku č.
3/2021 o místním poplatku
za obecní systém odpadového
hospodářství.
17/82/2021
prodej p. p. č. 66/4 o výměře
90 m2, ostatní plocha - ostatní
komunikace, k. ú. Nová Ves
u Skuteč, obec Skuteč.
18/82/2021
prodej p. p. č. 1083/93 o výměře 33 m2, lesní pozemek, k.
ú. Hněvětice, obec Skuteč firmě
DEMVED a. s. Pardubice.
Rada města nedoporučuje
ZM schválit:
19/82/2021
prodej části p. p. č. 2452/6
o výměře cca 55 m2, ostatní
plocha - ostatní komunikace, k.
ú. Skuteč, obec Skuteč.
20/82/2021
prodej části p. p. č. 2579/1
o výměře cca 900 m2, ostatní
plocha - dráha, k. ú. Skuteč,
obec Skuteč.

VZPOMÍNKA

Zapalte svíce, kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte na krásné chvíle, které jsme s ním prožívali.
Dne 18.12.2021 uplyne 11 let od chvíle, kdy nás
opustil milovaný manžel, tatínek, děda a praděda pan
Vlastimil Abeska z Hroubovic. Dne 24.1.2022 vzpomeneme jeho nedožitých 92. narozenin.
S úctou a láskou stále vzpomínají manželka Dagmar,
dcera Hanka s manželem, rodina Řezáčova a Abeskova.
Děkujeme všem, kteří vzpomínají s námi.

Poděkování

S velikou vděčností děkujeme všem za projevy útěchy
ve smutku z odchodu naší milované Evy Hrabalové. Děkujeme za péči MUDr. Václavu Brožkovi a Janě Ondráčkové (Oblastní charita Nové Hrady u Skutče) a za důstojné rozloučení
O. Janu Linhartovi, Josefu Cemperovi a Heleně Šafránkové.
Šárka a Kamil, Jan

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY JSOU OD 9 DO 13 HODIN
Prosinec
4.12. Sobota		
5.12. Neděle		
11.12. Sobota		
12.12. Neděle		
18.12. Sobota		
19.12. Neděle		
24.12. Pátek - Štědrý den
25.12. Sobota - 1. sv. vánoční
26.12. Neděle - 2. sv. vánoční

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

Michael Chlud
Michael Chlud
Jiří Janovský
Jiří Janovský
Tomáš Mrkvička
Tomáš Mrkvička
Josef Cimburek
Tomáš Mrkvička
Lubomír Pecháček

Skuteč, Smetanova 568
Skuteč, Smetanova 568
Hlinsko, Wilsonova 590
Hlinsko, Wilsonova 590
Proseč u Skutče, Zahradní 240
Proseč u Skutče, Zahradní 240
Skuteč, Tyršova 386
Proseč u Skutče, Zahradní 240
Miřetice 31

U BOTANY Skuteč
U BOTANY Skuteč
Zdravotní středisko
Zdravotní středisko
Zdravotní středisko

Leden
1.1.2022 Sobota - státní svátek Nemocnice Pardubického kraje a.s., Kyjevská 44, Pardubice (budova č.17) 8 - 18hodin
2.1.2022 Neděle		
MUDr. Hana Mrkvičková
Proseč u Skutče, Zahradní 240
Zdravotní středisko
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ZPRÁVY ZŠ KOMENSKÉHO

Od začátku školního roku
jsme se my, žáci 1. a 2. ročníku, zúčastnili již několika aktivit. Stihli jsme si zasoutěžit
na městském sportovišti při
atletickém dni, vydat se na drakiádu, upéct ve školní jídelně
ovocné dobrůtky, spatřit dravce
a dozvědět se o nich plno zajímavostí. V městské knihovně
pod vedením p. Burešové jsme
zvládli plnit čtenářské dovednosti, vyzkoušeli si plavání
v místním plaveckém bazéně
a navštívili i záchrannou stanici
Pasíčka.

Den veteránů
Ve čtvrtek 11. listopadu jsme si
připomněli památku válečných
veteránů. Žáci druhého stupně vyrobili květy vlčích máků
a pomalovali kamínky, které
společně odnesli k pomníkům
padlých ve Skutči.

„Ten výlet byl super. Moc
jsem se bavila. Nejvíc se mi
líbil páv. Byla jsem moc ráda,
že tam byly i moje kámošky. A líbil se mi i autobus!“
Nikola Baťová

Dušičková noc
V pátek 5. listopadu proběhla
tradiční dušičková noc. Sice
jsme se nemohli veselit v prostorách přízemí školy a museli
si odpustit naše tradiční dílničky, ale sklepní prostory opět
nabídly přehlídku nejrůznějších (ne)stvůr, příšer a strašidel
a otestoval odvahu návštěvníků. Trocha fotodokumentace ze
záhrobí a podzimního karnevalu školní družiny…..
První adventní pondělí jsme
v odpoledních hodinách zazpívali kolemjdoucím u venkovního
stromečku
před
školou nejednu koledu, předvedli jsme práci keramického kroužku, napekli cukroví a společně zastavili

„Putování“ 1. a 2. třídy ze ZŠ Smetanova

Tím samozřejmě nekončíme,
my se ve škole nenudíme! Plánujeme další setkání v knihovně, pečení perníčků, příchod
Mikuláše s čerty, zimní výlet
na zámek Potštejn, vánoční
den…

Advent ve škole
na okamžik čas. Přestože nás
nenavštíví Mikuláš, tak si
rozhodně uděláme čertovsko-andělské vyučování, projekty
k vánočnímu období, zazpíváme si koledy, upečeme cukroví, vyzdobíme školu, uspořádáme třídní projekty a advent

nás ovlivní i ve školní družině
a klubech. Advent je časem
rodinné pohody, užívejte proto každé minuty, kdy můžete
být spolu.
Šťastné a veselé přejí malí
i velcí ze ZŠ Komenského.

Škola nanečisto
Prosincová škola nanečisto
ve vánočním duchu se bude
konat ve středu 8. prosince
od 15:00 do 16:00.
Za ZŠ Komenského
Ing. Bc. Šárka Horáková

O poslední jmenované akci
nám napsali žáci z 2. třídy:
„S naší třídou 2. A jsme byli
na výletě v záchranné stanici
Pasíčka. Starají se tam o zraněná a nemocná zvířata. Mají tam
i pštrosa. Moc se mi tam líbilo.“
Štěpán Mikšovský

Otevření školy se zúčastnil
hejtman pardubického kraje,
JUDr. Martin Netolický, PhD.
Pozvání také přijali zástupci
města Skuteč, ředitelé základních
a speciálních škol, zástupci zdravotnictví, sociální sféry a mnoho
dalších významných hostů.
Slavnostní program začal projevy pana hejtmana a ředitele
Mgr. Bc Petra Vtípila a poté již
následovala komentovaná prohlídka školy. Hosté si mohli prohlédnout nové odborné učebny,
rehabilitační, terapeutická aktivizační pracoviště a tréninková
pracoviště pro praktickou přípravu včetně vybavení speciálně pedagogickými a rehabilitačními pomůckami.

Všechny zájemce z řad veřejnosti srdečně zveme na dny

Žáci 1. a 2. třídy
ZŠ Smetanova

Ani se tomu nechce věřit, ale
naši školáci už mají za sebou
první čtvrtletí tohoto školního roku. Zdá se to jako chvíle, kdy naši noví prvňáčci
usedli poprvé do školních lavic, a teď už umí číst spoustu
písmen, slov, a dokonce i jednoduché věty. Získali zde také
spoustu nových kamarádů mezi
staršími dětmi a stihli si užít
i mnoho dalších akcí, které
naše škola pro děti organizuje.  

Slavnostní otevření Speciální základní školy Skuteč
Rádi bychom ještě jednou poděkovali všem hostům za účast.

Chcete s námi cestovat a podívat se, co už všechno umíme?
Budeme rádi, když zhlédnete
fotogalerie na našich webových
stránkách!

ZPRÁVIČKY ZE ZŠ ŽĎÁREC U SKUTČE

Hezkého podzimního počasí jsme využili hned k několika venkovním aktivitám.

Dne 9.11.2021 se uskutečnilo
slavnostní otevření nově zrekonstruované a zmodernizované budovy Speciální školy
ve Skutči.

„S celou třídou jsme navštívili
záchrannou stanici Pasíčka.
Starají se tam o nemocná zvířata. Donesli jsme jim mrkev,
tvrdé pečivo, piškoty, čočku,
těstoviny, jablka. Viděli jsme
veverky, ptáky, prase divoké.“
Nela Voržáčková

V říjnu měli žáci možnost
ocitnout se ve škole během
okamžiku v hlubinách podmoř-

ského světa. To jim poskytlo
přenosné oceanárium, které
využívá technologii 360°. Je to
multimediální pomůcka, která
děti provedla po krásách korálových útesů.  
Mezi další říjnové aktivity jsme
zařadili také návštěvu skutečské knihovny, kde děti se zájmem poslouchaly čtený příběh
a zapojovaly se do připravených aktivit.  

otevřených dveří. První proběhl
26.11.202, druhý se bude konat
14.1.2022 od 12:00 do 17:00.
Speciální ZŠ Skuteč

Největší překvapení na naše
školáky čekalo po podzimních
prázdninách.
dokončení na straně 9
Jednou z nich byla exkurze
do Záchranné stanice Pasíčka. Žáci zde měli možnost vidět expozici složenou z dravců,
sov, větších druhů pěvců a některých savců. Dále také handicapovaná zvířata a zázemí,
ve kterém se o ně pečuje. Krás
přírody jsme také využili k několika hodinám tělesné výchovy. Pochodová cvičení a hry
v přírodě patří neodmyslitelně
k našim pravidelným pohybovým aktivitám. Procházku
do sportovního areálu Doupnice jsme si navíc obohatili o opékání a týmovou šifrovací hru.
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• Paměťovou hru, která je výbornou pomůckou na trénování paměti pomocí zvuků.
• Výuková puzzle Kdo co
jí? a Kde kdo bydlí?

Knihovna Vás zve…

;

Do knihovny pro hračku?
Proč ne?
V měsíci říjnu jsme knihovní
fond rozšířili o nabídku didaktických hraček. V první várce
edukačních a zároveň zábavných her pro děti naleznete například:

SKUTEČSKÉ NOVINY

KULTURNÍ KALENDÁŘ
PROSINEC 2021
pátek 3. 12. – 19 hodin, KKS
JAROSLAV DUŠEK – ČTYŘI DOHODY

Po šesti letech se do Skutče vrací Jaroslav Dušek s představením inspirovaným
knihou Dona Miguela Ruize, založené na staré moudrosti Toltéků.                                      
Vstupné 390 Kč

úterý 7. 12. – 19 hodin, KKS
DEŠTIVÉ DNY

• Vícevrstvá dřevěná puzzle Vývoj stromu a Vývoj
motýla, která rozvíjí jemnou motoriku, představivost
a také trpělivost dítěte.
• Magnetické labyrinty Vesmír, Ostrov a Poznávej barvy, podporující rozvoj jemné
motoriky a koordinaci očí
a rukou a další.

Vánoční poukazy
Říká se, že pod stromečkem
by neměla chybět knížka. Ale
darovat takřka bezednou tašku knih dle vlastního výběru
a za poloviční cenu jedné?
Nabízíme vánoční poukazy
na předplatné pro půjčování
knih, časopisů, audioknih, společenských her a didaktických
hraček.

Prosincový provoz knihovny
Městská knihovna Skuteč upozorňuje, že ve dnech od 23.
do 31. prosince tohoto roku
bude uzavřena. Všem našim
čtenářům přejeme příjemné
prožití vánočních svátků a těšíme se na setkání v novém roce.
MK Skuteč

POZVÁNKA DO DIVADLA
VELKÁ BANKOVNÍ LOUPEŽ

Zatímco z médií se na nás valí
jedna negativní zpráva za druhou, my Vám předkládáme
možnost si od reality odpočinout a výborně se pobavit při
komedii Velká bankovní loupež. Jmenovanou hru Východočeského divadla Pardubice
jsme měli uvést už na jaře 2020,
novým termínem je čtvrtek

16. prosince. Představení je
z větší části obsazeno abonenty, pár volných vstupenek
je však ještě stále k dispozici. Doufejme, že s dodržením
platných opatření a kontrolou
bezinfekčnosti se i v prosinci
vnitřní kulturní akce budou
moci konat.
/frí/

Odložené představení pražského Divadla Unglelt nabízí ojedinělé herecké
výkony Richarda Krajča a Davida Švehlíka. Dramatický příběh z chicagského
předměstí má kriminální prvky, ale líčí i sílu přátelství.		            
Vstupné 450 Kč

pátek 10. 12. a sobota 11. 12. - 19 hodin, KKS
ZÁVĚREČNÉ VĚNEČKY TANEČNÍCH

Oba taneční kurzy budou zakončeny slavnostním Věnečkem s hudební produkcí
skupiny Chorus. Mladí tanečníci ukáží vše, co se od září na tanečním parketu naučili.
Vstupné 100 Kč

úterý 14. 12. - 19 hodin, KKS
VÁNOČNÍ KONCERT PS RUBEŠ

Hlavním bodem programu koncertu bude oblíbená Česká mše vánoční Jakuba
Jana Ryby. Návštěvníci ji uslyší v provedení Chrudimské komorní filharmonie, PS Rubeš, PS Slavoj a sólistů: Eliška Hájková, Zdeňka Grossová, Marek
Hergovits, Jakub Hrubý. V průběhu večera vystoupí i DPS Cantando.             
Vstupné: 100 Kč, děti do 15 let 50 Kč

středa 15. 12. – 19 hodin, KKS
VEČÍREK

Nová česká komedie je režijním debutem Michala Suchánka. Film vychází
z divadelní hry, kterou herec také sám napsal. V příběhu bývalých spolužáků
uvidíte řadu známých hereckých tváří.
Vstupné v předprodeji 80 Kč, na místě 100 Kč

čtvrtek 16. 12. – 19 hodin, KKS
VELKÁ BANKOVNÍ LOUPEŽ

Vypadá to na klasickou bankovní loupež, ale nic není, jak se zdá. Podaří se
vedení malé banky v Minneapolisu ochránit vzácný diamant? Svižnou a nadmíru úspěšnou komedii tří britských autorů uvidíte ve zdařilém provedení
Východočeského divadla Pardubice.       	            Vstupné 330 Kč

středa 22. 12. – 19 hodin, KKS
PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI

Přijďte se pobavit u romantické komedie s vánoční tématikou. Ve filmu plném
emocí a vztahů, který bychom mohli nazvat pohádkou pro dospělé, uvidíte
Evu Holubovou, Jaroslava Duška, Richarda Krajča, Jiřího Langmajera, Annu
Polívkovou a další.             Vstupné v předprodeji 80 Kč, na místě 100 Kč
Připravujeme:
  4. 1. Pravda (divadlo)
  8. 1. Tříkrálový ples
20. 1. Cestopisná přednáška v muzeu
21. 1. Ples SMT Skuteč
25. 1. Partička
27. 1. Hra, která se zvrtla

(Po)zapomenuté výrazy
Klekání je zvonění, které se
opakovalo každý den třikrát
– za úsvitu, v poledne a večer. Lidé měli při zvuku zvonu zanechat práce, pokleknout
a modlit se modlitbu Anděl
Páně. Tradičně se klekání zvoní
po dobu trvání této modlitby,
tedy zhruba dvě a půl minuty,
a protože modlitba Anděl Páně
sestává ze tří biblických veršů,
někdy se klekání zvoní s dvojím přerušením.

q I v případě Deštivých dnů doufáme, že se je v náhradním termínu podaří uvést – s dodržením aktuálně platných opatření.

V době, kdy ještě nebylo rozšířené nošení hodinek, sloužilo
také k určování času. Za ranního klekání vstávali, při poledním obědvali a u večerního
posílali své děti spát. Starší děti
večerní klekání upozorňovalo,
že se mají vrátit domů. Opozdilce mohla podle pověstí v poledne odvléct polednice a večer
pak klekánice. V některých obcích se tradice stále dodržuje.
zdroj: wikipedie

Z akcí mohou být pořizovány záznamy za účelem prezentace města.

NÁVŠTĚVA KULTURNÍCH AKCÍ
Veškeré kulturní akce se uskuteční pouze za předpokladu,
že to současná epidemická situace dovolí. Současně musí
návštěvníci počítat s tím, že u vstupů na akci bude kontrolována
jejich bezinfekčnost   v rámci v té chvíli platných opatření.  
Doporučujeme sledovat web a facebook města, kde se aktuální
informace vždy objeví nejrychleji.
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ZPRÁVIČKY ZE ZŠ ŽĎÁREC U SKUTČE
dokončení ze strany 7
Všude na ně číhala strašidla, duchové a vše co patří
ke správné halloweenské výzdobě. Děti přišly v krásných
maskách a užily si spoustu legračních soutěží a her při strašidelné diskotéce.
FIE metoda na naší škole
Stejně jako většina ostatních
škol si také uvědomujeme dopad této nelehké a komplikované doby na vzdělávání žáků. Je

třeba jim teď co nejvíce dodat
vnitřní motivaci a sebedůvěru
a podpořit dovednost „učit se
učit“. Z tohoto důvodu je naše
škola pro tento a nadcházející
školní rok zapojena do projektu, který je zaměřen na podporu
rovných příležitostí ve vzdělávání. Do školy dochází speciální pedagog, který se metodou
FIE (Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování)
snaží rozvíjet učební potenciál
našich žáků. S metodou FIE

Řádkový inzerát

Koupím obrazy malířů Vysočiny: Gustav Porš, Sodomka, Wagner, Dvořák, Hanych, Lukášek, Bukáček, Sigmund, Vovsová, Macoun, Jambor, Panuška, Bubeníček, Kaván, Fiala, Cína - Jelínek, Němec, Zezula, Odvárka,
Balíček a další. Tel: 603 294 594.

Řádkový inzerát

Ordinace MUDr. Michaely Kovářové ve Skutči přijme paní na pravidelný večerní úklid. Jedná se o 12 hodin týdně. Zaměstnání může být na DPP
nebo DPČ, dle domluvy. Bližší informace podá na tel. č. 733 663 358 sestra
Martina Syslová v odpoledních hodinách.

je doporučeno začít pracovat
už s dětmi předškolního věku.
Z tohoto důvodu probíhá toto
„učení“ každý týden také v naší
mateřské škole. Dále máme
nově zavedeno pro naše před-

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

Prodám byt 3+1 v centru Skutče, cena dohodou. Podrobné informace zašleme na vaši e-mailovou adresu, kterou sdělíte na telefon č. 605 862 765.
Nabídka se netýká realitních kanceláří.

Řádkový inzerát

Koupím garáž ve Skutči. Tel.: 725 347 472.

VZPOMÍNKA
Dne 19.12.2021 uplyne 10 let od úmrtí
Josefa Modráčka ze Skutče. Ti z Vás, kteří jste
ho znali, vzpomeňte na něho s námi.
S láskou rodina.

Řádkový inzerát

Prodejna RC modely počítače, ruční nářadí, elektronika, zahradní příslušenství, aku nářadí, broušení pilových řetězů, pil, nůžek, nožů.
Balíkovna a DPD výdejní a podací místo. Chaloupka, Rubešova 421,
53973 Skuteč. Tel.: 739 407 384. www.modelypocitace.eu

Řádkový inzerát

Nabízím k pronájmu ve Skutči u Konopáče větší řadovou garáž bez elektřiny. Cena 600 Kč. Tel. 776 101 776

VÁNOČNÍ PRODEJ RYB
Skuteč, Bílý Kopeček 217
po - čt

15:00 – 18:00

KAPR, PSTRUH, LÍN, JESETER, JEZÍRKOVÉ A NÁSTRAŽNÉ RYBY

Vánoční prodej:
20. – 23. 12. 2020 07:00 – 19:00
l zpracování dle přání zákazníka
l uzené ryby dle objednávky.
Informace a objednávky na tel. č.: 603 889 085

VZPOMÍNKA

Dne 10. 11. uplynul rok od chvíle, kdy nás navždy opustil pan
Jaroslav Řezníček, který by tento den slavil 85. narozeniny.
S láskou a úctou vzpomínají dcera a syn s rodinou.
Redakce se omlouvá za chybně uvedené křestní jméno v listopadovém
vydání SN.

1+1

DRUHÉ BRÝLE
ZDARMA
Akce pro děti
i dospělé
(Více informací v optice)

...ABYSTE LETOS
VIDĚLI JEŽÍŠKA LÉPE!

Nabízíme i vánoční
dárkové poukazy
Palackého 38, Holice, tel: 466 920 672
Na Labišti 532, Pardubice, tel: 466 647 352
Sládkova 849, Skuteč, tel: 469 350 541
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ZDRAVOTNÍ
MATRACE
OD ČESKÉHO
VÝROBCE

školáky pravidelné odpolední
zaměstnání. To je vedené paní
učitelkou ze základní školy a mělo by je lépe připravit
na zápis a vstup do první třídy.
kolektiv ZŠ a MŠ Žďárec

www.zznhp.cz

13.11.2019 16:07:34

Hračky BRUDER
Nepromarněte naši nabídku kvalitních
hraček německého výrobce BRUDER!
Široký výběr zemědělské, lesní
a stavební techniky pro začínající
farmáře a stavitele. Modely BRUDER
vynikají svou funkčností a kvalitou.
Většina modelů je v měřítku 1:16
oproti své skutečné verzi.

Potřebujete odstranit nežádoucí saze
a další nečistoty z vašeho komínu
nebo kotle? Máte prasklé koleno nebo
díru v rouře? Chystáte se na výrobu
udírny? Neváhejte nás navštívit
a vyberte si z širokého sortimentu
silnostěnných a slabostěnných rour,
kolen a příslušenství.
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Kouřové roury,
kolena
a příslušenství
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velký výběr matrace postele
velké množství matrací k okamžitému vyzkoušení
Nábytek Skuteč, Smetanova 1011, Skuteč, tel.: 774 979 223

Nabízíme kuchyňské náčiní
české značky ORION
Tvoříme vaši domácnost

Nabízíme zahradní nářadí
značky FISKARS
Vylepšete vaši zahradu

Adresa: Smetanova 944,
539 73 Skuteč

ZDE

mapa
Skutče
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