Výzva – vánoční strom
Máte na svém pozemku smrk, který byste rádi věnovali městu, aby
se stal pro letošní rok Vánočním stromem? Pokud ano, kontaktujte
Městský úřad Skuteč na tel. čísle: 469 326 403, 404. Pokud bude
strom pro daný účel vhodný, město na své základy zajistí jeho pokácení a převoz. Za nabídky předem děkujeme.

q V říjnu byla dokončena rekonstrukce dopravního hřiště u MŠ Poršova, včetně technického domku a výstavby nového zahradního
domku, který bude sloužit jako venkovní herna. Dopravní hřiště u školky mohou po dohodě využívat i děti z jiných školek a nižších
tříd základních škol.

Podzimní investiční i jiné novinky
Knihovna v objektu bývalé
pobočky KB, a. s.
Na zářijovém zasedání zastupitelstva města byl schválen
záměr podání žádosti o odkup
bývalé pobočky Komerční banky, a. s., ve Skutči. Žádost byla
v řádném termínu, tj. do 06. 09,
podána a KB, a. s., nám na přelomu měsíce sdělila, že s námi
hodlá o odkupu objektu jednat.
Součástí jednání byla i konzultace záměru rekonstrukce
předmětné budovy, kam bychom chtěli přestěhovat naši
městskou knihovnu. Znamenalo
by to, buď na přechodnou dobu
nebo trvale, přemístit bankomat
KB, a. s., do jiného prostoru.
Aktuálně se dojednávají další
podrobnosti a na příštím za-

sedání zastupitelstva by měla
být schválena kupní smlouva
a zároveň i nájemní smlouva
na bankomat.
Hasičské auto
pro výjezdovou jednotku
Město Skuteč v posledních
třech letech opakovaně podávalo žádost o dotaci na pořízení
cisternové automobilové stříkačky (CAS) pro naši výjezdovou jednotku JPO II.  V rámci
zásahů využívá naše jednotka
vozidlo Tatra Terno, které bylo
pořízeno již před více než 15
lety a dopravní automobil Iveco. I s ohledem na to, že zásahů
rok od roku přibývá a v roce
2020 dosáhl počet výjezdů rekordních 140, bylo třeba řešit

otázku nové techniky.  
Podle nejčerstvějších informací
bychom měli být zařazeni mezi
3 žadatele z Pardubického kraje, kterým bude dotace ve výši
2 mil. Kč v příštím roce poskytnuta. Pro nás to v tuto chvíli
znamená počítat do rozpočtu
na rok 2022 s dofinancováním
nákupu, což představuje částku
cca 5,5 mil. Kč. V momentě,
kdy budeme mít dotaci definitivně potvrzenou, vypíšeme výběrové řízení na základě kterého bude nové hasičské vozidlo
pořízeno.
Silnice ze Skutče na Štěpánov se začíná projektovat
Pardubický kraj dokončil výběrové řízení na projektanta nové
silnice II/305 ze Skutče na  Štěpánov. Jedná se o úsek od kruhového objezdu pod firmou
Botas, a. s., až na konec Štěpánova, kde je odbočka na Svatou
Annu (napojení na již opravený
úsek).
Součástí této akce bude výstavba nového kruhového objezdu,
který umožní napojení nové lokality pro výstavbu rodinných
domů u Vagonů. Dále projekt
zahrnuje vybudování opěrných  
zdí v serpentinách pod Štěpánovem, odvodnění komunikace

i nové chodníky v obci. Projekt
by měl být dokončen v příštím
roce.
Změna vedení
městských sportovišť
V závěru srpna se rozhodla
ukončit působení u společnosti Městská sportoviště Skuteč,
s. r. o., dlouholetá pracovnice
Hana Malinská. Na městských
sportovištích působila více než
10 let a to především na pozici
ekonomky, v posledním 1,5 roce
i na pozici vedoucí. Celou dobu
se významně podílela na chodu
celé společnosti. Chtěl bych touto cestou poděkovat Haně Malinské za veškerou vykonanou
práci pro skutečská sportoviště
a popřát jí do dalšího osobního
i profesního života hodně spokojenosti a úspěchů.
Na základě podané výpovědi
bylo vypsáno výběrové řízení
na pozici vedoucího Městských
sportovišť Skuteč, s. r. o. Ze
šesti přihlášených uchazečů
v průběhu výběrového řízení
jeden odstoupil. Na pozici nového vedoucího byla vybrána
Ing. Andrea Hrouzková, kterou
mnozí znají např. z oblasti hasičského sportu.   
Pavel Bezděk, starosta

Nalaďme se společně na Vánoce
Po roční pauze se opět sejdeme na náměstí, abychom společně rozsvítili vánoční strom. V sobotu 27. listopadu můžete od 16 hodin
navštívit malý vánoční jarmark, kde vás čeká punč, grog nebo stánky s jarmarečním zbožím.
Od 18 hodin začne také kulturní program, ve kterém se představí
obě skutečské základní školy, žáci ZUŠ a pěvecké sbory Cantando
a Rubeš. Strom slavnostně rozsvítíme v 19 hodin.
Přijďte se společně s námi naladit na tu pravou vánoční atmosféru. 						  
/zel/

Projekt 2121 – pozor končíme!

Před půl rokem oznámená pravidla o poslání zprávy do budoucnosti vzdálené sto let už každý, kdo se chce zúčastnit, dobře zná. Připomínáme, že jsou podrobně rozepsána na webu
muzeum.skutec.cz. Už v neděli 21. listopadu proběhne od 9 do 21
hodin v Kulturním klubu Skuteč převzetí Vámi připravených dokumentů a fotografií. Na konci dne zapečetí notář speciální schránku,
kterou uložíme do muzejního depozitáře k dlouhodobé hibernaci.
K otevření dojde v roce 2121. Pojďme našim potomkům popsat
jak nyní žijeme. Pohled každého z nás je jedinečný. Nezapomeňte!
Libor Aksler

q V říjnu byla zahájena rekonstrukce střechy Kulturního klubu Skuteč (u zadní části objektu). Starý plech byl odstraněn,
položena bude nová fólie a laťování a následně bude instalován
střešní systém prefalz se speciální povrchovou úpravou zaručující
značnou trvanlivost. Investici realizuje firma Jaroslav Kopřiva.
Se zahájením podzimního provozu začal KKS využívat i dva
nové kotle, které celý objekt vytápějí.
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STRANA 2

Jistě jste si všimli, že výstavba
chodníku ve Žďárci je v plném
proudu. Společně s touto akcí
probíhá i osazení nového pouličního osvětlení, elektrické vedení je nově umístěno do země
a ve výstavbě je i dešťová kanalizace.
Koncem října úspěšně proběhla
kolaudace kanalizace ve Skutíčku. Občané této místní části
se na novou kanalizaci mohou
připojovat až do konce dubna
2022. Stejný scénář úspěšného
dokončení kanalizace a napojování platí i pro občany Lažan.

VÝSLEDKY VOLEB

Místo pro místostarostu

Připomínám nově vybudovanou zpevněnou plochu za místním hřbitovem, kterou je možné běžně využívat k parkování.
Zejména při pohřbech a smutečních obřadech poskytuje dostatečnou kapacitu, když přední
parkoviště už nestačí a přispívá
tak k plynulé průjezdnosti komunikace. Parkování je zde
pohodlnější i v případě, že máte
hrobové místo v zadní části
hřbitova. Mimo to se toto místo
může stát výchozím pro příjemnou procházku. Příjezd a okolí
hřbitova je monitorováno kamerovým systémem. Pozitivní
je, že další zpevněná plocha pro

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konaných
ve dnech 8. – 9. 10. 2021

VÝSLEDKY ZA ČR

Celková volební účast dosáhla 65,43 %. Dle pořadového čísla se
kandidující strany a hnutí umístily následovně.

parkování vzniká také v ulici
Družstevní.
V brzké době budou ti z vás,
kteří si již požádali o nádoby
na tříděný odpad informová-

ni sms zprávou nebo emailem
o přesném datu a místě vyzvednutí těchto nádob.
Jaroslav Hetfleiš, místostarosta, tel. 774 415 591, e-mail
jaroslav.hetfleis@skutec.cz

Zajištění zimní údržby
Stejně jako v minulých letech,
bude i letos město Skuteč zajišťovat zimní údržbu komunikací
a chodníků. Doufáme, že nám
letošní zima nepřipraví žádný
kalamitní stav a napadne jen tolik sněhu, aby bylo možné běžkovat nebo sjezdovat na k tomu
určených místech. Tak jako
každý rok, i letos budeme spoléhat na smluvní pomoc ZD
Zderaz a MěVaK Skuteč, kteří budou zajišťovat pluhování
a posyp na většině městského

katastru. V průběhu října jsme
k chodníkům a nebezpečným
místům instalovali nádoby
s posypovým materiálem.
Technická skupina doplnila
i zásoby v našich zásobnících.
Předem bych chtěl poděkovat
vlastníkům nemovitostí za to,
jak přistupují k údržbě chodníků a pomáhají tak zvládnout
případnou sněhovou nadílku
a prosíme vlastníky nemovitostí
i nadále o spolupráci při za-

jišťování 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
pohotovost od 04:00, aby
k prvním ranním autobusům

již byly hlavní tahy sjízdné.
V 06:00 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.
Kontaktní osoba pro organizaci
zimní údržby je:   Luboš Kropáček, tel. 469 326 490/491,
731 557 631, odbor stavební
úřad, majetek a investice.

Letní soutěž pro seniory našeho regionu již má svoje vítěze!
Do vyluštění osmisměrky, kterou pro naše seniory připravili studenti  Gymnázia ve Skutči se zapojilo 111 soutěžících.  Posouzení platnosti odevzdaných lístků s tajenkou a vylosování  výherců
proběhlo v Komunitním centru na Štěpánově. Vítěze soutěže vylosoval  devatenáctiletý Honza Doležálek ze Štěpánova, juniorský
mistr světa 2021 v hodu kladivem.

Obec Předhradí vyhlašuje konkurs na

vedoucí pracovní místo
ředitelky/ředitele

MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘEDHRADÍ
Požadavky:
l odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti ředitelky/ředitele v souladu s § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů;
l znalost školských předpisů a školské problematiky;
l dobrý zdravotní stav;
l osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele mateřské školy - zejména občanská a morální bezúhonnost, organizační a řídící schopnosti;
l předpokládaný nástup na pracovní místo – od 01.02.2022.
Obsahové náležitosti přihlášky i celé znění vypsaného konkurzního řízení najdete na: www.predhradi.cz. Přihlášky
se přijímají do 08.11.2021, do 17 hodin.

Nevešlo se do SN

Téměř každý měsíc se stane,
že některé příspěvky zaslané
do redakce se, při nejlepší
vůli, do připravovaného vydání Skutečských novin nevejdou. Kdybychom se o to
i tak snažili, znamenalo by to
zmenšení písma a méně fotografií, což by ke kvalitě rad-

ničního měsíčníku rozhodně
nepřispělo. Proto je na webu
města, v sekci Skutečské
noviny, rubrika Nevešlo se
do SN. Zde najdete a můžete
si přečíst neotištěné příspěvky.
Lenka Frídlová,
šéfredaktorka

1. cenu získal Josef Profous ze Skutče
2. cenu Božena Kynclová ze Skutče
3. cenu Dagmar Stehnová ze Skutče
Šťastným výhercům gratulujeme!
Jitka Veverková

Nominace
na Sportovce roku
Ve středu 16. února 2022
od 18 hodin se v Kulturním
klubu ve Skutči uskuteční slavnostní předávání cen ankety
Sportovec roku. Vyhlašovatelem ankety je Sportovní unie
Chrudimska ve spolupráci
s Městem Skuteč a agenturou
Sport Action s.r.o., přičemž
partnery jsou další města regionu – Chrudim, Hlinsko, Heřmanův Městec, Slatiňany, Chrast,
Luže, Ronov nad Doubravou,
Seč, Třemošnice a Nasavrky.
Přestože rok 2021 je nejen pro
sportovce vzhledem ke známým skutečnostem složitý,
může se  „Chrudimský region“
pochlubit výbornými výkony a výsledky talentovaných
sportovců i sportovních týmů.
Letošní sezóna byla pro mnohé z nich mimořádně úspěšná.
Náš region se však může pochlubit i mladými nadějemi, jejichž jména zatím nejsou tolik
známá, ale o mnohých z nich
zcela jistě v budoucnu ještě
uslyšíme. Ocenění Sportovec
roku jsou rovněž poděkováním

výjimečným osobnostem, které
chrudimský region často zviditelňují v ČR i za jejími hranicemi. Anketa Sportovec roku má
současně ke zdravému pohybu
motivovat nejen děti a mládež,
ale i dospělé.
Nejen sportovní organizace, ale
i široká veřejnost může posílat
návrhy nominací v těchto kategoriích: dospělí, mládež do
19 let, trenéři, družstva, handicapovaní sportovci, veteráni,
fair play, síň slávy, dále také
v kategorii krajánek a vesnická
TJ. Nominace bude zpracovávat Sportovní unie Chrudimska,
která je pak předloží hodnotící
komisi. Nominace ve zmiňovaných kategoriích mohou zájemci do 4. ledna 2022 zasílat
jednoduchým způsobem přes
webové stránky https://chrudim.cuspce.cz/nejuspesnejsi-sportovci/   nebo listovní poštou na adresu: Sportovní unie
Chrudimska, V Průhonech 685,
537 03 Chrudim.
Vojtěch Čižinský

číslo
1 	
2 	
3 	
4 	
5 	
6 	
7 	
8 	
9 	
10 	
11 	
12 	
13 	
14 	
15 	
16 	
17 	
18 	
19 	
20 	
21 	
22 	

název strany/hnutí 		platných hlasů
v%
Strana zelených 		
53 343 	
0,99
Švýcarská demokracie 		
16 823 	
0,31
VOLNÝ blok 		
71 587 	
1,33
Svododa a př. demokracie (SPD)		 513 910 	
9,56
Česká str. sociálně demokratická		 250 397 	
4,65
Volte Pr. Blok www.cibulka.net		
586 	
0,01
ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 		
5 167 	
0,09
Trikolora Svobodní Soukromníci		 148 463 	
2,76
Aliance pro budoucnost 		
11 531 	
0,21
Hnutí Prameny 		
8 599 	
0,15
Levice 		
639 	
0,01
PŘÍSAHA Roberta Šlachty 		 251 562  	
4,68
SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 		 1 493 905           27,79
SENIOŘI 21 		
3 698 	
0,06
Urza.cz: Nechceme vaše hlasy 		
6 775  	
0,12
Koruna Česká (monarch.strana) 		
8 635 	
0,16
PIRÁTI A STAROSTOVÉ 		       839 776            15,62
Komunistická str. Čech a Mor.   		 193 817 	
3,60
Moravské zemské hnutí 		
1 648 	
0,03
ANO 2011 	    1 458 140           27,12
Otevřeme ČR normál. životu 		
21 804  	
0,40
Moravané 		
14 285 	
0,26

VÝSLEDKY ZA SKUTEČ

Ve Skutči byla volební účast o něco nižší než v celé ČR, dosáhla
63,45 %. Dle počtu hlasů se kandidující strany a hnutí umístily následovně.
název strany/hnutí 		
platných hlasů
v%
ANO 2011 		 790 		
30,34
SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09		 704 		
27,04
PIRÁTI a STAROSTOVÉ 		 262 		
10,06
Svoboda a přímá demokracie (SPD) 		 256		  9,83
Komunistická strana Čech a Moravy 		 162		  6,22
Česká strana sociálně demokratická 		 130 		  4,99
Přísaha Roberta Šlechty 		 102		  3,91
Trikolora Svobodní Soukromníci 		
63 		  2,42
VOLNÝ blok 		
61 		  2,34
Strana zelených 		
26 		  0,99
Otevřeme Česko normálnímu životu 		
20 		  0,76
Švýcarská demokracie 		
8 		  0,30
Hnutí Prameny 		
5 		  0,19
Aliance pro budoucnost 		
4		  0,15
Urza.cz: Nechceme vaše hlasy 		
4 		  0,15
Koruna Česká (monarch. strana)  		
3 		  0,11
Moravané 		
2 		  0,07
ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 	         1		  0,03

Výluky na železnici
Upozorňujeme cestující na výluku, která bude platit na železniční trati v úseku Žďárec
u Skutče – Čachnov ve dnech
1. – 5. listopadu. Po dobu výluky budou všechny vlaky nahrazeny náhradní autobusovou
dopravou. Důvodem výluky
je oprava železniční zastávky

v Předhradí a oprava železniční
tratě. Ve dnech 12., 15. a 16. listopadu vždy od 08:40 do 19:00
se budou konat denní výluky
v úseku Svitavy – Polička. I zde
budou vlaky nahrazeny autobusy. Výluky poslouží k odstranění porostu, opravám a údržbě
trati.

Rekonstrukce bytů
S blížícím se koncem roku se postupně začínají dokončovat letošní
investiční akce. Jedna z těch „menších“, ale neméně důležitá, byla
rekonstrukce bytu na Palackého náměstí 377. Zde firma Otistav,
s. r. o., provedla kompletní rekonstrukci bytu, jejíž součástí byly
nové rozvody vody, elektřiny, topení atd. Celková cena rekonstrukce byla 676.000 Kč.
Luboš Kropáček, odbor stavební úřad,
majetek a investice

SKUTEČSKÉ NOVINY

ČESKÝ DEN
PROTI RAKOVINĚ 2021
Dne 29. září se skautky z prvního oddílu zapojily do tradiční sbírky s názvem Český den
proti rakovině. Letos se uskutečnil již 25. ročník této akce.
Skautky prodávaly kytičky se
zelenými stužkami a rozdávaly letáčky, aby vybraly peníze na boj s nádorovými onemocněními ledvin, močového
měchýře a prostaty a celkem
vybraly 19.200 Kč. Velmi se

těší z tak vysoké částky mířené
na podporu boje proti rakovině.
Cílem této charitativní akce je
také přinést veřejnosti informace o prevenci rakoviny. Pokud
jste děvčata náhodou nezastihli
ve městě, přispět můžete zasláním dárcovské SMS. Více
informací naleznete na webu
www.cdpr.cz.
za I. oddíl Pučiká Skuteč
Karolína Beránková

ČSCH ZO SKUTEČ
si Vás dovoluje pozvat na

MÍSTNÍ

VÝSTAVU KRÁLÍKŮ
21. listopadu 2021

neděle 8 – 15 hod.
ve výstavní hale ZO SKUTEČ
(část expozice prodejná)

Děkujeme Městskému úřadu Skuteč a všem ostatním sponzorům.

STRANA 3

Junior Sokol Cup 2021 v Pardubicích a náš velký úspěch
Naše nejmladší družstva vyrazila na velký předsezonní turnaj do Pardubic. Mladší žáci se
účastnili s dvěma týmy a čekalo na ně hodně soupeřů z celé
ČR. Na turnaji zanechali nesmazatelnou vlčí stopu.
Ve skupině se naše týmy utkaly
postupně s týmy z SSC Semily,
SK Vinohrady, Sokol Jaroměř,
FbK Orlicko-Třebovsko, Sokol
Předměřice, Sokoli Pardubice,
Sokol Roveň. Jednomu týmu se
skupina vydařila na výbornou
a svojí skupinu vyhrál. Druhý
tým měl skupinu o něco složitější a kvůli nemoci jim chytal
brankář z našeho nejmladšího
týmu (přípravka). I tak se tým
snažil v každém zápase bojovat
a získal spoustu nových zkušeností.
Ve vyřazovací části byli soupeři rozděleni podle výkonu ze
základních skupin.
Zatímco první tým
sehrál zápasy o posty nejvyšší, druhý
tým hrál zápasy
o umístění a nakonec skončil v druhé
polovině výsledků.

dil soupeře až do semifinále.
Tam narazil na ambiciózní tým
z Přerova a po velkém boji
a obětavosti našich hráčů tento
zápas vyhrál 2:1. Dále postoupil do finále, ve kterém jsme
se střetli s domácími Sokoly
Pardubice. V tomto zápase se
podařilo vytvořit pěknou kulisu a za podpory našich rodičů
i dorostenců se mladším žákům
podařilo přehrát i domácí tým
a celý turnaj vyhrát.
V neděli se na Sokol Cup
vydaly i naše dva nejmladší
týmy, a to přípravka a elévové. Přípravka přijela na turnaj
nasát atmosféru velkého turnaje a posbírat nové zkušenosti do svých prvních zápasů.
A můžeme říci, že se všichni
snažili a sehráli spoustu krásných zápasů, ve kterých nám
nešlo ani tak o výsledek, ale
hlavně o radost a nové zážit-

ky všech dětí. Z toho důvodu
je přijel povzbudit i náš maskot, který celou dobu naše, ale
i hráče soupeřů,     povzbuzoval.  
Elévové sehráli turnaj o 16
týmech opět z různých koutů
České republiky. Ve skupině
narazili na domácí tým Sokoli
Pardubice, FBC Draci (PRAHA), Česká lípa, Snipers Třebíč. Tuto skupinu se elévům
podařilo vyhrát a postoupili
znovu do bojů o nejvyšší příčky. Další zápas odehráli proti
týmu Orel Rtyně v Podkrkonoší. Svého soupeře přehráli
a postoupili do semifinále proti
domácímu týmu Sokoli Pardubice A. Naši elévové sehráli
krásný zapas, ve kterém přidali

i řadu branek a postoupili do finále proti týmu Česká Lípa,
se kterým ve skupině sehráli
vyrovnaný zápas. Finále mělo
výbornou kulisu i díky podpoře elévů z Chrudimi a dalších
týmu, kterým náš rodičovský
kotel v čele s naším maskotem fandil celý turnaj. V této
atmosféře, kterou by záviděly
i některé týmy v superlize, si
náš tým dokráčel pro jasné vítězství a zisk zlatých medailí.
Z turnaje si všichni odnesli
spoustu nových zážitků a zkušeností. Děkujeme všem zúčastněným hráčům, rodičům
a partnerům za výbornou reprezentaci města i klubu.
Ondřej Laška

První tým se vydal
do boje o medaile
a postupně vyřa-

První závod, 4. ročník Memoriálu Františka Lorence,
proběhl 18. září 2021 na rybníku Štěpánovský. Byl to závod
dvojic v lovu osmi nejdelších
chycených ryb. Velmi se dařilo
členům našeho rybářského spolku a celkově i skutečským. První pozice obsadily tyto dvojice:
1. Bártová Nikola,
Bárta Zdeněk
(hospodář MO ČRS)
celkem 450 bodů
2. Vyčichl Michal,
Nežádal Jiří, Skuteč, 446 bodů
3. Mokrý Jiří ml.,
Kandr Filip, Havlíčkův Brod,
442 bodů

MILOSTIVÉ LÉTO
SMAŽTE DLUHY U STÁTU
BEZ ÚROKŮ A PENÁLE

Vztahuje se na dluhy vůči
veřejné správě - stát, kraje,
města, obce a jejich organizace.

Kromě původního dluhu stačí
doplatit 750 Kč (907,50 Kč vč.
DPH) za zastavení exekuce.

Zbylé penále, úroky a
takzvané příslušenství vám
bude veřitelem odpuštěno.

Vypořádání dluhu je možné
uplatnit od 28. října do 28. ledna

Kontaktujte co nejdříve svého
exekutora. Tato možnost se
nebude opakovat.

4. Melezínek Martin,
Melezínek David
(členové MO ČRS)
441 bodů
5. Hlaváček Karel,
Havránek Radek
Humpolec, 429 bodů

Podzimní rybářské závody

Závodů se zúčastnilo celkem
39 dvojic, uloveno bylo 131 ks
ryb: 123 kaprů, 5 amurů,
1 štika, 1 candát a 1 úhoř. Největší rybou byl candát o délce
76 cm, kterého ulovila dvojice
Nguyenová Denisa, Vyčichl
Michal, Skuteč. Všem gratulujeme.

3. CT Colmic JJ (Dvořák,
Škraňka), Polička, celková
hmotnost 216,48 kg, nejtěžší
ryba – kapr 10,00 kg.
Nejlepší tým ze Skutče – CT
MB (Moučka Frant., Bělovský
Jiří) skončil na 6. Místě, ale
s nejtěžší rybou závodů – kaprem 11,97 kg. Gratulujeme.

Druhý závod, Skutečská padesátka, se uskutečnil ve dnech
24. – 26. září, opět na rybníku
Štěpánovský a opět šlo o závod
dvoučlenných týmů, tentokrát
o celkovou váhu ulovených
ryb (kapr, amur) v průběhu 50
hodin.

Celkem bylo uloveno 352 ks ryb
(334 kaprů a 18 amurů) o celko-

vé hmotnosti 1 507,87 kg. Všech
16 zúčastněných týmů muselo
být spokojeno, vyšlo i počasí.
Poděkování patří organizátorům,
rozhodčím a těm, kteří se na obojích závodech svou prací podíleli
a zajistili tak zdárný průběh závodů. Zvláštní ocenění i poděkování věnujeme sponzorům v prosincovém čísle SN.
Za MO ČRS Skuteč,
Netolický Zdeněk

První místa obsadili:
1. CT (kapr tým) Nazdárci
(Dostál, Ešpandr), Pardubice,
celková hmotnost 260,91 kg,
nejtěžší ryba – kapr 10,23 kg.
2. CT Handy Line HB (Mokrý ml., Mokrý st.), Havlíčkův Brod, cleková hmotnost
218,48 kg, nejtěžší ryba – kapr
11,73 kg.

Stříbrná veslařka s kořeny ve Skutči
Úspěšnou ženou, původem ze
Skutče, je Eva Petrová, rozená
Holcová, která je korunní prin-

ceznou žebříčku silově vytrvalostního veslování v konkurenci 103 žen. Dokonce i mezi
muži se dokázala prosadit až neuvěřitelným
způsobem. V konkurenci
385 borců se postupně
propracovala až na krásné 22. místo. To vše se
40 kg závažím na spodní
kladce, stejně jako muži.
Cílevědomá Eva absolvovala několik dlouhých několikaměsíčních
příprav, z nichž některé
byly na hranici možností této odhodlané, tvrdě trénující závodnice.
Konečným výsledkem

byla nepřerušená rekordní série
veslování, během které dokázala
Petrová na spodní kladce 40 kg
x 464 opakování. To představuje v jednom sledu bez přerušení
uveslovaných 18 tun a 560 kg.
Celý projekt silově vytrvalostního veslování vznikl v Poličce ve fitcentru na plaveckém
bazéně, původně jako metoda
na zlepšení výkonnosti posádky
pro závody dračích lodí.
Disciplína letos slaví 10. výročí a Eva Petrová v ní skvěle
reprezentuje své bývalé bydliště, město Skuteč, v němž
žila do svých 25 let. Často
o něm hovoří a jako pravý patriot na něj i  hodně vzpomíná.

Během deseti let se našla pouze
jediná žena, která dokázala Evu
porazit a to těsným rozdílem 17
opakování. Královnou veslování je Jana Navrátilová z České
Třebové. První dvě závodnice
s velkou převahou dominují
žebříčku veslařek. Dokonce
i mnoho mužů pochopilo, že
i po veškeré snaze v podobě několika dlouhých cyklovaných
příprav, jsou pro ně výkony
Navrátilové a Petrové těžce nad
jejich možnosti! Eva Petrová
kromě vytrvalostní síly navíc
disponuje značnou maximální
silou, ale i kardio výkonností.
Díky tomu bývá často označovaná jako univerzální žena.
dokončení na straně 7
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Výpis z usnesení ze schůze Rady města Skuteč č. 80
konané dne 23.09.2021 na MěÚ Skuteč

Výpis z usnesení ze schůze Rady města Skuteč č. 81
konané dne 11.10.2021 na MěÚ Skuteč

Rada města vydává:
1/80/2021
nařízení č. 2/2021, kterým se
zrušuje nařízení č. 1/2006.
Rada města bere na vědomí:
2/80/2021
čerpání rozpočtu města za období leden - srpen 2021.
3/80/2021
změnu rozpisu rozpočtu města Skuteč na rok 2021.
4/80/2021
protokol o kontrole Krajské hygienické stanice Pardubického
kraje v kuchyni SeniorCentra
Skuteč ze dne 15.09.2021.
Rada města souhlasí:
5/80/2021
s přijetím finančního daru
Školní jídelnou, Skuteč, okres
Chrudim v rámci programu
Obědy pro děti.
Rada města schvaluje:
6/80/2021
smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi městem
Skuteč a Základní školou, Skuteč, Komenského 150, okres
Chrudim.
7/80/2021
smlouvu o poskytování služeb
el. pečetění a časová razítka
se společností GORDIC spol.
s r.o.
8/80/2021
podmínky nájmu bytu č. 12
v domě č. p. 377 na Palackého náměstí, Skuteč.
9/80/2021
nájem bytu č. 22 v ulici
Družstevní č. p. 971, Skuteč
a ukládá s nájemcem uzavřít
nájemní smlouvu.
10/80/2021
objednávku s firmou DKV
elektro spol. s r.o., na dodávku a montáž elektroinstalace
v budově ŠJ v ulici Osady Ležáků Skuteč.
11/80/2021
objednávku s FO Luboš Koráb, na výrobu a montáž
zázemí pro výdej občerstvení
v komunitním centru Štěpánov.
12/80/2021
objednávku s FO Ing. Josef
Dvořák, na zhotovení projektové dokumentace pro akci
Stavební úpravy a venkovní
učebna v ZŠ Smetanova Skuteč.
13/80/2021
objednávku s firmou OPTIMA
spol. s r.o.na zhotovení projektové dokumentace pro akci
Infrastruktura pro výstavbu
7 rodinných domů v lokalitě
ZHOŘ.
14/80/2021
objednávku s FO Lubomír
Klodner, na činnost technického dozoru na akci Chodník
u silnice III/3062 a III/3065
Žďárec.
15/80/2021
smlouvu o poskytnutí dotace
s Pardubickým krajem na projekt Restaurování pomníku
Františka Rubeše.
16/80/2021
dodatek č. 1 na akci Novostavba chodníku ve Žďárci
u Skutče s firmou JUANA
TRADE s.r.o.
Rada města souhlasí:
17/80/2021
s umístěním optické přípojky a vnitřních rozvodů v čp.
767 ul. Os. Ležáků a čp. 788
Sládkova ul. pro firmu CETIN
a. s. Praha 9.
18/80/2021
s projektovou dokumentací
na akci IV-12-2021719 Skuteč - A+R s. r. o.-DTS-knn, vypracovanou firmou K energo
s. r. o., Česká Třebová.

Rada města schvaluje:
1/81/2021
termíny jarmarků v roce 2022:
Májový farmářský jarmark 14.
5. 2022 a Posvícení 20. - 21. 8.
2022.
2/81/2021
dohodu o zajištění pouťových
atrakcí v roce 2022.
3/81/2021
kupní smlouvu na nákup elektrické rolby v rámci akce Elektrická
rolba pro zimní stadion ve Skutči
s vítězným uchazečem PERFECT
ICE s.r.o.
4/81/2021
smlouvu o poskytnutí dotace
č. OŽPZ/21/74843 na akci
Splašková kanalizace Skutíčko,
poskytovatel Pardubický kraj.
5/81/2021
dodatek č. 1 ke smlouvě
č. OSV/21/70907 o poskytnutí
účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb
s Pardubickým krajem.
6/81/2021
dodatek č. 1 ke smlouvě
č. OSV/21/70956 o poskytnutí
účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb
s Pardubickým krajem.
7/81/2021
dodatek č. 1 ke smlouvě
č. OSV/21/70970 o poskytnutí
účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb
s Pardubickým krajem.
8/81/2021
objednávku s firmou Správa
a údržba silnic Pardubického
kraje, IČ 00085031 na opravu
místních komunikací v k.ú. Skuteč,
9/81/2021
slevu z nájemného za období
uzavření provozovny v důsledku
mimořádného opatření nařízené
Vládou ČR.
10/81/2021
nájem bytu č. 12 v č. p. 377
na Palackého náměstí, Skuteč,
dle přílohy a ukládá s nájemcem
uzavřít nájemní smlouvu.
11/81/2021
nájem prostor určených k podnikání nacházející se v budově čp.
525 Rubešova ulice, Skuteč.
12/81/2021
nájem části p. p. č. 1083/17
o výměře 13,8 m2, lesní pozemek, k. ú. Hněvětice
13/81/2021
záměr prodeje části p. p.
č. 1263/2 o výměře cca 55 m2,
ostatní plocha – ostatní komunikace a části p. p. č. 200/1 o výměře cca 15 m2, ostatní plocha
– ostatní komunikace, vše k. ú.
Radčice u Skutče, obec Skuteč,
za cenu 35 Kč/m2 + platná sazba DPH + náklady s prodejem
spojené.
14/81/2021
záměr prodeje p. p. č. 1083/53
o výměře 505 m2, trvalý travní
porost, části p. p. č. 1083/33
o výměře cca 85 m2, trvalý travní
porost a části p. p. č. 1083/34
o výměře cca 85 m2, ostatní plocha – neplodná půda, vše k. ú.
Hněvětice, obec Skuteč, za cenu
100 Kč/m2 + platná sazba DPH
+ náklady s prodejem spojené.
15/81/2021
záměr směny p. p. č. 1077/2
o výměře 64 m2, ostatní plocha
– ostatní komunikace a části
p. p. č. 1077/1 o výměře 1 m2,

Rada města schvaluje:
19/80/2021
záměr prodeje p. p. č. 66/4
o výměře 90 m2, ostatní plocha - ostatní komunikace, k.
ú. Nová Ves, obec Skuteč,
za cenu 100 Kč/m2 + platná
sazba DPH + náklady s prodejem spojené.
20/80/2021
záměr prodeje p. p. č.
1083/93 o výměře 33 m2,
lesní pozemek, k. ú. Hněvětice, místní část Zhoř, obec
Skuteč, za cenu 100 Kč/m2 +
platná sazba DPH + náklady
s prodejem spojené.
21/80/2021
záměr výpůjčky části p. p. č.
1923/10 o výměře cca 25 m2,
ostatní plocha – manipulační
plocha, k. ú. Skuteč, obec
Skuteč, na dobu určitou
do 31.12.2036.
22/80/2021
záměr směny části p. p. č.
84/1 o výměře cca 210 m2,
ostatní plocha – ostatní komunikace a části p. p. č. 1306/4
o výměře cca 80 m2, ostatní
plocha - ostatní komunikace,
ve vlastnictví města Skuteč,
za část p. p. č. 84/4 o výměře cca 1 m2, ostatní plocha jiná plocha, vše k. ú. Radčice
u Skutče, obec Skuteč. Směna
s doplatkem výměr ve výši
150 Kč/m2 + platná sazba
DPH s tím, že náklady se směnou spojené ponese každý
z účastníků v poměru ½.
23/80/2021
kupní smlouvu na nákup vozidla v rámci akce Služební
vozidlo pro Městskou policii
Skuteč s vítězným uchazečem
OLFIN Car s.r.o.
24/80/2021
rozpočtové
opatření
č.
7/2021 v rozpočtu města
Skuteč na rok 2021.
25/80/2021
schvaluje pojistnou smlouvu
č. 8849003481 na pojištění
exponátů během výstavy se
společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance
Group.
Rada města doporučuje
ZM schválit:
26/80/2021
prodej části p. p. č. 1093/1
o výměře 24 m2, ovocný sad,
k. ú. Skuteč, obec Skuteč
za cenu 400 Kč/m2, prodej
je osvobozen od DPH podle §
56 ZDPH + náklady s prodejem spojené.
27/80/2021
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 zjištěnou znaleckým posudkem + náklady
s prodejem spojené.
Rada města nedoporučuje ZM schválit:
28/80/2021
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.
29/80/2021
prodej ani směnu p. p. č.
1093/4 o výměře 1836 m2,
zahrada, k.ú. Skuteč, obec
Skuteč.

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 k. ú. Hněvětice, obec
Skuteč. Směna s doplatkem výměr ve výši 100 Kč/m2 + platná
sazba DPH s tím, že náklady se
směnou spojené ponesou účastníci v poměru ½.
Rada města doporučuje ZM
schválit:
16/81/2021
směnu části p. p. č. 1083/57
o výměře 553 m2, ostatní plocha - manipulační plocha, části p. p. č. 1083/46 o výměře
100 m2, ostatní plocha - ostatní
komunikace a p. p. č. 1083/77
o výměře 95 m2, ostatní plocha
- jiná plocha, ve vlastnictví města
Skuteč za část p. p. č. 1083/11
výměře 58 m2, trvalý travní porost, ve vlastnictví firmy VMAL s.
r. o., Skuteč, Žďárec u Sk. 96, vše
nacházející se v k. ú. Hněvětice,
obec Skuteč.
17/81/2021
směnu části p. p. č. 1083/46
o výměře 23 m2, ostatní plocha
- ostatní komunikace, ve vlastnictví města Skuteč za část p. p. č.
1083/10 výměře 28 m2, zahrada, vše nacházející se v k. ú. Hněvětice, obec Skuteč.
18/81/2021
prodej p. p. č. 758/10 o výměře
255 m2, zahrada, k. ú. Žďárec
u Skutče, obec Skuteč.
19/81/2021
prodej p. p. č. 80/6 o výměře
24 m2, ostatní plocha - manipulační plocha, k. ú. Žďárec u Skutče, obec Skuteč.
20/81/2021
rozpočtové opatření č. 8/2021
v rozpočtu města Skuteč na rok
2021.
Rada města schvaluje:
21/81/2021
poskytnutí dotace z rozpočtu
města Skuteč na rok 2021 spolku DTK SKUTEČ z.s, a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o jejím
poskytnutí.
Rada města souhlasí:
22/81/2021
s navrženou studií bytového
domu v ul. Boženy Němcové
ve Skutči zpracovanou společností ILBprostav s.r.o.
Rada města schvaluje:
23/81/2021
objednávku č. 2021/O/00306
na vybavení jednotky JPOII, dodavatel Jiří Javůrek.
24/81/2021
smlouvu příkazní na vypracování
plánu financování obnovy pro
ČOV Skuteč a jeho aktualizaci
s Ing. Eugenií Dřímalovou.
Rada města nedoporučuje
ZM schválit:
25/81/2021
směnu p. p. č. 485 a částí
st. p. č. 484/1 o výměře cca
147 m2 ve vlastnictví města Skuteč
za část p. p. č. 324/1 o výměře
cca 121 m2, ve vlastnictví Czechia Flats Group s.r.o.

VZPOMÍNKA

Dne 10.11.2021 uplyne rok od chvíle, kdy nás navždy opustil
pan Jan Řezníček, který by tento den slavil 85. narozeniny.
S láskou a úctou vzpomínají dcera a syn s rodinou.

VZPOMÍNKA

Dne 26.11.2021 si připomeneme 5. výročí od doby, kdy nás navždy opustil náš manžel, tatínek, milující dědeček a pradědeček
pan Oldřich Bouška.
S úctou a láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka Zdena, syn Olda s rodinou, syn
Pavel s rodinou a pravnouček Adámek.
Děkujeme všem, kdo vzpomínají s námi.

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY JSOU OD 9 DO 13 HODIN
Listopad
6.11. Neděle		
7.11. Sobota		
13.11. Neděle		
14.11. Sobota		
17.11. Středa - státní svátek
20.11. Sobota		
21.11. Neděle		
27.11. Sobota		
28.11. Neděle		

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

Prosinec
4.12. Sobota		
5.12. Neděle		

MUDr. Michael Chlud
MUDr. Michael Chlud

Zdeněk Dvořáček
Zdeněk Dvořáček
Zuzana Hejlová
Zuzana Hejlová
Jiří Janovský
Petr Foltan
Petr Foltan
Libor Bačkovský
Libor Bačkovský

Hlinsko, Husova 64
Hlinsko, Husova 64
Skuteč, Smetanova 315
Skuteč, Smetanova 315
Hlinsko, Wilsonova 590
Herálec 81
Herálec 81
Hlinsko, Družstevní 1400
Hlinsko, Družstevní 1400
Skuteč, Smetanova 568
Skuteč, Smetanova 568

U BOTANY Skuteč
U BOTANY Skuteč
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ZPRÁVY ZŠ KOMENSKÉHO
Projektový den v Holicích
Opět po roce žáci nejvyšších ročníků zavítali na Střední školu
automobilní v Holicích, kde se osmá třída věnovala robotice
a devátá se seznámila s prostředím a vybavením školy nejen teoreticky, ale i prakticky. V druhé části programu jsme se přesunuli
na náměstí, kde jsme viděli zásah hasičů, prokázali jsme znalosti z dopravní výchovy u stánku BESIP, vyzkoušeli si trenažery
a RC modely. Byť nám počasí příliš nepřálo, tak jsme si celý
program užili a obohatili se o nové dovednosti.
Moderní učebna ICT
V rámci projektu „Rekonstrukce přírodovědných učeben v ZŠ
Komenského Skuteč“ se v naší škole rekonstruovalo, což s sebou nese zajímavé bonusy. V třídílném seriálu si vám dovoluje-

me představit jako první učebnu ICT. Oproti původní byla
navýšena kapacita, proběhla
rekonstrukce elektroinstalace,
učebna je vybavena novým
komfortnějším nábytkem. Také
interaktivní tabule s projektorem na ultrakrátkou vzdálenost
a více dotyky nás z hlediska IT

novinek posouvá zase o kus dopředu.  Bezdrátový projektor
nabízí možnost připojení z mobilních zařízení a rychlejší
prezentaci vytvořených prací. Kromě multifunkčního zařízení, řezacího plotru a robotů do učebny přibylo v rámci
projektu Průša do škol i „miminko“ v podobě 3D tiskárny.
Ovšem, zda se tato tiskárna stane definitivně naším majetkem, záleží na šikovnosti našich žáků a jejich nápadech
na její originální využití. Každopádně si dáme ještě další výzvu v podobě sestavení složitějšího modelu
3D tiskárny, která nám zase více rozšíří obzory a na jejímž základě v našem majetku zůstane. Hodláme
ji využít nejen k výuce programování tiskárny, ale také k vyzkoušení 3D scanování a převádění do jednotlivých modelů. Již se nám hlavou honí nápady na výrobu pomůcek do výuky, chybějících součástek
do rozbitých modelů, využití v robotice atd.
Škola nanečisto
Třetí setkání předškoláků se uskuteční ve středu
10. listopadu od 15:00 do 16:00. Podzimní téma
volá po matematice a geometrii. Nezapomeňte si
kromě přezůvek tu nejdůležitější výbavu – svačinu.  Nabízíme možnost využití školní družiny
do 16:30.

Vlastivědná exkurze do Prahy

V úterý 21. září se mi splnil
sen, protože jsem jel se třídou
do Prahy. Do té doby jsme byli
s rodiči v Praze pouze na hokeji, v aquaparku a na malé
procházce k orloji. Po brzkém ranním vstávání jsem šel
na místo setkání, kde nás vyzvedl autobus. Cesta byla dlouhá, ale nakonec jsme dorazili
k naší první výletní zastávce.
To byl Pražský hrad. Nejprve
jsme navštívili Chrám sv. Víta.
Tato historická stavba mě velice zaujala. Viděli jsme hrobku
českých králů. Moc se mi líbila
krásná barevná skleněná okna
s náboženskou výzdobou.

zažil a bylo to velmi vzrušující!  
Od hradu jsme se vydali na Petřín, kde se nachází rozhledna
a bludiště. Z rozhledny byl
krásný výlet na věžatou Prahu,
řeku Vltavu, Karlův most.

Potom jsme se vydali do
Zlaté uličky, tady jsme si koupili suvenýry. Nakonec jsme
navštívili nádvoří, kde se nachází kancelář presidenta republiky.  Zde probíhala výměna
stráže. Nikdy jsem to dosud ne-

Podzimní zahradní slavnost
Nastal podzim a my jsme se
v naší Veselé školičce rozloučili s létem a vrhli se do podzimního tvoření a hlavně slavení.

a zpívání. Spolu s dětmi jsme
uspořádali podzimní slav-

nost. Součástí této slavnosti
bylo malé překvapení od dětí

Podzim je krásným ročním
obdobím, u nás velmi oblíbeným. V přírodě je plno pokladů,
vše je barevné, pouštíme draky,
na zahradách sklízíme jablíčka,
hrabeme listí a připravujeme se
na zimu. O tom všem si v naší
školičce vyprávíme a spoustu
věcí si i zkoušíme.
Po dlouhé době zněl z naší
školní zahrady zase smích

Dušičková noc
Žáci deváté třídy zvou na tradiční dušičkovou noc.
Strašidelná stezka šatnami bude pro malé návštěvníky v doprovodu rodičů zpřístupněna od 17:00
do 18:30 a pro odvážné od 19:00 do 20:00. Tvořivé
dílničky a tombola na Vás čekají v přízemí školy
od 17:00 do 19:00. Těšíme se na Vaši návštěvu.

– vystoupení s písničkami
a říkadly se zahradní tématikou. Byly připraveny podzimní
soutěže pro děti – hod bramborou, skládání mandal z přírodnin, skákání v pytli, slalom
s kolečkem, přebírání kaštanů,
podzimní paměťová hra apod.
Děti za splnění soutěží získaly
žetonky, za které si mohly „nakoupit“ v našem podzimním
obchůdku. Vrcholem slavnosti
bylo „BALÓNKOVÁNÍ“, kdy
si děti společně s rodiči vypustili balónek s přáním do světa.
Zahradní slavnost jsme si velkolepě užili a všem děkujeme
za účast. Přejeme vám příjemné podzimní dny provoněné
vůní spadaného listí a bylinkového čaje a těšíme se opět
na shledání třeba v čase vánočním.
Za MŠ, Klára Mihulková.

Devítka jde do finále
A je to tu zase po roce - mikiny, semináře, přihlášky na střední školy, nervozita, přijímačky, zápisové lístky, loučení, slzy, ... Ale nebudeme předbíhat, zatím jsme u mikin, které jsou letos nebesky
modré s pozitivním mottem. Tak, deváťáci, hlavně neusnout na vavřínech, navštěvovat semináře

4. skutečská burza středních škol

Čtvrtek 25. listopadu
od 12:00 do 16:00 hodin

Cestou k autobusu jsme
procházeli krásným parkem.
Unaveni a plni dojmů jsme se
vraceli večerní krajinou domů.
F. Dalecký
a žáci pátých tříd

z matematiky a českého jazyka, pilně se věnovat
domácí přípravě a soustředit se při výuce, pak už
to půjde samo!
Za ZŠ Komenského
Ing. Bc. Šárka Horáková

Základní umělecká škola Vítězslava Nováka – co pro vás připravujeme Den otevřených
Po roční odmlce máme zase
možnost pořádat veřejné akce  
(i když s různými omezeními
a dodržováním platných hygienických opatření). Jsme rádi, že
alespoň takto.
Hned v září jsme školní rok zahájili pěveckou soutěží „Skutečský slavík“, která se konala dne
27. září v dopoledních hodinách
v prostorách kulturního klubu
Skuteč. Sice se přihlásilo oproti
předešlým ročníkům soutěžících
méně, ale kvalita připravených
soutěžních čísel byla na vysoké
úrovni a soutěž probíhala ve velice krásné atmosféře. Na kon-

cert vítězů porota vybrala velice
pěkných 17 soutěžních čísel.
Koncert vítězů se bude letos
konat 18. listopadu v Kulturním
klubu Skuteč, ale trochu jinou
formou. Půjde opět o dopolední
akci, která bude určena žákům
základních škol. Pro veřejnost
bude tato akce nepřístupná.
V době uzávěrky Skutečských
novin máme ještě naplánováno: vystoupení žesťového tria,
p. uč. Václava Divoše v neděli
17. října na koncertě v Perálci
u příležitosti oslav 700 let kostela sv. Jana Křtitele. V úterý 19.
října od 18:00 plánujeme první

žákovský koncert v sále ZUŠ.
V sobotu 23. října opět vystoupení žesťového tria - tentokrát
v kostele Božího těla/ sv. Havla
ve Vrbatově Kostelci. Doufáme,
že se epidemiologická situace
nezhorší a i tyto akce proběhnou.
Na
prosinec
připravujeme
několik adventních koncertů
žáků v sále ZUŠ a jeden adventní koncert v Městském muzeu
Skuteč - 21. prosince od 17:00.
V KKS   2. prosince v dopoledních hodinách proběhnou výchovné adventní koncerty pro
žáky MŠ, ZŠ, GSŘMR. Předsta-

ví se na nich dechový orchestr,
pod vedením p. uč. Dominika
Adámka, smyčcový orchestr
pod vedením p. uč. Milana Řeháka, školní kapela pod vedením
p. uč. Václava Štirského, žesťové trio p. uč. Václava Divoše
a žáci tanečního oboru pí uč.
Ivety Lepori-Paličkové. Tento
adventní koncert je plánován
i pro veřejnost tentýž den tj.
2. prosince od 17:00.

Pěvecký sbor Cantando (p. uč.
Zdeněk Kudrnka) zahájí své
adventní zpívání již v sobotu  
27. listopadu při slavnostním
rozsvícení vánočního stromu

na Palackého náměstí.  Následovat budou adventní vystoupení
v přilehlých obcích Skutče 11. prosince (Předhradí, Krouna
…), dále společný koncert s PS
Rubeš - 14. prosince v KKS
a tradiční Tříkrálový koncert
v kostele Nanebevzetí Panny
Marie ve Vejvanovicích - 7. ledna 2022.
Vážení   rodiče, přátelé, srdečně
Vás zveme alespoň na některou
z našich akcí.
Za vedení
a kolektiv pedagogů ZUŠ
L. Dostálová

dveří

Zveme srdečně
všechny
zájemce o studium na Den
otevřených
dveří. Ve čtvrtek 25. listopadu
2021 se po celý den můžete přijít podívat do školy a seznámit
se s podmínkami přijetí a průběhem studia oboru všeobecné gymnázium a bezpečnostně právní činnost. Těšíme se
na Vás.
Mgr. Šárka Jonešová
ředitelka školy
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man v hlavní roli. V Evropě
se dále inscenovala např.
v Hamburku, ve Stockholmu,
Římě a od roku 2018 ji hraje
také Divadelní spolek Kašpar.

Americká dramatička Anna
Zieglerová napsala hru, která je sondou do jedné etapy
života britské vědkyně Rosalindy Franklinové a její často přehlížené role při objevu
dvojité struktury šroubovice
DNA. Tato hra se dočkala skutečného věhlasu po uvedení
britské verze s Nicole Kid-

Pojďme se vrátit do padesátých
let minulého století a sledujme
rekonstrukci událostí, které
vedly k jednomu z největších
objevů v historii lidstva.

Výměnek, vejminek (a další
tvary) pochází od slovesa vymínit si (právo dožití na určitém místě s rentou a službami). Od slova výměnek,
vejminek jsou pak odvozeny
výrazy výměnkář(ka), vejminkář(ka) jako označení pro
někdejšího hospodáře statku
a jeho ženu.

se na statek nově nastupující
hospodář zavazoval k tomu, že
někdejšímu hospodáři, který
mu statek předával do užívání
a odcházel na odpočinek, doživotně zaručí ubytování a určité
množství nejčastěji naturálních dávek (výjimečně dávek
finančních nebo služeb). Odstupujícím hospodářem býval
zpravidla otec, který statek předával do užívání synovi. Většinou šlo o obydlí v rámci statku
nebo v jeho těsném sousedství
za tím účelem postavené.

Poněkud
zastarale
výminek, vejměnek, vejminek,
vejmínek, vejminěk, nářečně
také vejmenek, výměna, výměnka, výminka či výměnice,  
byl venkovský zvykový právní
útvar, prostřednictvím něhož

Snímek 51 v KKS uvedeme v úterý 23. listopadu od
19 hodin. Vstupenky na představení, které je obsazeno

abonenty jen z části, koupíte
v obvyklých předprodejích.
/frí/

sobota 20. 11. – 20 hodin, KKS
HASIČSKÝ PLES

1948 uzákoněním národního
pojištění, jímž byl (vynuceně)
nahrazen. Znovu jej zavedl
s účinností od 1.1.2014 nový
občanský zákoník. Smlouvou o výměnku si vlastník nemovité věci vymiňuje v souvislosti s jejím převodem pro sebe

SDH Skuteč vás zve na svůj ples, kde k tanci i poslechu zahraje kapela Quattro.
Předprodej vstupenek proběhne od 16. 10. v Trafice u Jardy na Palackého
náměstí.
Vstupné 120 Kč stání, 130 Kč sezení
nebo třetí osobu požitky, úkony
nebo práva sloužící k opatření
na dobu života nebo na dobu
určitou, a nabyvatel nemovité
věci se zavazuje toto zaopatření
poskytnout.
/frí/

Blahopřání
Dne 15.10.2021 oslavili 50. výročí sňatku – Zlatou
svatbu – manželé Alena a Miroslav Krupkovi.
K tomuto významnému jubileu jim i touto cestou
vše nejlepší, pevné zdraví a mnoho společných
šťastných let přejí
dcery s rodinami a ostatní příbuzní

Listopadová výročí skutečských osobností

28.11.1858  	
		
		
		

Antonín Jan František Hlinecký
pedagog, ředitel školy, školní inspektor,
komunální politik, historik, spisovatel
a český vlastenec

Antonín
Jan
František
Hlinecký byl nejstarším synem
Antonína Hlineckého a Anny
Zvěřinové. Narodil se ve Skutči,
kde chodil do obecné i měšťanské školy.  Po České vyšší reálné
škole absolvoval c.k. Ústav učitelského vzdělávání. První místo
získal v r. 1878 na Obecné škole
ve Skutči. Oženil se s Boženou

Uchytiusovou, dcerou tajemníka okresního skutečského zastupitelstva, se kterou měl pět dětí.
Od r. 1894 začal učit na měšťanské škole chlapecké. Díky daru
slova se brzy stal vyhledávaným přednášejícím a řečníkem,
ale také hojným přispěvatelem
do nejrůznějších periodik. V r.
1897 byl přeložen na měšťan-

LISTOPAD a PROSINEC 2021
Celovečerní dokumentární film Karel přináší ojedinělý pohled do soukromí
a do duše Karla Gotta. Renomovaná režisérka Olga Malířová Špátová natáčela
s Karlem Gottem po dobu celého jednoho roku a díky jeho upřímné otevřenosti
vznikl nezvykle osobní až intimní pohled na život slavného zpěváka.
Vstupné 80 Kč předprodej, 100 Kč na místě

(Po)zapomenuté výrazy

Narozeni v listopadu:
16.11.1810  	
MUDr. Jan Melichar
		
lékař, ochotnický herec, autor divadelních
		
her, kulturně osvětový pracovník,
		
český vlastenec

KULTURNÍ KALENDÁŘ
středa 10. 11. – 19 hodin, KKS
KAREL

Čeká nás působivý životní příběh, v němž je propojena složitost struktury života se složitostí
struktury mezilidských vztahů.

V českých zemích byl výměnek jako institut zrušen roku

;

Pozvánka do divadla – Snímek 51

Jak to vlastně bylo s objevem
struktury DNA. Je tento přelomový objev tzv. „tajemství
života“ opravdu právem nazýván největší krádeží v historii?

skou školu dívčí (tehdy ještě
v čp. 133 - dnešní radnice), kde
se stal ředitelem.  
Od přelomu 19. a 20. století se
stále aktivněji zapojoval do veřejného života. Stál u zrodu myšlenky založení Spolku k podpoře chudé mládeže a spolu
zakládal Občanskou záložnu,
působil jako jednatel Výstavy hospodářské a průmyslové
ve Skutči a byl organizátorem
oslav 50. výročí úmrtí F. J.
Rubeše. Mimo jiné je autorem
těchto publikací a knih: Dějiny sboru dobrovolných hasičů
ve Skutči (1894), Zazděná:
Pověsti hradu Rychmburka
(1902), Město Skuteč (1902),
Z dob šerých a dávných (1909).

úterý 23. 11. – 19 hodin, KKS
SNÍMEK 51

Jak se chytré, tvrdohlavé a odvážné ženě pracuje na poli, kterému dominují muži? Divadelní hra o britské vědkyni, která stála u zrodu objevu
dvojité šroubovice DNA, propojuje historii, romantiku i vědu. V hlavní roli Eva
Elsnerová, Matouš Ruml a další.		
Vstupné 330 Kč

středa 24. 11. – 19 hodin, KKS
DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA

Někdy vás život náhodně dostane do situace, kterou nečekáte, ale musíte se s ní
vyrovnat jako chlap! Česká komedie o novopečeném otci na mateřské dovolené
a o tom, kolik podob může mít láska. Ve filmu uvidíte Jiřího Mádla, Terezu Ramba,
Pavlu Tomicovou, Romana Zacha a další.
Vstupné 80 Kč předprodej, 100 Kč na místě

čtvrtek 2. 12. – 17 hodin, KKS
ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ

V programu koncertu vystoupí dechový orchestr pod vedením p. uč. Dominika
Adámka; smyčcový orchestr pod vedením p. uč. Milana Řeháka, školní kapela
pod vedením p. uč. Václava Štirského, žesťové trio p. uč. Václava Divoše a žáci
tanečního oboru pí uč. Ivety Lepori-Paličkové.
Vstupné dobrovolné

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.
VYPRODÁNO

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

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

Z rodné Skutče se v roce 1910
přestěhoval do Žamberka, kde
přijal místo školního inspektora. V penzi pak žil v Potštejně,
kde také 11.05.1938 zemřel.
zdroj: kniha Dějiny Skutče
/frí/

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 80 Kč předprodej, 100 Kč na místě

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 80 Kč předprodej, 100 Kč na místě
Připravujeme na leden 2022:
4. 1. Pravda (divadlo)
8. 1. Tříkrálový ples
21. 1. Ples SMT Skuteč
25. 1. Partička
27. 1. Hra, která se zvrtla (divadlo)
Z akcí mohou být pořizovány záznamy za účelem prezentace města.

STRANA 7

SKUTEČSKÉ NOVINY

www.zznhp.cz

ZDRAVOTNÍ
MATRACE
OD ČESKÉHO
VÝROBCE
Čistící bavlna 10 kg
- barevná

Lisovaný textil pro čištění. Různé barvy, 100 %
bavlna. Bavlna najde své uplatnění v dílnách,
domácnostech, ale i firemních provozech.
Vhodné k čištění a stírání nebo jako savý
materiál. Bavlna je bez knoflíků. Hmotnost
balení: 10 kg.
PH

Kůrové noční brikety, které hoří a žhnou až 10
hodin. Jsou charakteristické tmavě hnědou až
černou barvou stromové kůry s nejvyšším
možným slisováním, které oproti běžným
briketám hoří a žhnou delší dobu, proto jsou
vhodné pro noční topení.

Y

PH

R

etn

vč

Tvoříme vaši domácnost

Nabízíme zahradní nářadí
značky FISKARS

• Škrabanci

ZAČNĚTE UŽ DNES CHRÁNIT SVÉ OČI PRO BUDOUCNOST
Palackého 38, Holice, tel: 466 920 672
Na Labišti 532, Pardubice, tel: 466 647 352
Sládkova 849, Skuteč, tel: 469 350 541

olivovi_inzerce_85x55_.indd 3

46,- Kč

PH

ěD

etn

vč

STAVEBNÍ TECHNIK

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.

95,- Kč

Adresa: Smetanova 944,
539 73 Skuteč

ZDE

Vylepšete vaši zahradu

Životopis s přehledem dosavadní praxe a fotokopie dokladů o vzdělání zasílejte na e-mailovou adresu:
per@hamzova-lecebna.cz , do 19.11.2021, bližší informace na tel. 469 648 180.

• Odrazy

ěD

etn

vč

Nabízíme kuchyňské náčiní
české značky ORION

Požadujeme:
 SŠ ve stavebním oboru, vhodné i pro absolventy, praxe výhodou.
 Výhodou osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby.
 Organizační a komunikační schopnosti, samostatnost.

• Otisky

PH

69,90,- Kč

ěD

IT

ZÁ

Slunečnicové brikety jsou moderní ekologické
palivo vyráběné ze slupek slunečnice bez
jakýchkoliv príměsí a pojiv. Vlivem tlaku vznikají
z této unikátní biomasy válcové brikety s vysokou
výhřevností.

Nabízíme:
 Plat dle praxe, osobní ohodnocení + odměny.
 Nástup možný ihned. Pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení; úvazek 1,0.
 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další zaměstnanecké výhody.

• Prachem

285,- Kč

Dřevěné lisované brikety, vhodné pro topení
v zimní sezóně.

Náplň práce:
 Příprava a realizace stavební údržby; spolupráce na zajištění projektové dokumentace staveb, kontrole
rozpočtu a provedení stavby.
 Technický dozor na svěřených stavbách až do stádia předání provozovateli.

• Vodou

PH

ěD

etn

vč

Brikety kůrové noční 10 kg
- válec

Hamzova léčebna nabízí volné pracovní místo

• Škodlivým světlem

Univerzální práškový, chlorový dezinfekční
přípravek pro nejširší použití. Vyznačuje se
spolehlivostí a širokým spektrem dezinfekční
účinnosti. Vhodný pro dezinfekci povrchů
a předmětů ve zdravotnictví, potravinářství,
komunální hygieně, veterinární praxi a pro
dezinfekci pitné vody.

Brikety slunečnicové 5 kg
- válec

L

Nábytek Skuteč, Smetanova 1011, Skuteč, tel.: 774 979 223

NABÍZÍ DLOUHOTRVAJÍCÍ
PRŮZRAČNÉ VIDĚNÍ TÍM,
ŽE NABÍZÍ ÚPLNOU
OCHRANU PŘED:

280,- Kč

KY

GA

C E K VA

velký výběr matrace postele
velké množství matrací k okamžitému vyzkoušení

na pozici

PH

ěD

etn

vč

Chloramin T 1 kg
- sáček

Brikety RUF HARD 10 kg
- hranaté

KA 4 RO
RU

4

Lisovaný textil pro čištění. Bílá barva, 100 %
bavlna. Bavlna najde své uplatnění v dílnách,
domácnostech, ale i firemních provozech.
Vhodné k čištění a stírání nebo jako savý
materiál. Bavlna je bez knoflíků. Hmotnost
balení: 10 kg.

265,- Kč

ěD

etn

vč

AN

Čistící bavlna 10 kg
- bílá

mapa
Skutče

VZPOMÍNKA
Dne 26.11.2021 by oslavila sté narozeniny
paní Vilemína Halamková ze Skutče.
Kdo jste ji znal, vzpomeňte s námi.
syn s rodinou

VZPOMÍNKA
Dne 21.11. uplyne 5 let od chvíle, kdy nás navždy opustil drahý manžel, tatínek a dědeček pan Ivo Pokorný.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
manželka Hana a děti s rodinami

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, 539 73 Skuteč. Tel. 739 407 384. www.modelypocitace.eu
Řádkový inzerát
Dobrému hospodáři dlouhodobě výhodně pronajmeme ovocný
sad o výměře cca 2000 m2 na atraktivním místě v katastru města
Skuteč. Možnost pozdější koupě. Nabídky na adresu ciocarlia@
seznam.cz.
Řádkový inzerát
Sháním bydlení formou podnájmu ve Skutči nebo i v okolí, ideálně v rodinném domku, chatě apod. Jsem sama se dvěma pejsky.
Mohu případně pomoci osamělému člověku. Prosím o tel. kontakt na
č. 702 636 211.

Stříbrná veslařka s kořeny ve Skutči

Řádkový inzerát
Kadeřnictví Božena Vašková oznamuje plné obnovení svých služeb. Tel. 777 883 717.

dokončení ze strany 3
V soutěži své síly doposud otestovalo celkově téměř 500 mužů
a žen z Poličky a širšího okolí, ale i sportovci z Prahy, Brna, Hradce Králové, Olomouce, Pardubic, Jihlavy a také cvičenci z několika menších měst. V žebříčku jsou kondiční cvičenci, výkonnostní
sportovci, ale i úspěšní medailisté mistrovských soutěží, reprezentující různá sportovní odvětví.

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.

Osobní rekordy mají trvalou hodnotu, soutěž pokračuje,
vstupuje do druhého desetiletí, noví zájemci jsou vítáni. Více
o úspěších Evy Petrové najdete na FB: Fitko VESLO Polička.
Jiří Štěpánek, kondiční trenér

14.10.2020 9:10:21
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DIVADELNÍ ABONMÁ – JARO 2022
Protože pevně věříme tomu, že situace na jaře příštího roku umožní normální průběh divadelních představení, připravili jsme pro vás
obvyklé JARNÍ DIVADELNÍ ABONMÁ pro období únor – červen příštího roku. Výběr není ani tentokrát nahodilý. Přestože obnáší
pouze tři hry, různorodost je zajištěna. Čeká nás adaptace nadmíru úspěšné české knihy, laskavý komorní příběh se slavnými herečkami
a jedna z Moliérových komedií v působivém a výpravném provedení.
Předprodej jarního abonmá zahájíme v pondělí 6. prosince od 07:00, a to jak na vstupenkyskutec.cz, tak i fyzicky, avšak pouze na odboru kultura a školství MěÚ Skuteč.
I když vše kolem nás zdražuje, my nezdražujeme, cena abonentky zůstává 900 Kč. Chceme být maximálně vstřícní a opět se těšit ze
sálu zaplněného spokojenými diváky.  Nabídku přinášíme záměrně v tomto čase, s vědomím toho, že mnozí z vás využijí možnost koupit
a věnovat abonentku jako vánoční dárek.

20 3-15 5 2022
20. 3., 16:00, Kulturní klub Skuteč

DVOŘÁK, SMETANA, SUK & FHK
vstupné 350 Kč

23. 3., 18:00, Městské muzeum Skuteč

VÝLET DO ŠPANĚL s Guitar Arte Trio

HANA - 24. února 2022

vstupné 200 Kč

Klicperovo divadlo Hradec Králové

27. 3., 16:00, Kulturní klub Skuteč

Byl to právě román Hana, díky kterému se Alena Mornštajnová stala jednou z nejoblíbenějších současných českých autorek. Román se v současnosti překládá do jedenácti jazyků
a získal hned několik ocenění. Při jeho psaní autorka vycházela ze skutečných reálií poválečného života ve Valašském
Meziřící, které v roce 1954 napadla tyfová epidemie. Příběh
líčí osud několikagenerační židovské rodiny v období před,
během a po 2. světové válce. Proč se Hana uzavírá ve svém
vlastním světě a proč svojí neteři tají svoji minulost, která by
z ní udělala hrdinku?

Vokální kvarteto 4TET
vstupné 550 Kč

30. 3., 18:00, KD Hrochův Týnec

DECHOVÝ KVINTET PKF
& JAN ČENSKÝ
vstupné 300 Kč

3. 4., 16:00, Kulturní klub Skuteč

Balet LOUSKÁČEK
vstupné 350 Kč

10. 4., 16:00, Hrad Rychmburk

NA ÚTĚKU – 11. dubna 2022

KOUZLO KRÁLOVSKÉ HARFY

Pokud člověk odněkud utíká, většinou má alespoň rámcovou
představu o tom, k jakému cíli jeho útěk směřuje. Existují však
útěky, které nikam nesměřují – jsou to útěky odněkud, nikoliv
útěky někam. Postavy francouzské divadelní hry jsou na tom
podobně. Claude je dámou v letech a od života už toho příliš
nečeká, přesto jeho zbytek nechce prožít v domově důchodců.
Margot je o generaci mladší a větší část života má ještě před
sebou, i pro ni je však útěk jediným únikem z manželského
stereotypu. Jaké bude toto spojenectví žen na útěku?
V hlavních rolích vlídné komedie uvidíme Carmen Mayerovou
a Terezu Kostkovou.

24. 4., 16:00, Kulturní klub Skuteč

Komorní Kalich Praha

vstupné 200 Kč

Muzikál STARCI NA CHMELU
vstupné 450 Kč

27. 4., 18:00, kostel NPM Skuteč

V. J. TOMÁŠEK – Lenora
vstupné 200 Kč

1. 5., 16:00, kostel Chrast

PS RUBEŠ & PS SLAVOJ
vstupné 200 Kč

5. 5., 18:00, kostel Na chlumku Luže

JAROSLAV SVĚCENÝ

ZDRAVÝ NEMOCNÝ
3. června 2022
Městské divadlo Mladá Boleslav
Ústřední postavou slavné Molièrovy komedie je hypochondr
Argan, který chce dceru prodat za mladého lékaře, aby ho měl
takříkajíc v rodině a mimo jiné ušetřil za léky. Angelika však
chce jiného a k tomu jí dopomáhá její chůva. Kdo naopak škodí, je Arganova druhá žena, tajně doufající, že manžel brzy zemře a ona zdědí všechny jeho peníze. Ve své poslední komedii
z roku 1673 si Molière vyřizuje účty s felčary své doby a s jejich mnohdy prapodivnými léčebnými metodami.

vstupné 300 Kč

8. 5., 16:00, Kulturní klub Skuteč

Opera PRODANÁ NEVĚSTA
vstupné 400 Kč

12. 5., 18:00, evangelický kostel Proseč

IRENA BUDWEISEROVÁ
vstupné 200 Kč

15. 5., 16:00, Kulturní klub Skuteč

EVA URBANOVÁ
a Moravské klavírní trio
vstupné 500 Kč

Prodej festivalových abonentek v ceně 3.900 Kč bude probíhat
od pondělí 29.11. do středy 01.12.2021.
Abonentky lze koupit pouze
na odboru kultura a školství MěÚ Skuteč.
Prodej vstupenek na jednotlivé festivalové koncerty a představení
bude zahájen ve středu 01.12. v 07:00 a to na: vstupenkyskutec.cz,
na odboru kultura a školství i v TIC při Městském muzeu Skuteč.
Podrobnosti k programu 17. ročníku najdete na stránkách festivalu:
hudebni.skutec.cz

Přijmeme

truhláře do výroby
a montážníka nábytku
u zákazníků.
Nástup možný ihned.
Kromě dobrého platu a zaměstnaneckých bonusů
pro tebe máme i možnost bydlení v místě zaměstnání.
Kontaktuj nás telefonicky: 777 039 126, e-mailem: pelcova@pelckuchyne.cz,
nebo přímo ve výrobě v Radimi u Luže.

Periodický tisk územně samosprávného celku. Evidenční číslo přidělené ministerstvem: MK ČR E 11941. Za obsah periodického tisku územně samosprávného celku
zodpovídá Rada města Skuteč, šéfredaktorka - Lenka Frídlová. Četnost: měsíčník, místo
vydávání: Skuteč. Příjem příspěvků vč. inzerce: Městský úřad Skuteč, Lenka Frídlová,
ved. odboru kultura a školství, tel.: 469 326 487, e-mail: lenka.fridlova@skutec.cz.
Uzávěrka došlých příspěvků je vždy 12. v měsíci. Grafická úprava a tisk: Ofsetová tiskárna
UNIPRINT s.r.o., Zbuzany 1584, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, tel.: 494 542 292,
fax: 494 533 045. Náklad: 2 820 ks.

