Září měsícem biopotravin

Ministerstvo zemědělství již po patnácté vyhlásilo září Měsícem biopotravin
a ekologického zemědělství. Tradiční kampaní představuje veřejnosti místní
ekofarmy a výrobce biopotravin, jejichž počet i nabídka se rok od roku rozšiřuje v souladu s dynamicky rostoucím zájmem spotřebitelů.
Co přesně si představit pod pojmem biopotravina? Na počátku zrodu každé
potraviny s logem BIO stojí ekologický zemědělec. V dalších fázích výroby
biopotraviny to je také zpracovatel, výrobce, obchodník, případně dovozce,
ale i třeba chovatel včel. Ti všichni musí být podle platné legislativy registrovaní na Ministerstvu zemědělství, aby mohli své produkty označovat jako
BIO, a musí splňovat také přísná pravidla české i evropské legislativy. Ta
myslí na pěstování plodin, chov zvířat, léčení, ale i zpracování, označování,
skladování či dovoz.
Ekologický zemědělec se snaží hospodařit na půdě tak, aby ji udržel zdravou,
úrodnou, živou, prostě takovou, která zůstane plodná i pro další generace.
Není pravda, že ekologický zemědělec vůbec nehnojí nebo nesmí používat
přípravky na ochranu rostlin. Hnojí organickými hnojivy, např. hnojem a má
také k dispozici omezený seznam látek na ochranu rostlin zpravidla přírodního původu. K hospodářským zvířatům se ekologický zemědělec chová s respektem k jejich přirozeným potřebám. zdroj: www.mesicbiopotravin.cz

Přání školákům

q Charakter jedné z místních částí Skutče – obce Radčice, dotváří železniční trať vedoucí z Pardubic na Havlíčkův Brod. Zatímco v případě trati
ze Žďárce u Skutče do Poličky jsme si před dvěma roky připomněli 120. výročí vzniku, trať z Pardubic na Havlíčkův Brod oslaví v roce 2021 už
150 let existence.

EKOLOGIE, DOPRAVA I KANALIZACE
Štěpkovač, kompostéry
Výběrové řízení na dodavatele
štěpkovače a kompostérů bylo dokončeno a v srpnu byly podepsány
smlouvy. Nový štěpkovač na dřevní hmotu LASKI LS 100/27CB,
který bude využíván pro údržbu
městské zeleně, byl firmou JRK

Česká republika s.r.o. dodán již 20.
srpna. Jeho pořizovací cena byla
257 730 Kč vč. DPH.
Kompostéry městu Skuteč dodá firma ELKOPLAST CZ, s.r.o., dodací
lhůta je v tomto případě však (z důvodu velké poptávky) delší, cca

9 měsíců. Občanům je tedy budeme
moci dodat až na jaře příštího roku.
Náklady na zakoupení kompostérů
činí 1 234 200 vč. DPH.
Kruhový objezd
Možná jste zaznamenali zaparkované osobní vozidlo u obchvatové
komunikace u křižovatky s ul. V.
Nováka (ve směru na Prosetín). Provádělo se zde sčítání dopravy, jehož
výsledky posloužily jako podklad
pro jednání , které proběhlo v závěru srpna na Městském úřadě Skuteč
na téma řešení provozu na zmíněné
křižovatce. Schůzky se zúčastnili zástupci vedení města, Správy
a údržby silnic (SUS) i Krajského
úřadu Pardubického kraje, zástupci
PČR Chrudim i Skuteč, MP Skuteč,
odboru dopravy Městského úřadu
Chrudim a společnosti PRODIN,
a.s. Záměrem SUS Pardubického
kraje je požádat o dotaci na řešení
úpravy dané křižovatky.
Dalším bodem shora uvedeného
jednání byla neuspokojivá dopravní
situace v místní části Přibylov.

Prodejna COOP v novém

Nově rekonstruované prostory prodejny již celý měsíc slouží veřejnosti.
Vedení města touto cestou děkuje společnosti Jednota spotřební družstvo
Hlinsko za provedenou investici, která nejen výrazně zlepšila vzhled této
části města, ale především zvýšila komfort nakupujících. Z reakcí občanů je vidět, že zlepšení podmínek velmi pozitivně vnímají a jsou s novým
prostředím spokojeni. V rámci oprav chodníků, které město plánuje ještě do konce roku provést, proto počítáme také s realizací části chodníku
v ul. Havlíčkova u prodejny COOP.
Pavel Bezděk, starosta

Předprodej
vstupenek
bude zahájen v pondělí
14. října v 7 hodin. Více
informací o předprodeji
a ceně vstupenek se dozvíte v příštím čísle.
/zel/

Z řemeslné soboty

O výsledcích jednání vás budeme
informovat příště.
Kanalizace Skuteč
- Lažany
Žádost, kterou podaly Městské vodovody a kanalizace Skuteč, s.r.o.
na odkanalizování místní části Lažany, nebyla poskytovatelem dotace, tj. Ministerstvem zemědělství,
podpořena. Proto jsme se rozhodli pro financování této investice
z rozpočtu MěVAK. Realizace
z tohoto důvodu bude rozdělena
na etapy. Pro letošní rok bylo vypsáno výběrového řízení na výstavbu přivadeče Skuteč-Lažany
(gravitační kanalizace a výtlak).
Na základě výběrového řízení byla
jako dodavatel stavby vybrána firma B.A.S.-cz z Přelouče za cenu
4 270 619 Kč bez DPH. Akce začne v průběhu měsíce září.

q Na devátý ročník Řemeslné soboty zavítalo 551
návštěvníků. Tradičně nechyběly komentované prohlídky s ukázkami práce ševce,
kováře a kameníků, tvůrčí
dílny, loutkové divadlo a také
jarmark s řemeslnými výrobky a domácími dobrotami.
Výherkyní dárkového poukazu věnovaného firmou Botas
a. s. se stala paní P. Novotná
z Brandýsu nad Orlicí.

V podzimní výzvě MěVAK budou
podávat žádost o dotaci na samostatnou část kanalizace přímo
v obci Lažany.
Pavel Bezděk, starosta

Jarek Nohavica po 21 letech

Dlouhé
roky
čekání a našeho snažení
jsou u konce. V úterý
12. listopadu 2019 zavítá do Kulturního klubu
Skuteč populární český
folkový písničkář a textař Jarek Nohavica.
Ve Skutči, jako jediném
východočeském městě,
se zastaví, po dlouhých
21 letech, se svým podzimním turné. Je to další
dárek k oslavám 730 let
od první písemné zmínky.

Se začínajícím školním rokem 2019/2020
přejeme všem prvňáčkům, ale i ostatním žákům, studentům a pedagogům, ať je pro ně
rokem úspěšným a vedle práce jim přinese
i řadu příjemných zážitků a radosti.
redakce Skutečských novin

Kalendáře na rok 2020

Stolní kalendáře Mikroregionu
Skutečsko-Ležáky pro rok 2020
zpracovávají více než aktuální téma
současnosti: Voda v krajině. Fotograficky i formou popisek nás kalendář seznámí s hlavními vodními
toky (říčkami, potoky a potůčky)
a rybníky na území mikroregionu.
Kalendáře s velmi příjemnou grafikou opět zpracovala Tiskárna Osík

a předpokládáme, že jejich prodej
bude zahájen od října. O přesném
termínu budeme informovat i prostřednictvím městského rozhlasu.
Prodejní cena se několik let neměnila, aktuálně se zvedá pouze
o 5 Kč, jeden kalendář tedy koupíte
za 50 Kč. Najednou lze koupit maximálně 5 ks kalendářů.
/frí/
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Městské vodovody a kanalizace Skuteč s.r.o.
Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč
IČO: 25940015, DIČ: CZ25940015
Výběrové řízení na pozici

VEDOUCÍ SPOLEČNOSTI MĚSTSKÉ VODOVODY
A KANALIZACE SKUTEČ, S.R.O.
Požadavky: SŠ nebo VŠ vzdělání (směr stavební nebo vodohospodářský), znalost problematiky vodárenství výhodou,
orientace ve vodohospodářské legislativě výhodou, zkušenosti s vedením lidí a schopnost samostatného řízení svěřeného
úseku, odpovědnost a samostatnost, ŘP skupiny B

Místo pro místostarostu
Milí spoluobčané,
léto je za námi a s ním přichází krásy podzimu. Věřím, že jste si přes
slunné měsíce odpočali a na následující období jste nabytí energií
stejně jako já! Září je zejména pro
děti symbol školy a konce prázdnin. Buďme tedy dětem oporou

nejen v prvních dnech školy, ale
po celý školní rok. A i přesto, že
nás v následujících měsících čeká
hektické období, najděme si na své
potomky čas, neboť čas strávený
s rodinnou je v dnešní době čím
dál vzácnější. Nenechme se pohltit technologickými novinkami, ty

jak známo rychle zestárnou. Vzácné jsou však vzpomínky, zážitky
a občasná změna každodenního
stereotypu. Vzpomeňme si na radostné chvíle, kdy jiskřičky nadšení v očích našich dětí jsou nám pak
tou nejlepší odměnou.
Jaroslav Hetfleiš

Zaměstnanecké výhody: stabilní pracovní zázemí s pravidelnou jednosměnnou pracovní dobou, příspěvek na penzijní
připojištění, stravenky, služební mobil
Místo výkonu práce: Skuteč, Městské vodovody a kanalizace Skuteč, s.r.o.
Přihlášky a životopisy zasílejte do 10. září 2019 na adresu:
Městské vodovody a kanalizace Skuteč s.r.o., Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč
Více informací: tel.: 774 415 591, e-mail: jaroslav.hetfleis@skutec.cz

q Rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ Osady
Ležáků zahrnovala rekonstrukci sociálního zařízení
v 1. i 2. nadzemním podlaží, spočívající ve výměně
všech zařizovacích předmětů, instalačních rozvodů,
otopných těles, elektroinstalace, osvětlení vč. ovládacích přístrojů, omítek, obkladů, dlažeb a instalaci
akustického podhledu. Práce v měsíci červenci provedla firma UNISTAV s.r.o. Chrast, v celkovém objemu 931 tis. Kč.

q Venkovní učebna u ZŠ Komenského byla v době uzávěrky SN těsně před dokončením. Zbývalo namontovat výplně a střešní krytinu a zajistit kompletaci elekro. Vedle dodavatele děkuje město Skuteč také firmě
Makula, která sponzorsky dodala barvu na nátěr přilehlého zahradního domku. Konečnou podobu si můžete
prohlédnout při dni otevřených dveří, který ZŠ Komenského pořádá 27. září.

q Firma VIKTORSTAV s.r.o. Chrudim, která vyhrála výběrové řízení, zahájila práce na přístavbě MŠ Poršova.
Dlouhé roky odkládaná investice do přístavby je konečně v plném proudu. Stavební úpravou dojde k rozšíření
kapacity, která přispěje ke komfortu nejen dětí ale i personálu. Následným znovu sloučením mateřské školy
pod jednu střechu dojde k nemalým finančním úsporám provozních nákladů.

q Další probíhající investicí je rekonstrukce domu č.p. 317 v ulici B. Němcové, která byla zahájena v červenci.
Kompletní přestavba, při níž vnikne 8 nových bytových jednotek, bude dokončena za rok touto dobou.

q Na zimním stadionu probíhají stavební práce, spočívající v úpravě strojovny chlazení s novou technologií,
v úpravě rozvodného kanálu, sněžné jámy a provedení nové chlazené vrstvy, vč. osazení nových mantinelů.
Na otištěném snímku je vidět nově vybudovaná obvodová železobetonová obruba, ohraničující ledovou plochu s vloženou hydroizolací a následnou tepelnou izolací. Nová ledová plocha bude mít rozměr 58 x 28 m.
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AEROBIK KLUB HLINSKO - cvičíme i ve SKUTČI
OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULOU
SPORTOVNÍ SEZÓNOU
Aerobik v Hlinsku a ve Skutči má
za sebou další úspěšnou sezónu.
V minulém školním roce jsme se
věnovali přípravě nejen nejmenších
dětí k osvojení tohoto sportu, ale
zároveň tréninku a podpoře dětí již
zkušených.
Připravovali jsme se v tělocvičnách
jak v Hlinsku (na gymnáziu), tak
ve Skutči (na ZŠ Komenského).
Během celého roku jsme se zúčast-

ňovali mnoha závodů. Patří sem
soutěže jednotlivců a soutěže pro
týmy - tzv. „Pódiové skladby“. Děti
navštívily 20 měst, některá i vícekrát. Získaly celkem 21 zlatých,
17 stříbrných a 21 bronzových medailí.
Za TOP TEN Kutné Hory, v sérii
šesti závodů za Aerobik klub získaly celkové 4. místo.
Mezi nejúspěšnější závodnice
ve Skutči patří:
Daniela Češíková - 3 zlaté, 3 stří-

brné, 7 bronzových medailí - z 26
závodů
Zuzana Šebková - 1 zlatá a 1 stříbrná medaile - ze 17 závodů
Tereza Dudková - 1 stříbrná
a 1 bronzová medaile - ze 16 závodů.
Do Pódiových skladeb byly secvičené čtyři choreografie:
„Kominice“ - 1. místo
„Pirátky“ - 3x 1. místo, 3. a 4. místo
„Kovbojky“ - 2x 2. místo
„Army Girls - 1.,2. a 4. Místo

Nový školní rok a sportovní sezónu
zahájíme zápisem i pro nové zájemce:
Ve Skutči 11.09. v 16:30 hodin
- tělocvična ZŠ Komenského
V Hlinsku 12.09. v 16:30 hodin
- tělocvična gymnázia.
Touto cestou bych chtěla poděkovat
všem rodičům za spolupráci.
za AEROBIK KLUB Hlinsko
trenérka Iva Mrkvičková
a kolektiv
kontakt: tel.:725 380 477
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AKTUÁLNĚ ZE SPORTOVIŠŤ
Provoz krytého plavecké bazénu ve Skutči bude zahájen v sobotu
7. září 2019.
Aquaaerobic v krytém plaveckém bazénu bude probíhat každé pondělí
od 16. září 2019 v čase 19:00 – 20:00. Cena je 45 Kč/hod.
Výuka plavání pro děti v plavecké škole bude probíhat každé pondělí
od 16. září 2019 v čase 15:00 - 16:00. Cena 55 Kč/hod.
Od 1. září 2019 dochází ke změně ceníků ve sportovních zařízeních
ve Skutči.
Aktuální ceníky jsou umístěny na webových stránkách Městských sportovišť Skuteč, s.r.o.: https://sportoviste.skutec.cz
Mgr. Tomáš Kopecký, ředitel Městských sportovišť Skuteč, s.r.o.

PLAVÁNÍ BATOLAT
l Plavání pro děti od 1 roku věku
l Plaveme v pátek od 09:00 hodin
l Plavání probíhá v krytém plaveckém bazénu ve Skutči
l Přihlášky na tel. čísle 723 270 103, email:chmelito@email.cz
l Cena kurzu 1 600 Kč (10 lekcí + 2 náhradní),
v ceně je zahrnuta sauna
l Kurz proběhne od 20.09.2019 do 06.12.2019
Městská sportoviště Skuteč, s.r.o. Palackého nám. 133,
Skuteč 539 73 IČ:26013771 DIČ:CZ26013771

AHOJ DĚTI,

tak nám ty prázdniny rychle
uběhly. Fotografií se vracíme
k našemu poslednímu veřejnému vystoupení a zároveň
chceme poděkovat všem, kteří
nám s jeho organizací pomohli: p. P. Bezděkovi, starostovi
města, Mgr. T. Kopeckému,
řediteli Městských sportovišť,
zaměstnankyním muzea Ing.
L. Bakrlíkové a I. Danielkové, M. Peterkové a členům
SDH Skuteč – p. Bubeníčkovi
a p. Broklovi.
A nejdůležitější zpráva – cvičit
začínáme ve středu 11. září
v 15 hodin ve sportovní hale.
za vedení oddílu
Helena Sokolová

Proč začít hrát florbal ve Skutči?

Rozpis fotbalových utkání

Sobota 14. 9. 2019 16:30
Sobota 28. 9. 2019 15:30
Sobota 5. 10. 2019 10:00
		
Neděle 6. 10. 2019 10:00
		

muži
Skuteč – Řečany nad Labem
muži
Skuteč – Rozhovice
ml. žáci Skuteč/Bítovany
– Horní Újezd/Morašice
st. žáci Skuteč/Bítovany
– Proseč/Krouna

Nabídka plaveckých kurzů pro děti od 4 do 14 let

Plavecký kroužek Plavání pro každého Vám nabízí i v novém školním
roce kurzy plavání pro Vaše děti. Kurzy se konají v pondělí, ve středu
a v pátek od 15:00 do 19:00 hod. v plaveckém bazénu ve Skutči. Cena
za pololetí je 1.300 Kč, přičemž první „ukázková“ lekce probíhá vždy
zdarma a nezávazně. Začínáme 9. 9. 2019. Rádi Vám poradíme s výběrem vhodného kurzu na tel. čísle 777 298 928, kontaktní osoba: Mgr. Jana
Pauerová. Těšíme se na nové kamarády! (Více o našem plavání, výletech,
táborech atd. naleznete na Facebooku Plavání pro každého.)

Jako vzpomínku na léto připojujeme dvě reportáže z akcí, které proběhly v závěru minulého školního

V sobotu 14. září se uskuteční na rybníku Štěpánovský
II. ročník Memoriálu Františka Lorence. Je to osmihodinový závod dvojic v lovu kaprů,
amurů, jeseterů a línů. Chytá se
metodou na položenou, plavanou
či feeder; dle rybářského řádu.
Do celkového hodnocení se počítá pro dvojici osm nejdelších
ulovených ryb. Závodů se mohou zúčastnit i nerybáři. Každý
účastník si může ponechat 1 ks
kapra od 43 do 50 cm.

roku a do srpnového vydání se již
nevešly.
Mgr. Šárka Jonešová

Bližší informace a přihlášky
přijímá Netolický Zdeněk, tel.:
724 236 065. Zahájení závodů
v 06:30, vyhlášení nejlepších dvojic v 16:00. Po celou dobu závodů
zajištěno občerstvení, před vyhlášením výsledků proběhne krátká
tombola pro zpestření závodů.

Odborná praxe žáků 2. BP
Studenti 2. ročníku Gymnázia Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči /obor bezpečnostně
právní činnosti/ absolvovali v závěru školního roku řízenou praxi pod pracovním názvem Kurz
přežití. Původně plánovaná doba
kurzu byla stanovena od 03.06.
do 07.06.2019, a to s ohledem
na příjezd profesionálních vojáků
z Univerzity obrany Brno. Vzhledem k tomu, že tito však byli časově omezeni služebními povinnostmi, nemohli se dostavit. Žáci 2. BP
však nemusí litovat, protože v termínu od 04. 09. do 06. 09. 2019
pojedou na bývalou vojenskou

základnu do Bílých Karpat, kde
proběhne zbývající část kurzu pod
taktovkou vojenských instruktorů
(bývalých profesionálních vojáků).
První část kurzu se tedy konala
opětovně ve středisku obce Mladočov. Program se týkal osvojení základních návyků v používání mapy
v otevřeném terénu a s tím spojené
orientace bez využití moderních
navigačních systémů, bez nichž si
již dnes pohyb v přírodě nedokážeme představit. Problém orientace
a pohyb v otevřeném terénu je pro
naše stále žáky aktuální. Součástí
kurzu byl intenzivní výcvik žáků
týmem záchranářů Červeného kříže.
Po absolvování tohoto výcviku a zá-

ZPRÁVY Z GYMNÁZIA
S nadcházejícím školním rokem
přeji především všem žákům laskavé pedagogy, kteří si najdou pro každého čas a dovedou k zajímavým
poznáním, pedagogům zvídavé
žáky a rodičům hodně trpělivosti.
Čtenáře si na tomto místě dovolím pozvat na některé z akcí, které
jsou již nyní v přípravných fázích.
Namátkou listopadový Festival
svobody, Den otevřených dveří, vánoční akademie, maturitní ples, či
studentský Čarodějnický majáles.
Každý měsíc se můžete těšit na odpolední férové kavárny v režii žáků
gymnázia. Bližší informace nejen
o akcích naleznete na webu www.
gymskutec.cz

Kam v září na rybářské závody?
V pátek 20. září v 08:00 hodin
proběhne zahájení dalšího ročníku Skutečského maratonu
na rybníku Štěpánovský. Je to
50 hodinový závod dvojic v lovu
kaprů, amurů a jeseterů, pouze
metodou položená na boilie a pelety. Při tomto závodě se váží tři
uvedené druhy ryb, které měří
více než 50 cm. Zvítězí ta dvojice, která nachytá nejvíce kg
ryb. Vyhlášení výsledků proběhne v neděli v 11:00. Informace
a přihlášky na tel.: 607 879 726,
Sotona Marcel. Rybník bude
nově zarybněn a po celou dobu
závodů hájen.
Na vaši návštěvu se těší skutečští
rybáři.
Za MO ČRS Skuteč
Netolický Zdeněk
věrečného přezkoušení žáci získali
mezinárodní certifikát. Záchranáři
připravili celou řadu velmi nápaditých a vtipných modelových situací, jejichž cílem bylo navodit okamžiky, které skutečně nastávají při
záchraně života ohrožených osob.
Jednalo se například o záchranu tonoucího, kdy byl k nácviku využit
bazén v táboře Mladočov. Byly prováděny i modelové situace záchrany
života osob, které byly napadeny
agresivními osobami, a kdy průběh
záchrany života byl narušen útokem
těchto agresivních osob. Modelové
situace přispěly k upevnění základních návyků při záchraně života.
dokončení na straně 7

Klub FbC Skuteč zahajuje nábor
do svých řad! Na věku nezáleží,
začít může každý, kdo chce zkusit
něco nového, najít si nové kamarády, nebo ho prostě baví sport. Náš
klub nabízí kamarádskou skupinu
lidí a spoustu doplňujících akcí například Nisa Cup v Liberci, nebo
letní brankářský kemp, na kterém
je možnost se setkat s nejlepšími

českými florbalisty. K tomu všemu
samozřejmě spousty hodin tréninku
a zápasů! Ti nejlepší se potom mohou propracovat až k reprezentaci
našeho kraje!
Neváhej a pojď si zahrát florbal,
pojď si užít legraci, najít si nové
přátele. Pojď s námi vytvořit smečku s velkým S.
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SKUTEČSKÉ NOVINY

Výpis z usnesení z 21. schůze Rady města Skuteč
konané 15. července 2019 na MěÚ Skuteč
Rada města souhlasí:
01/021/2019
se zapojením Mateřské školy, Skuteč,
Poršova ulice 240, Skuteč do projektu kraje financovaného z operačního
programu potravinové a materiální
pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem
Rada města bere na vědomí:
02/021/2019
zápis z kontroly finančního výboru
v příspěvkové organizaci SeniorCentrum Skuteč
03/021/2019
změnu rozpisu rozpočtu města Skuteč na rok 2019
Rada města schvaluje:
04/021/2019
rozpočtové opatření č. 5/2019
v rozpočtu města Skuteč na rok 2019
05/021/2019
smlouvu o poskytnutí dotace č.
KH/19/23803 na realizaci oslav
730 let města Skuteč s Pardubickým
krajem
06/021/2019
smlouvu o dílo na zpracování projektové žádosti na projekt Přístavba MŠ
ve Skutči v pasivním energetickém
standardu se společností LK Advisory, s.r.o., Praha
07/021/2019
objednávku na kancelářský nábytek
u společnosti Mias OC spol. s r.o.,
Krouna
08/021/2019
dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce
č. 161176, půjčitel Národní muzeum, Praha
09/021/2019
dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu
nebytových prostor pro umístění
telekomunikačních zařízení ze dne
03.08.2016 se společností DialogNet, s.r.o., Skuteč
10/021/2019
dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu
nebytových prostor pro umístění
telekomunikačních zařízení ze dne
03.08.2016 se společností Tlapnet
s.r.o., Praha
11/021/2019
nájem bytu č. 15 v č. p. 932, ulice
Boženy Němcové, Skuteč, dle přílohy a ukládá s nájemcem uzavřít nájemní smlouvu
12/021/2019
dodatek č. 1 ke Smlouvě o pachtu
a provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu ze dne
20.10.2016 s Městskými vodovody
a kanalizacemi Skuteč, s. r. o.
13/021/2019
záměr nájmu p. p. č. 1859/10 o výměře 1457 m², trvalý travní porost,
k. ú. Skuteč, obec Skuteč
14/021/2019
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Kompostéry
pro město Skuteč - Část I.: Kompo-

stéry“ na základě zprávy hodnotící
komise
15/021/2019
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Kompostéry
pro město Skuteč - Část II.: štěpkovač“ na základě zprávy hodnotící
komise
16/021/2019
rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky veřejné zakázky „Přístavba
a rozšíření kapacity MŠ Poršova
Skuteč“ na základě zprávy hodnotící
komise
Rada města neschvaluje:
17/021/2019
přidělení bytu č. 26 v domě č.
p. 971, ulice Družstevní, Skuteč
Rada města schvaluje:
18/021/2019
podmínky nájmu bytu č. 26 v domě
č. p. 971 v ulici Družstevní, Skuteč
Rada
města
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
19/021/2019
prodej části p. p. č. 1313/7 o výměře 90 m², trvalý travní porost,
části p. p. č. 1350 o výměře 43 m²,
ostatní plocha – ostatní komunikace,
část p. p. č. 80/1 o výměře 10 m²,
ostatní plocha – ostatní komunikace
a část pozemkové parcely č. 1242
o výměře 12 m², ostatní plocha –
ostatní komunikace, vše nacházející
se v katastrálním území Žďárec
u Skutče, obec Skuteč, za cenu 100
Kč/m² + platná sazba DPH + náklady s prodejem spojené
20/021/2019
uzavření
smlouvy
o
úvěru
č. 0495325199 se společností Česká spořitelna, a.s., IČ 45244782
na předfinancování akce Výstavba
sociálních bytů čp. 317, se splatností
do 31.12.2021, zajištěného budoucími příjmy města, s pevnou úrokovou
sazbou 2,15 % p.a., dle § 85 písm.
j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů
21/021/2019
uzavření smlouvy o úvěru č.
0495324129/LCD
se
společností Česká spořitelna, a.s., IČ
45244782 na předfinancování akce
Přístavba MŠ Poršova, se splatností
do 31.12.2021, zajištěného budoucími příjmy města, s pevnou úrokovou
sazbou 2,15 % p.a., dle § 85 písm.
j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů
22/021/2019
uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru č. 1144014369/LCD
se společností Česká spořitelna,
a.s., IČ 45244782 se splatností do 19.12.2019, s pohyblivou
úrokovou sazbou 1 M PRIBOR +
0,85 % p.a., dle § 85 písm. j) zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů

Výpis z usnesení z 22. schůze Rady města Skuteč
konané 29. července 2019 na MěÚ Skuteč
Rada města bere na vědomí:
01/022/2019
čerpání rozpočtu města za období
leden – červen 2019
Rada města schvaluje:
02/022/2019
povodňový plán pro dobu stavby
Raná, 10185468, Žďárec u Skutče,
0,000-0,342, oprava koryta
03/022/2019
smlouvu o provedení divadelního
představení při Řemeslné sobotě
v Městském muzeu Skuteč
04/022/2019
tvorbu rezervního fondu příspěvkové
organizace SeniorCentrum Skuteč
v letech 2019 - 2020 z příspěvku
zřizovatele
05/022/2019
příspěvkové organizaci SeniorCentrum Skuteč nákup 10 ks košů OdoCare od společnosti Stamed s.r.o.,
Plzeň, IČ 29161941, dle cenové
nabídky z 11.07.2019
06/022/2019
smlouvu o provedení přezkoumání
hospodaření města Skuteč za rok
2019 a roky následující auditorskou
kanceláří ECO-ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE s.r.o., Tábor
07/022/2019
kupní smlouvu na nákup kompostérů
s vítězným uchazečem ELKOPLAST
CZ, s.r.o., Zlín
08/022/2019
kupní smlouvu na nákup štěpkovače
s vítězným uchazečem JRK Česká republika s.r.o., Praha
09/022/2019
nájem prostor určených k podnikání v domě čp. 377 Palackého
nám. Skuteč o výměře 253 m²,
na dobu určitou od 01.09.2019
do 31.12.2024 s firmou DSPA
s.r.o., Třebíč

10/022/2019
záměr prodeje části pozemkové parcely č. 2527/1 o výměře cca 80 m²,
ostatní plocha – ostatní komunikace,
k. ú. Skuteč, obec Skuteč, za cenu
150 Kč/m² + platná sazba DPH +
náklady s prodejem spojené
11/022/2019
záměr prodeje st. p. č. 1398 o výměře 22 m², zastavěná plocha a nádvoří, nacházející se v k. ú. Skuteč, obec
Skuteč, za cenu 400 Kč/m² + platná
sazba DPH + náklady s prodejem
spojené, dle přílohy.
12/022/2019
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Mantinely pro
zimní stadion ve Skutči na základě
zprávy hodnotící komise
Rada města neschvaluje:
13/022/2019
pacht p. p. č. 1492 o výměře 9132
m², ostatní plocha - manipulační plocha, k. ú. Skuteč, obec Skuteč
Rada
města
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
14/022/2019
nabytí p. p. č. 2489/24 o výměře
2161 m², ostatní plocha - silnice, k.
ú. Skuteč, obec Skuteč od Pardubického kraje
15/022/2019
koupi budovy č. p. 551, rodinný
dům, nacházející se na stavební
parcele č. 609 a budovy č. p. 552,
rodinný dům nacházející se na stavební parcele č. 610, k. ú. Skuteč,
obec Skuteč
16/022/2019
koupi p. p. č. 1177 o výměře 824
m², ostatní plocha – neplodná půda,
p. p.   č. 1178 o výměře 15671
m², orná půda, dále pak spoluvlastnického podílu o velikosti ½
p. p. č. 1120/1, trvalý travní porost

a p. p. č. 1120/4, trvalý travní porost, vše k. ú.  Skuteč, obec Skuteč
17/022/2019
rozpočtové opatření č. 6/2019
v rozpočtu města Skuteč na rok 2019
18/022/2019
poskytnutí
ručitelského
závazku

města Skuteč společnosti Městské
vodovody a kanalizace Skuteč s.r.o.,
za investiční úvěr od společnosti Česká spořitelna a.s. na akci Splašková
kanalizace Skuteč-Lažany-Výtlak V1
+ Sběrač A

v souladu s NV 222/2010 Sb.,
o katalogu prací ve veřejných
službách a právě v platném znění
a NV 341/2017 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a právě v platném
znění zařazení ředitelek mateřských
škol zřizovaných městem Skuteč
do 11. platové třídy, a to s účinností

od 01.09.2019
23/024/2019
v souladu s platnými předpisy schvaluje s účinností od 01.09.2019 platový výměr ředitelky Mateřské školy,
Skuteč, Poršova 240, okres Chrudim
a ředitelky Mateřské školy, Skuteč,
Osady Ležáků 767, okres Chrudim

Výpis z usnesení z 23. schůze Rady města Skuteč
konané 6. srpna 2019 na MěÚ Skuteč
Rada města schvaluje:
01/023/2019
smlouvu o dílo na projekt Přístavba

a rozšíření kapacity MŠ Poršova Skuteč s vítězným uchazečem VIKTORSTAV s.r.o., Chrudim

Výpis z usnesení z 24. schůze Rady města Skuteč
konané 19. srpna 2019 na MěÚ Skuteč
Rada města bere na vědomí:
01/024/2019
změnu rozpisu rozpočtu města Skuteč na rok 2019
Rada města schvaluje:
02/024/2019
příspěvkové organizaci SeniorCentrum Skuteč nákup sprchového lůžka
Shado 180   od společnosti Soral &
Hanzlík medical
03/024/2019
prodejní cenu stolního kalendáře Mikroregionu Skutečsko - Ležáky na rok
2020 ve výši 50 Kč a rozpis distribuce nákladu 2390 ks
04/024/2019
odpis pohledávek z účetní evidence
města Skuteč
05/024/2019
objednávku zhotovení minerálního
podhledu v obecním domě ve Zhoři,
č.p. 34 u společnosti Unistav Chrast
s.r.o.
06/024/2019
objednávku
autorského
dozoru
na akci „MŠ Skuteč, Poršova 240 rozšíření kapacity - přístavba“
07/024/2019
objednávku
autorského
dozoru
na technologii chlazení a stavební
část na akci Zimní stadion Skuteč,
výměna strojního zařízení, nová chlazená deska“
08/024/2019
objednávku na opravu schodů
u vchodu čp. 136 s fyzickou osobou
Petr Hanuš
09/024/2019
smlouvu o dílo na projekt Mantinely
pro zimní stadion ve Skutči s vítězným uchazečem HOKEJ - SPORT CZ
s.r.o.
10/024/2019
smlouvu o řízení projektu v době
udržitelnosti týkající se Modernizace
a zkvalitnění informačních systémů
města Skuteč se společností LK Advisory, s.r.o.
11/024/2019
odprodej hasičského vozidla CAS
32 Tatra 815
12/024/2019
podání žádosti o dotaci na 2. etapu chodníku ve Žďárci u Skutče
na Státní fond dopravní infrastruktury
do programu Zvyšování bezpečnosti
dopravy
13/024/2019
podmínky nájmu bytu č. 26 v domě
č. p. 971 v ulici Družstevní, Skuteč

14/024/2019
nájemní smlouvu ke služebnímu bytu
č. 1 v č. p. 525 v ulici Rubešova,
Skuteč
15/024/2019
nájem p. p. č. 1859/10 o výměře
1457 m², trvalý travní porost, nacházející se v k. ú. Skuteč, obec Skuteč,
za cenu 15 Kč/m² na dobu neurčitou
16/024/2019
záměr směny části p. p. č. 662/6
o výměře 98 m², ostatní plocha –
ostatní komunikace ve vlastnictví
města Skuteč za část p. p. č. 773
o výměře 4 m², ostatní plocha – manipulační plocha nacházející se v k.
ú. Zbožnov, obec Skuteč. Směna
pozemků s doplatkem výměr ve výši
35 Kč/m² + platná sazba DPH +
podílení se na nákladech se směnou
spojených
17/024/2019
záměr směny části p. p. č. 119/12
o výměře cca 100 m², trvalý travní
porost ve vlastnictví města Skuteč
za část p. p. č. 119/11 o výměře
cca 30 m², trvalý travní porost, nacházející se v k. ú. Hněvětice, obec
Skuteč. Směna pozemků s doplatkem
výměr ve výši 100 Kč/m² + platná
sazba DPH + podílení se na nákladech se směnou spojených
Rada města neschvaluje:
18/024/2019
přidělení bytu č. 26 v domě č.
p. 971, ulice Družstevní, Skuteč
Rada
města
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
19/024/2019
návrh na pořízení změny č. 1 územního plánu Skuteč
20/024/2019
koupi p. p. č. 733/8 o výměře 7 m²,
trvalý travní porost, p. p. č. 733/9
o výměře 16 m², trvalý travní porost
a p. p. č. 737/19 o výměře 3163
m², ostatní plocha – ostatní komunikace, vše k. ú. Skuteč, obec Skuteč
a to se všemi jejich součástmi a příslušenstvím za kupní cenu 1 Kč + náklady s koupí spojené od Skutečské
investiční s. r. o., Skuteč
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit:
21/024/2019
prodej části p. p. č. 2489/2 o výměře cca 35 m², ostatní plocha - silnice,
k. ú. Skuteč, obec Skuteč
Rada města schvaluje:
22/024/2019

Výpis z usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Skuteč
konaného 19. srpna na MěÚ Skuteč
Zastupitelstvo města schvaluje:
01/007/2019
program 7. zasedání zastupitelstva
města
02/007/2019
členy návrhové komise
Zastupitelstvo
města
bere
na vědomí:
03/007/2019
zprávu starosty města Skuteč
Zastupitelstvo města schvaluje:
04/007/2019
poskytnutí ručitelského závazku města
Skuteč společnosti Městské vodovody
a kanalizace Skuteč s.r.o., za investiční úvěr od společnosti Česká spořitelna a.s. na akci Splašková kanalizace
Skuteč-Lažany-Výtlak V1 + Sběrač A
05/007/2019
uzavření smlouvy o kontokorentním
úvěru č. 1144014369/19/LCD se
společností Česká spořitelna, a.s., se
splatností do 19.12.2019, s pohyblivou úrokovou sazbou 1 M PRIBOR +
0,85 % p.a., dle § 85 písm. j) zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů
06/007/2019
uzavření smlouvy o úvěru č.
0495324129/LCD se společností
Česká spořitelna, a.s.,   na předfinancování akce Přístavba a rozšíření
kapacity MŠ Skuteč, Poršova 240, se
splatností do 31.12.2021, zajištěného budoucími příjmy města, s pevnou
úrokovou sazbou 2,15 % p.a., dle §
85 písm. j) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů
07/007/2019
uzavření smlouvy o úvěru č.
0495325199 se společností Česká
spořitelna, a.s., na předfinancování
akce Výstavba sociálních bytů čp.
317, se splatností do 31.12.2021,
zajištěného budoucími příjmy města,
s pevnou úrokovou sazbou 2,15 %
p.a., dle § 85 písm. j) zák. č.
128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů
08/007/2019
rozpočtové opatření č. 6/2019
ke schválenému rozpočtu města Skuteč na rok 2019
09/007/2019
nabytí p. p. č. 2489/24 o výměře 2161
m², ostatní plocha - silnice, k. ú. Skuteč,
obec Skuteč od Pardubického kraje
10/007/2019
koupi p. p. č. číslo 733/8 o výměře

7 m², trvalý travní porost, p. p. č.
733/9 o výměře 16 m², trvalý travní
porost a p. p. č. 737/19 o výměře
3163 m², ostatní plocha – ostatní
komunikace, vše k. ú. Skuteč, obec
Skuteč a to se všemi jejich součástmi
a příslušenstvím za kupní cenu 1 Kč +
náklady s koupí spojené od Skutečské
investiční s. r. o., Skuteč
11/007/2019
koupi p. p. č. 1177 o výměře 824 m²,
ostatní plocha – neplodná půda, p. p.  
č. 1178 o výměře 15671 m², orná
půda, dále pak spoluvlastnického podílu o velikosti ½ p. p. č. 1120/1,
trvalý travní porost a p. p. č. 1120/4,
trvalý travní porost, vše
k. ú.  Skuteč, obec Skuteč
12/007/2019
koupi budovy č. p. 551, rodinný dům,
nacházející se na stavební parcele č.
609 a budovy č. p. 552, rodinný dům
nacházející se na stavební parcele č.
610, k. ú. Skuteč, obec Skuteč
13/007/2019
prodej části p. p. č. 1313/7 o výměře 90 m², trvalý travní porost, části
p. p. č. 1350 o výměře 43 m², ostatní plocha – ostatní komunikace, část
p. p. č. 80/1 o výměře 10 m², ostatní
plocha – ostatní komunikace a část
p. p. č. 1242 o výměře 12 m², ostatní
plocha – ostatní komunikace, vše nacházející se v k. ú. Žďárec u Skutče,
obec Skuteč, za cenu 100 Kč/m² +
platná sazba DPH + náklady s prodejem spojené
14/007/2019
prodej části p. p. č. 1083/56 o výměře 226 m², trvalý travní porost
a p. p. č. 1083/69 o výměře 213
m², zahrada, k. ú. Hněvětice, obec
Skuteč, za cenu 35 Kč/m² + platná
sazba DPH + náklady s prodejem
spojené
Zastupitelstvo
města
bere
na vědomí:
15/007/2019
smlouvu o dílo na realizaci akce Přístavba a rozšíření kapacity MŠ Poršova Skuteč s vítězným uchazečem
VIKTORSTAV s.r.o. Chrudim
Zastupitelstvo města schvaluje:
16/007/2019
vypsání výběrového řízení na projekt
na knihovnu Skuteč
17/007/2019
návrh na pořízení změny č 1 územního plánu Skuteč

Turnaj v ruských kuželkách

Uprostřed léta a prázdninové
atmosféry jsme pro klienty v SeniorCentru Skuteč uspořádali turnaj
v ruských kuželkách. V pergolách

se sešlo 12 hráčů a drobné publikum, současně probíhala soutěž
družstev i jednotlivců. Počasí nám
přálo a odpoledne jsme si užili. Už
nyní se těšíme na další soutěžní
klání, ve kterém vyzveme klienty
z Denního centra Motýl v Hlinsku.
Mgr. Linda Bodláková
vedoucí sociální péče

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
pohotovostní služby jsou od 9 do 13 hodin
Září
  1.9. Neděle
MUDr.
  7.9. Sobota
MUDr.
  8.9. Neděle
MUDr.
14.9. Sobota
MUDr.
15.9. Neděle
MUDr.
21.9. Sobota
MUDr.
22.9. Neděle
MUDr.
28.9.   Sobota - státní svátek MUDr.
29.9. Neděle
MUDr.
Říjen
5.10. Sobota
6.10. Neděle

Josef Cimburek
Tomáš Mrkvička
Tomáš Mrkvička
Zdena Janovská
Zdena Janovská
Petr Foltan
Petr Foltan
Yvona Chludová
Yvona Chludová

MUDr. Jiří Janovský
MUDr. Jiří Janovský

Skuteč
Proseč u Skutče, Zahradní 240
Proseč u Skutče, Zahradní 240
Trhová Kamenice
Trhová Kamenice
Herálec 81
Herálec 81
Skuteč, Smetanova 568
Skuteč, Smetanova 568

Tyršova 386
Zdravotní středisko
Zdravotní středisko
Hlinecká 64
Hlinecká 64

Hlinsko
Hlinsko

Wilsonova 590
Wilsonova 590

U BOTANY Skuteč
U BOTANY Skuteč
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ZPRÁVY ZŠ KOMENSKÉHO
Oheň (bez)naděje
V neděli 23. června byl v obci Ležáky zažehnut Oheň (bez)naděje
za ležácké děti, které se za 2. světové války staly obětí nacistické
zvůle. Následující den začalo již
9. putování žáků škol, kam ležácké děti chodily, s ohněm po jejich
stopách. Pro žáky byl Československou obcí legionářskou připraven
velmi nabitý program. Měli jsme
tu čest navštívit Larischovu vilu,
Zámeček, projet ulicemi Pardubic
ve vojenských historických vozidlech, v lesoparku uctít památku Jiřího Potůčka, jemuž byla věnována
i výtvarná soutěž Květy pro Ležáky, které jsme se účastnili a získali

čestné uznání. Dále nás čekala projížďka parníkem Arnošt, při níž žáci
a veteráni 2. světové války vhodili
do Labe 197 růží za oběti. Druhý
den jsme se přesunuli do kostela sv.
Cyrila a Metoděje v Praze a za velmi působivého výkladu uctili památku duchovních a parašutistů.
V tomtéž kostele následoval recitál operní pěvkyně Táni Janošové
a varhanního Mistra Martina Jakubíčka. Poté jsme se přesunuli
do polské Lodže, kde jsme si prošli
historickou část města a následně se
přemístili do památníku Radegast,
dále jsme navštívili největší židovský hřbitov a putování zakončili

v bývalém německém nacistickém
vyhlazovacím táboře Chelmno, kde
jsme odebrali prsť z lesního pohřebiště a uctili památku dětí z Ležáků, Lidic a všech dalších obětí
nacistického vraždění. Třídenní pu-

tování bylo velmi silným zážitkem
pro zúčastněné a organizátorům
patří velké poděkování za realizaci tak náročného projektu, který je
pod drobnohledem nejen Českého
rozhlasu, ale i České televize.

Jóga v denním
životě - 2. díl
ŘÍJEN A LISTOPAD
(9 lekcí)

Absolventi, žáci, rodiče,
přijměte do třetice pozvání na školní akci s názvem Sejdeme se
ve škole při příležitosti otevření
venkovní učebny. Čeká na vás zábava s žáky, společnost stávajícího
pedagogického sboru i kolegů působících na škole v letech minulých, komentovaná prohlídka školy, občerstvení, živá hudba k tanci

i poslechu, zázemí ve třídách pro
jednotlivé ročníky a v neposlední
řadě fotokoutek. Začínáme v 16
hodin, udělejte si pěkné páteční odpoledne, využijte ho třeba ke třídnímu srazu anebo prostě jen „přijďte
pobejt“.
Za ZŠ Komenského
Ing. Bc. Šárka Horáková

čtvrtky 18:00–19:30
Jógacentrum Žďárec u Skutče
Přihlášky a info
na www.zdarec.com

„Vynález století“ - skautský tábor 2019

První absolvent středního vzdělávání ve Speciální škole
Před dvěma lety byl ve skutečské
speciální škole zřízen nový vzdělávací obor. K základnímu vzdělání
přibyl obor poskytující také střední
vzdělání – praktická škola dvouletá, který se zaměřuje na přípravu
žáků pro samostatný praktický život
a případné další rozšíření profesní
orientace. Absolventi tohoto oboru
zakončeného závěrečnou zkouškou
se mohou v rámci svých možností
a individuálních schopností uplatnit při pomocných pracích v oblasti
služeb a výroby, zaměřených na přípravu pokrmů, ruční práce, rodinnou
výchovu a pěstitelské práce, nebo
na chráněných pracovištích.
Na konci uplynulého školního roku
zažila naše škola významné a slavnostní okamžiky. Poprvé zasedla
zkušební komise k závěrečným
zkouškám, aby prověřila úspěš-

nost prvního absolventa praktické
školy dvouleté. Ten se na závěrečné zkoušky připravil velmi zodpovědně, takže zvládl praktickou
i teoretickou zkoušku
a absolvoval dokonce
s vyznamenáním. Děkujeme mu za skvělé
studijní výsledky a přejeme do života hodně
zdaru, úspěchů a dobrých lidí kolem sebe.
Vzdělávání v oboru
praktické školy dvouleté je vhodné jak pro
osoby se středně těžkým mentálním postižením, ale také lehkým
mentálním postižením
v kombinaci s dalším
závažným zdravotním
postižením. K dennímu

studiu se přitom mohou přihlásit
nejen zájemci, kteří právě končí základní vzdělání, ale i ti, kteří vzdělávání ukončili již v předchozích

letech. Nemusí se přitom jednat
o absolventy naší školy.
Mgr. Bc. Petr Vtípil,
ředitel školy

Taneční
pro dospělé
Připomínáme, že pokud se
chcete zdokonalit před plesovou sezónou, můžete využít taneční kurzy pro dospělé. Lekce
se budou konat vždy ve středu
od 19 hodin v Kulturním klubu
Skuteč. První lekce proběhne
ve středu 18. září (další lekce –
02.10., 30.10., 13.11. a 27.11.)
Cena za kurz (5 lekcí) bude
1.000 Kč za pár a platit se bude
na první lekci.
Kurz není vhodný pro úplné začátečníky.
Přihlášky zasílejte na e-mail
matej.zelinka@skutec.cz.

Rok se s rokem sešel a náš skautský
oddíl je opět pln táborových zážitků.
Letošní táborová hra byla zahájena již v květnu v rámci akce Noc
kostelů, kde jsme se poprvé setkali
s vynálezcem Johny Foxem, jakožto hlavní postavou celého příběhu.
Druhé setkání s ním proběhlo blízko
našeho tábora u hotelu Renospond
ve Zderazi, kam jsme se vydali
hned první den našeho tábora. Tam
jsme byli svědky krádeže vynálezu
století, který nám Johny Fox přivezl. Úkol byl tedy jasný; dopadnout
zloděje a především získat vynález
zpět. To se nám nakonec podařilo,
i když k tomu bylo potřeba značné
úsilí, jako například znalost kriminalistických technik, fyzická
zdatnost a především vytrvalost –
komponenty vynálezu jsme totiž
nacházeli postupně a nakonec z nich
sestavili speciální kolo s generátorem elektřiny a čerpadlem na vodu!
Během krásných devíti táborových
dnů jsme si vyzkoušeli například
pečení chleba na ohni, soutěž
Masterchef, adrenalinové lanové
aktivity, orientační běh, navštívili
jsme zámeckou zahradu a muzeum v Nových Hradech, luštili jsme

hlavolamy či trénovali angličtinu
s Johny Foxem. Táborová sociální
síť „Telegram“ byla opravdu super
– příspěvky jsme psali na parádním psacím stroji a v síti napnuté
mezi stromy se nechalo krásně ležet
a povídat si.
Káťa Kallasová
Jménem vedení tábora bych rád
poděkoval všem rádcům, vedoucím, šikovným kuchařkám, ochotným spolupracovníkům, rodičům,
sponzorům a všem, kteří jakkoli
pomohli ke zdárnému průběhu letošního tábora, který se myslím nad
míru vydařil. Byl to opět pořádný
kus práce, ale také velké radosti
z usměvavých tváří našich světlušek, vlčat, skautů, skautek, roverů,
ale i nás vedoucích. Poděkování
také patří panu Váškovi za poskytnutí louky a Pardubickému kraji
za pomoc s financováním nutné obměny táborového vybavení – nové
velké týpí, táborová sprcha a matrace do stanů.
Nové zájemce o skauta zveme
v pátek 6. září 2019 od 16. hodin
na zahradu ZŠ Komenského na zahajovací táborák.
Jan Bárta – vedoucí tábora
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Teď mě zabij – strhující příběh pro pět herců a nekonečno emocí
Nový divadelní cyklus začínáme
sice hrou s vážným tématem, ale
s vědomím toho, že jde vskutku
o ojedinělé a vynikající představení, o které bychom naše věrné publikum nemohli v žádném případě
připravit.
Hra kanadského autora Brada Frasera má blízko k sociálnímu dramatu. Přestože se však postavy
v příběhu ocitají v situaci téměř
neřešitelné a bezvýchodné, nejde o představení, které by bylo
jen smutné a bezútěšné. Tragické
události v sobě mají rysy, z nichž
nečekaně a přitom přirozeně vyvěrá humor, i když místy svérázný

a drsný. Svérázným humorem autor
bojuje proti předsudkům a opovržlivému odstupu k potřebám, k nimž
by společnost měla být tolerantní
a před nimiž by neměla zavírat oči.

Náš článek je pozvánkou na zářijový koncert s písněmi Vítězslava
Nováka, jehož 70. výročí úmrtí jsme letos v červenci (18. 07.)
vzpomněli.
Jistěže jeho hlavní význam pro
českou hudební kulturu s přesahem
do zahraničí, zejména na Slovensko, tkví v jedinečných orchestrálních skladbách, které ale bohužel
pro neúnosné náklady nelze provozovat právě v místech, která
jsou nejvíce spjata s jeho životem.
Ať místo narození - Kamenice nad
Lipou, nebo místo posledních pobytů a skonu ve Skutči, nemohou
zprostředkovat poznání vrcholných skladeb Mistra, jakými jsou
např. symfonické básně V Tatrách
nebo O věčné touze a samozřejmě
k tomu další geniální tituly v hudbě vokálně orchestrální nebo opery
a balety.

Loutková pohádka o velké odvaze, hodných strašidlech a o tom, že ne vše, co se děsné
jeví, musí hrůzu nahánět.
Vstupné 50 Kč

sobota 14. 9. – 14 hodin, KKS
TANEČNÍ

První lekce kurzů tance a společenské výchovy pro rok 2019.

Ovšem písňová tvorba na básnické dobové texty, jakož i množství
klavírních partů doprovázejících
množství slovenských lidových
písní, náleží k těm nejlepším uměleckým projevům v této oblasti.
A právě k těm se opět obracíme
s porozuměním a pozitivním zaujetím. Proto v zářijovém koncertu
nabízíme jednak pohled na jeho
písňové začátky v cyklu Pohádka
srdce, a právě tak na vrcholné cykly, jakými jsou Melancholie na slova českých básníků a kompletní
cyklus Údolí Nového království
na slova Mistrova oblíbeného kon-

Vstupné 30 Kč

čtvrtek 19. 9. – 18:30 hodin, muzeum
PODZIM S VÍTĚZSLAVEM NOVÁKEM

Představení, které není vhodné pro
děti do 15 let, uvedeme v KKS
ve čtvrtek 26. září od 19 hodin.
Vstupenky koupíte v obvyklých
předprodejích.
/frí/

Zůstáváme tak poněkud skromněji
u jeho bohatého odkazu komorních
projevů v písních a triích, kvartetech a ve stále živém odkazu klavírním, kterému vévodí téměř hodinový cyklus Pan – Novákovo životní
umělecké a filosofické vyznání.

KULTURNÍ KALENDÁŘ
ZÁŘÍ 2019
neděle 1. 9. – 14 hodin, amfiteátr u KKS
VOJTA A STRAŠIDLA

Působivá inscenace Městského
divadla Mladá Boleslav, v níž se
přirozeně snoubí humorné i dojemné okamžiky, je silným zážitkem
i díky skutečně výjimečným hereckým výkonům.

Podzim s Vítězslavem Novákem

;

ZVEME VÁS DO DIVADLA

Helena Hozová (soprán), Petra Koliášová (mezzosoprán) a Lukáš Hacek (baryton) představí
pod vedením prof. PhDr. Miloše Schnierera písně, balady a opery Vítězslava Nováka.
Vstupné zdarma
geniálního básníka Antonína Sovy.
Zajímavostí jsou též dvě Ančiny
písničky na lidovou poezii z jeho
poslední opery Dědův odkaz. A nelze vynechat atraktivní úpravy
ve výběru slovenských lidových
písní na závěr: Hold vínu a životu!

V programu vystoupí sopranistka
Helena Hozová, mezzosopranistka Petra Koliášová a barytonista
Lukáš Hacek. Klavírní doprovod
a průvodní slovo tradičně obstará
autor tohoto článku.
Těšíme se na Vaši přítomnost.
Miloš Schnierer

Podzim s Vítězslavem Novákem
koncert k 70.výročí úmrtí skladatele
Účinkují: Helena Hozová, soprán, Petra Koliášová, mezzosoprán
Lukáš Hacek, baryton
Program:
Melancholie, op. 25 (1901) – SP 70 – výběr z cyklu:
Marno, Olše (Antonín Sova), Noční
Fialy – Stará melodie – Jezera (Jaroslav Kvapil)
Pohádka srdce, op. 8 (1896) – SP 44: Píseň melancholická
– Zda není snem? (J. Vrbata) – Večer (J. Vrchlický)
Podzimní nálada (J. Vrbata) - Až přijde den
(J. V. Sládek)
Údolí Nového království, op. 31(1903) – SP 78: Prolog
– Studny nadějí – Zkonejšení – Epilog (Antonín Sova)
Jarní nálady (1900) – SP 66 :To věděl bych rád – Tak divno
– Co dělat z jara – Skřivánek (J. Vrchlický)
Ančiny písničky z opery Dědův odkaz, op. 57 (1923-1927) – SP 119
Nebudu se vdávat – A keď bolo pondělí (lid. poezie)
Balada dětská – Balada horská, op. 28 (1902) – SP 75 (Jan Neruda)
Výběr z alba 25 slovenských lidových písní (1901) – SP 72
Dolina – Prevez, prevozníčku – Dievča, čo že to máš? – Široký jarčok – Kebych já vedela – Pod tým naším okénečkem – Hej, zapadaj,
slniečko – Včera mi má milá – Pime, chlapci
SP = čísla skladeb v Tematickém katalogu Vítězslava Nováka
M. Schnierer – L. Peřinová (1999)
Skuteč – Památník Vítězslava Nováka – Městské muzeum
Čtvrtek 19. září 2019 v 18:30 hodin (konec ve 20:00)

středa 25. 9. – 19 hodin, KKS
AVENGERS: ENDGAME

Hrozivé události způsobené Thanosem, který vyhladil polovinu života ve vesmíru a silně
oslabil Avengers, vedou zbylé superhrdiny k tomu, aby ve strhujícím finále sebrali poslední síly
a pokusili se vrátit úder.
Vstupné v předprodeji 50 Kč, na místě 80 Kč

čtvrtek 26. 9. – 19 hodin, KKS
TEĎ MĚ ZABIJ

Příběh jedné rodiny, která žila šťastně až do osudového okamžiku. Ten zamíchá kartami
a navždy změní životy. Nehody se totiž stávají a musíme jim čelit, ať chceme nebo ne.
Působivé představení Městského divadla Mladá Boleslav
Vstupné 350 Kč

pondělí 30. 9. – 18 hodin, KKS
SKUTEČSKÝ SLAVÍK

Koncert vítězů Skutečského slavíka bude patřit nejlepším zpěvákům, kteří zvítězili v červnovém
výběrovém kole. Přijďte rozhodnout o Ceně diváků. Soutěžící doprovodí kapela tvořená profesionálními muzikanty.
Vstupné: dospělí 100 Kč, děti 30 Kč
Připravujeme na říjen:
8. 10. Výstava: Století sportu
a fotbalu ve Skutči
16. 10. Normální debil

19. 10. První prodloužená
20. 10. Den s dechovkou
23. 10. Skleněný pokoj
26. 10. Záměna

Z akcí mohou být pořizovány záznamy za účelem prezentace města

12. DEN S DECHOVKOU
Už po dvanácté zveme všechny
příznivce dobré zábavy na Den
s dechovkou ve Skutči, který se již
tradičně koná třetí říjnovou neděli,
tj. 20. října.
Pravidelní návštěvníci vědí, že je
čeká sál se stolovou úpravou i tanečním parketem, kvalitně ozvučená hudební produkce tří dechových
kapel a po celou dobu konání, tedy
od 11:00 až do min. 16:00, možnost občerstvení v podobě teplých
jídel, točených i teplých nápojů,

chlebíčků, zákusků apod. Den s dechovkou ve Skutči není jen běžnou kulturní akcí, ale také místem
pravidelných i náhodných setkání
přátel v příjemném a komfortním
prostředí.
Vedle domácí Šeucouské Muziky
bude návštěvníkům k dobré pohodě
i tanci hrát Libkovanka a Věnovanka. Předprodej vstupenek byl již
zahájen, proto neváhejte a včas si
zajistěte svá oblíbená místa.
/frí/

q Jihočeská dechová kapela Libkovanka hraje ve složení 12 muzikantů a 4 zpěváků.

q Malá dechová kapela Věnovanka sdružuje převážně mladé muzikanty z Čáslavi a okolí.
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ZPRÁVY Z GYMNÁZIA
dokončení ze strany 3
Velmi atraktivními se pro žáky jevily připravené modelové situace,
které se týkaly zásahu ozbrojených
policistů proti nebezpečným pachatelům závažné trestné činnosti,
kteří byli zadrženi ve vozidle, a jejich následné vyvedení z vozidla při
jejich pasivním i aktivním odporu.
Samozřejmě, že roli ozbrojeného
policisty, jakož i roli nebezpečného
pachatele si vyzkoušeli žáci. Tato
část kurzu včetně zajištění pomůcek byla připravena naším učitelem
sebeobrany a boje zblízka Petrem
Čapkem, kterému tímto děkujeme
za připravené modelové situace,
které se velmi přiblížily výcviku
profesionálních policistů zásahových jednotek. Žáci se jistě budou
těšit na září 2019 v Bílých Karpatech.
Mgr. Petr Klimeš
Ještě jednou z Mladočova
aneb Exkurze „Za hvězdami“
Žáci primy vyrazili v červnu
na dvoudenní exkurzi „Za hvězdami“ do Mladočova. V Proseči jsme
společně prošli planetární stezku
a věřte, že to byl výkon, ten den
bylo 35°C. Naštěstí jsme si na počátku i na konci našeho putování
mohli koupit nanuky. K Mladočovu
jsme dojeli autobusem a poslední,
ale pěkně prudký kopec jsme vyšlapali již k vytouženým chatkám
a také k bazénu. Voda byla pěkně
studená a navíc se sem létaly koupat i včelky. Jedna z nich zaplatila

svým životem za žihadlo v chodidle Marušky, co naplat, i toto k výletu patří.
V areálu jsme nebyli sami, byli tu
sportovci věnující se basketbalu
a o dva roky starší žáci z Proseče.
Ihned jsme se s nimi skamarádili
a brzy se ve vodě rozpoutal zápas
ve vodním pólu. Po večeři jsme si
ještě společně zahráli ping pong
a vybíjenou a už jsme čekali na vytoužené hvězdy. Paní učitelka Suchánková připravila počítač s aplikací na pozorování hvězd a čekali
jsme, až se pořádně setmí. Jenže,
podle předpovědi měla být vysoká
oblačnost – až ve výšce 6 km. Trochu jsme doufali, že to meteorologové popletli, ale bohužel. Pouze
několik hvězd bylo dobře viditelných, přestože byl tak krásný den.
Nedalo se nic dělat a šli jsme spát.
Ráno po snídani jsme začali vyrábět rakety. Někdo měl svou raketu,
další vyráběli ve dvojicích. Byli
jsme hodně zvědaví, jak to dopadne, zda opravdu vzlétne. Výsledek
můžete vidět na videu: https://youtu.be/_yLbWRHzq6c.
Stihli jsme se ještě vykoupat a už tu
byl oběd. Po obědě jsme si sbalili
batohy a vyrazili na autobus do Poříčí. Celý výlet jsme si opravdu
užili.
Mgr. Jana Suchánková,
Mgr. Miroslava Filipi
a třída prima

INZERUJTE
ve Skutečských novinách!

Ceník inzerce najdete na: www.skutec.cz
v sekci Město/Skutečské noviny.

VZPOMÍNKA

VZPOMÍNKA

Dne 15. 8. 2019 uplynul 1 rok od chvíle, kdy nás navždy opustil náš syn
Tomáš Paulus. Kdo jste ho znali a měli
rádi, vzpomeňte si s námi.
S láskou v srdci stále vzpomínají
rodiče a bratr s rodinou.

Dne 25. září si připomeneme 10. výročí úmrtí pana
Františka Talácka z Malinného. Kdo jste ho znali
a měli ho rádi, vzpomeňte s námi.
Manželka, sestra, děti, vnoučata a kamarádi.

VZPOMÍNKA
Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
jen vzpomínky v našich srdcích žijí dál...
Dne 28.9.2019 by své 90. narozeniny oslavila paní
Milada Kosařová ze Skutče.
S láskou a úctou stále vzpomínají děti s rodinami.

Omluva redakce

Z pozice šéfredaktorky se touto cestou ještě jednou omlouvám celé rodině
Paulusových za chybu při přípravě minulého vydání Skutečských novin.
Přestože výše otištěná vzpomínka byla řádně a včas podána i uhrazena, nedošlo (tak jak mělo) k jejímu zveřejnění v srpnovém čísle.
Lenka Frídlová

Řádkový inzerát

Hledám ženu 33 – 37 let, váha do 70 kg, která je také sama a má smysl pro
rodinu. Jsem štíhlý z okolí Hlinska. Tel.: 721 460 036.

Řádkový inzerát

Poptávám zeminu/hlínu. Minimální množství dvě tatry. Telefon 775 266 645.

Aktuálně z MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s

Se začátkem školního roku naplno běží i činnost v MAS. Probíhá například hodnocení žádostí
do výzev MAS v Zaměstnanosti
II, připravován je pravidelný
seminář pro školy, dokončována je realizace projektů zájmových a sportovních organizací
ve výzvě MAS Malý Leader
2019, nově pokračuje sběr dat
a informací o obcích v našem
regionu. Data, která nám po-

můžete nashromáždit, se stanou
výchozí oporou analytických
částí strategických plánů rozvoje
obcí a na jejich základě společně určíme hlavní směry rozvoje
místa, kde žijete. Hlavním cílem
je sladit společné zájmy obcí/
měst, jejich obyvatel, podnikatelských a neziskových subjektů
tak, aby bylo dosaženo celkové
prosperity. Strategický plán bude
sloužit i jako podklad pro optimální plánování investic, využití
dotačních příležitostí či zmapování aktuálních potřeb, o kterých
je třeba se dozvědět, aby mohla
být stanovena jejich naléhavost.
To nelze pravdivě učinit bez vás,

Dotazník je anonymní a všechny
informace budou pečlivě zpracovány. Vyplníte jej elektronicky
– odkaz najdete na webových
stránkách MAS SKCH https://
www.masskch.cz/. Termín uzávěrky je 20.09.2019. Pokud
nemůžete využít elektronickou
cestu, dotazník bude k dispozici
též v papírové podobě na vašem
městském úřadě.

tvoří vaši budoucnost! A několik čerstvých zajímavostí ohledně počtu obyvatel podle údajů
Českého statistického úřadu.
K 31.12.2018 např. v Luži žilo
celkem 2560 obyvatel, což je
o 7 méně než 1.1.2018. Dětí
do 14 let celkem 414, osob
ve věku 15-64 let 1634 a osob
nad 65 let věku 512. Průměrný
věk 42,4 let. Hustota zalidnění
83 osob na 1 km2 (počet obyvatel na 1 km2 podle trvalého
pobytu-místa, kde je daná osoba
úředně hlášena).

Zapojte se s námi do strategického plánování, váš názor

kancelář
MAS SKCH

neboť každé místo je jedinečné,
a to především díky lidem, kteří
v něm žijí.

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: 2 920 ks. Cena na stánku: 10 Kč
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Podzimní
filmová
nabídka

Ani na podzim nebudou filmoví
fanoušci ochuzeni. Každý měsíc
bude v kulturní nabídce také jedno promítání.

ZŠ Komenského ve Skutči
Vás srdečně zve na den otevřených dveří
aneb

Sejdeme se ve škole
v pátek 27. září 2019 od 16:00 hodin

Program:
Slavnostní otevření venkovní učebny
		
Prohlídka školy
		
Vystoupení kapely Ž.A.K.O
SVJET
				
		
Prezentace tříd
		
Zábavné soutěže pro děti i dospělé
		
Fotokoutek
Absolventi, přijďte společně s pedagogy zavzpomínat na školní léta!
K tanci a poslechu hraje Tomáš Brokl, občerstvení zajištěno

Září bude patřit komiksovým
hrdinům. Avengers: Endgame
je vyvrcholením celé superhrdinské série. Zřejmě i proto se
jedná o nejvýdělečnější film
všech dob. V říjnu přijměte pozvání do jedinečného brněnského domu, ve kterém naleznete
i Skleněný pokoj. Stejnojmenný
film láká na Karla Rodena a řadu
zahraničních hvězd. V listopadu
na vás čeká Iva Janžurová, coby
učitelka v penzi a především Teroristka. A konečně prosincové
promítání bude tradičně patřit
dětem. I když nejen pro ně je připravený film Jak vycvičit draka 3 s krásnou a propracovanou
animací a ještě lepší hudbou.
Nabídka je pestrá a věříme, že si
leckdy deštivé a pošmurné podzimní večery zpříjemníte v útulném prostředí Kulturního klubu
Skuteč.
Vstupenky na všechna promítání
pořídíte v předprodeji za 50 Kč
od 2. září prostřednictvím
webu vstupenky.skutec.cz, nebo
na odboru kultura a školství,
Městského úřadu Skuteč, nebo
v Turistickém informačním centru v budově Městského muzea
ve Skutči. Na místě bude vstupné 80 Kč.

VAŠE OČI
SI ZASLOUŽÍ
NEJLEPŠÍ
PÉČI
Příspěvek na brýle u nás poskytujeme i nadále.

/zel/

Nábytek
Skuteč,
Smetanova
1011
539 73
Skuteč

l Matrace českého výrobce MPO matrace
´ si matraci vyzkoušet
l Nekupujte zajíce v pytli, pojdte
l Vybrané matrace vám zapůjčíme i domů k ozkoušení
l Kromě matrací nabízíme i dřevěné postele a rošty

Nábytek
Skuteč,
Smetanova
1011
539 73
Skuteč

 Nábytek Skuteč rozšiřuje nabídku
o Prodej interierových dveří
 Prodej, Zaměření, Montáž
 Vzorkovna dveří a kování v obchodě
 Prodej dveří značek Erkado a Solodoor
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HOLICE, Palackého 38, tel: 466 920 672
PARDUBICE, Na Labišti 532, tel: 466 647 352
SKUTEČ, Sládkova 849, tel: 469 350 541
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