DUBEN
Čtvrtým měsícem gregoriánského kalendáře je duben.
Jeho české pojmenování je odvozeno od slova dub. První
dubnový den se nazývá apríl. Už od 16. století je apríl spojen
s různými žertíky a drobnými zlomyslnostmi. Aprílové počasí
je označení pro počasí nestálé a proměnlivé a používá se
i tehdy, pokud se hovoří o podobném počasí v jinou roční
dobu.
Zdroj: wikipedie

POZOR, ZMĚNA TERMÍNU!

S ohledem na mimořádné pracovní vytížení herce Miroslava Táborského dochází ke změně termínu divadelního představení Blázinec,
které je zařazeno v jarním abonentním cyklu. Místo původního termínu
10. 4. uvedeme jmenovanou hru v KKS o den později, tj. 11. 4. 2018.
Podrobnou pozvánku najdete na str. 6.			
/frí/

q Snímek s posledními zbytky sněhu ve skutečské lokalitě Okály, odkud je v jasných dnech pěkný výhled na Štěpánov.

Knihovna, cyklostezka a další projekty
Tři možné podoby
nové knihovny
Na otištěných fotografiích vám
prezentujeme návrhy tří projekčních
kanceláří na možnou podobu nové
městské knihovny. Ta by měla vyrůst
na místě knihovny stávající (po demolici její a sousedního objektu, který město v loňském roce vykoupilo).
Předpokládáme, že v dubnu
autoři návrhů své vize představí
zastupitelům města a následně se
dohodneme na dalším postupu, případně rozpracovaní zvoleného návrhu do projektové dokumentace.

Cyklostezka
V letošním roce bude pokračovat příprava projekčních prací
na cyklostezku Skuteč – Lažany
– Předhradí. Aktuálně probíhají poslední jednání s vlastníky pozemků
(k pozdržení došlo kvůli vyřizování
pozůstalostí apod.). Jakmile budou
vlastnické vztahy vyřešeny, chceme pokračovat další etapou projektové dokumentace, na kterou jsou
už potvrzeny finanční prostředky
od Krajského úřadu Pardubického
kraje.

Delší dobu připravené projekty
Projekt Komunitního centra
v budově Špitálku nyní prochází
posuzováním a bodováním ze strany poskytovatele dotace. Předpokládáme, že výsledek by měl být
znám do konce května tohoto roku.
Stejně tak čekáme na vývoj u dotace na rekonstrukci dvou učeben
a instalaci nového výtahu v budově
ZŠ Komenského. Náš projekt získal při bodování 28 bodů a je v tzv.
zásobníku projektů. K financování
byly vybrány projekty s 30 a více
body. Vzhledem k tomu, že je prav-

děpodobné navýšení alokovaných
finančních prostředků, je stále šance na realizaci této akce.
K podání žádosti o dotaci máme
už od listopadu připravený projekt na rekonstrukci a odbahnění
rybníku Konopáč. Termín vypsání
dotačního titulu na Ministerstvu zemědělství ČR byl opět prodloužen.
O všech plánovaných investičních akcích budeme přinášet aktuální informace.
Pavel Bezděk,
starosta

Slavnostní zahájení 15. ročníku festivalu
Dlouhotrvajícím potleskem odměnilo publikum vynikající výkon
Symfonického orchestru Českého
rozhlasu, který v neděli 18. března svým koncertem odstartoval
dvouměsíční programu 15. ročníku
festivalu Tomáškova a Novákova

hudební Skuteč. Záštitu nad jubilejním ročníkem převzal hejtman
Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
Hned po zahájení pokračoval
festival v rychlém tempu a ještě do Velikonoc úspěšně proběhl

komorní koncert Tria ArteMiss
a V. Zawadské v městském muzeu,
dětské sbory soutěžily v KKS O
cenu Vítězslava Nováka a Slezské
divadlo Opava představilo svoje
scénické provedení slavné Orffovy
kantány Carmina Burana.

Také dubnový program je pestrý a bohatý, nabízí tři koncerty
v kostelech, operu a jeden koncert
na zimním stadionu. Pozvánky najdete na této a na poslední stránce.
Samozřejmě co nejsrdečněji zveme k návštěvě! Lenka Frídlová

q Návrh od společnosti LONOCO architekti z Luže.

q Návrh společnosti SONET Building s.r.o. Hlinsko

q Návrh společnosti ILB prostav s.r.o., Mikulovice
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Hlavní investice města v roce 2018
V tomto článku bychom vás chtěli
podrobněji seznámit s plánovanými
investicemi města v roce 2018. Část
z nich byla schválena na prosincovém zasedání zastupitelstva, další
pak v rámci rozpočtového opatření
5. března tohoto roku.
Kromě hlavní investiční akce,
kterou je dokončení hasičské
zbrojnice, bude město investovat
do škol, komunikací, chodníků.

rekonstruována učebna chemie a fyziky, náklady dosáhnou cca 600 tis.
Kč (část hrazeno z dotace). V MŠ
Osady Ležáků zajistíme celkovou
rekonstrukci sociálních zařízení
v předpokládané výši 500 tis. Kč.
Sto tisíc korun si vyžádá oprava
chodby v budově ZŠ a MŠ Žďárec.
Další částku z rozpočtu ve výši 300
tis. Kč jsme vyčlenili na projektovou přípravu přístavby MŠ Poršova.

q V březnu začala rekonstrukce chodníku v Jiráskově ulici.
V plánu jsou samozřejmě i akce
na místních částech.
Finance míří do škol
U ZŠ Komenského bude dokončeno oplocení v hodnotě cca 200
tis. Kč a 800 tis. Kč vložíme do první etapy výměny a oprav oken této
budovy. Na ZŠ Smetanova bude

Komunikace a chodníky
Další nemalé prostředky zastupitelstvo vyčlenilo na opravy chodníků,
a to v ulici Jiráskova (380 tis. Kč),
ulici Melicharova a Žulová (700
tis. Kč), Žáčkův kopec (800 tis.
Kč), Zahradní (760 tis. Kč), Fimberk (600 tis. Kč), Školní - směrem
k SeniorCentru (100 tis. Kč).

Z komunikací, které se dočkají zásadní opravy, jmenujme komunikaci v ul. Spojovací (750 tis. Kč),
Fimberk - ke kurtům (450 tis. Kč),
komunikace na Fimberku u čp.
1004 (650 tis. Kč).
V Radčicích pak počítáme s částkou 680 tis. Kč na opravu cesty
u železniční trati.
Významnou částku investujeme
také do nového chodníku a rekonstrukce komunikace v ulici Smila
Flašky.
Zateplení školní jídelny
Náročnou a velkou investicí
bude úpravna výdejny a snížení
energetické náročnosti Školní jídelny v ulici Osady Ležáků. Na základě výběrového řízení, které probíhá, je evidentní, že konečná cena
o dílo bude vyšší, než se původně
předpokládalo. V tomto měsíci
bude zastupitelstvu předložen výsledek výběrového řízení včetně
návrhu financování. Po projednání
v zastupitelstvu bude podepsána
smlouva s dodavatelem.
Investice
v místních částech
Lhota u Skutče – oprava dlážděného žlabu podél komunikace (100
tis. Kč)
Štěpánov - oprava cesty u čp. 35
včetně přeložky vody (250 tis. Kč)
Žďárec – projektová dokumentace
na další etapu chodníku směrem
k nádraží (200 tis. Kč)

Zhoř – autobusový přístřešek (100
tis. Kč)
Radčice - rozšíření veřejného
osvětlení (190 tis. Kč)
Zbožnov - oprava fasády obecního
domu (350 tis. Kč)
- oprava hasičské zbrojnice po zásahu bleskem (360 tis. Kč)
Sportoviště a byty
V rámci běžných provozních výdajů Městských sportovišť Skuteč,
s.r.o. město letos počítá s dotací
okolo 8,5 mil. Kč. Kromě toho přispěje částkou 250 tis. Kč na nové
šatní skříňky osazené elektronickými zámky v prostorách krytého
bazénu. Dále jsou v rozpočtu města
vyčleněny prostředky na přístřešek
nad turnikety u vchodu na koupaliště, který bude chránit vstupní
terminály před vlivy nepříznivého
počasí, a také finance na pořízení
nové sekačky. Nezanedbatelná je
i částka okolo 400 tis. Kč na dokončení projektové dokumentace
v souvislosti s rekonstrukcí chlazení zimního stadionu.
Nezpomíná se ani na investice
do bytového fondu.
Bytový dům č.p. 915-918, ul. Družstevní - oprava vchodů (80 tis. Kč)
Bytový dům č.p. 931-933, ul. B.
Němcové - oprava rozvodů vody
(100 tis. Kč)
Bytový dům č.p. 970 – 971,
u. Družstevní – opravy rozvodů
vody, oprava a nátěr balkonů 		
Pavel Bezděk, starosta

Městské vodovody a kanalizace Skuteč s.r.o. – akce za rok 2017
V loňském roce 2017 jsme
investovali do těchto akcí:
Kanalizace:
l Výměna kanalizace – náměstí
Smila Flašky z Pardubic – původní roubený kamenný kanál
byl kompletně vybourán a nahrazen potrubím PP UPOROL
SN8 DN600 v délce 89 m.
l Výměna kanalizace – ulice Fortna – původní betonové potrubí
vykopáno a nahrazeno trubkami
KG DN500 v délce 60,8m, dále se

bezvýkopovou rukávcovou metodou opravilo 18,5 m DN 500.
l Výusť „A“ Žďárec u Skutče –
prodloužení o 98 m potrubím
KG DN300
Vodovod:
l Výměna vodovodu
ulice Smetanova – PE 100RC
- 140m
ulice Štěpánkova – PE 100RC – 60 m
ulice Husova - PE 100RC – 113 m
l Vrt SK4 - náhradní zdroj podzemních vod (dotace ze Státního

fondu životního prostředí ČR)
l Oprava vodojemu v Lažanech
l Oprava čerpací stanice Zvěřinova, Skuteč
V současné době probíhají práce na projektové dokumentaci
na odkanalizování Lažan a Skutíčka. Jakmile bude vydáno stavební
povolení, budeme žádat o dotaci
z Ministerstva zemědělství.
KOMPOSTÁRNA
Městské vodovody a kanalizace
Skuteč upozorňují, že od 1. dubna

2018 bude opět otevřena kompostárna pro uložení biologicky rozložitelného komunálního odpadu pro občany Skutče a okolních obcí.
Provozní doba zařízení:
Pondělí
9:30 – 11:00		
13:00 – 15:00
Středa
9:30 – 11:00		
13:00 – 15:00
Sobota
9:00 – 11:00
Odpovědná osoba kompostárny: Jaromír Bubeníček, tel.: 731 557 425

Odlesňování u lomu Litická

Pokud jste v minulém měsíci
navštívili oblast Horek, mohli jste
si všimnout, že v blízkosti lomu
Litická, nedaleko tzv. Novákova
jezírka, je větší množství vykácených stromů. Odlesnění v tomto
prostoru provádí firma Granita,
které pozemky v tomto místě patří.
Na důvod jsme se zeptali jednatele
společnosti p. Miroslava Nešetřila.

„Odlesnění pozemků provádíme
podle schváleného Plánu dobývání
z důvodu pokračování těžební činnosti v lomu Litická Skuteč. Jedná
se o pozemky v západní a severozápadní části Dobývacího prostoru
Skuteč I. Na základě naší žádosti
vydal Městský úřad ve Skutči, odbor stavební úřad, majetek a investice, dne 1. 11. 2017 Rozhodnutí,

kde kácení dřevin rostoucích mimo
les povolil.
V rámci rekultivace území je
plánováno vytvoření zemního
ochranného valu v jihovýchodní
části kamenolomu – podél hlavní
příjezdové komunikace. Součástí
projektu této stavby bude i biologická rekultivace území s výsadbou
náhradních nových dřevin. Navrže-

ná druhová skladba bude vycházet
z ekologických podmínek dané
lokality. Vybrané dřeviny (předpoklad: borovice, modřín, klen, dub)
budou svými vlastnostmi splňovat
ekologické, společenské i ekonomické požadavky daného území
s cílem navrátit krajině přirozený vzhled s ohledem na umístění
lomu.“
/frí/

Začínají opravy chodníků
V měsíci březnu byly zahájeny práce na opravách chodníků. Rekonstrukce chodníku v ulici Jiráskova, včetně napojení do ul. Osady
Ležáků, se ujala firma Dlažby HS, která v rámci výběrového řízení
nabídla nejnižší cenu. Původní dlažba, místy poškozená či chybějící,
bude nahrazena zámkovou dlažbou a dojde i na opravu kanálků pro
odvod dešťové vody z přilehlých domů. Dojde též k vybudování nové
zpevněné plochy pro kontejnery na tříděný odpad.
Další opravou projdou chodníky v ulicích Melicharova a Žulová.
Tuto zakázku vysoutěžila firma HOLD s.r.o. z Orle. I zde se jedná
o výměnu staré dlažby za novou. Součástí akce bude i instalace nových obrub a úprava kanálové vpusti v ulici Žulová, tak aby do ní
povrchová voda z vozovky stékala. Doposud tuto funkci neplnila.
V souvislosti s uvedenými akcemi může docházet ke krátkodobým
omezením dopravy z důvodu manipulace s materiálem nebo pohybem
pracovníků ve vozovce. Prosíme tedy občany o pochopení a trpělivost.
S nadcházejícím jarem bylo nutné renovovat vozový park zahradnické skupiny. Vysloužilá, deset let stará sekačka byla nahrazena novým RIDERem značky Husqvarna. Ten je, kromě možnosti sekání
a mulčování, vybaven i „cepákem“ na udržování přerostlé a staré
trávy. Sekačku jsme zapojili už při letošní zimní sezóně, protože má
i zametací kartáč, který jsme využívali na údržbu chodníků.
Luboš Kropáček, odbor investic a správy majetku

Harmonogram odkalování vodovodní
sítě ve Skutči a v přilehlých obcích
MěVaK Skuteč s.r.o. bude provádět ve dnech 10. až 19. dubna 2018
plánované odkalování vodovodní sítě. V těchto dnech může dojít ke krátkodobému zakalení vody ve vodovodní síti. Doporučujeme v těchto
dnech omezit praní prádla, případně její použití tam, kde by zákal mohl
být na závadu. Takto zakalená voda není v žádném případě hygienicky
závadná.
Upozorňujeme odběratele, že časový plán odkalování může být z provozních důvodů pozměněn.
Pravděpodobný postup odkalování:
Úterý 10. 4. – Směr VDJ – Obchvat na Lažany, Obchvat směr V. Nováka (Lázně), Melicharova, Horecká, Žulová, V: Nováka-Lázně, Obchvat
směr V. Nováka ke gymnáziu, V. Svobody, Husova, Štěpánkova, Máchova, Klínek.
Středa 11. 4. – V. Nováka od gymnázia do náměstí k obchodu Slunce, ul.
ČSA ke stadionu, Poršova, Sadová, Zvěřinova, přivaděč Skuteč – VDJ
Lažany, ul. ČSA ke Šraňku, Fimberk.
Čtrvtek 12. 4. – Náměstí, Heydukova, Rubešova, Tyršova, Dr. Znojemského, Tomáškova, Příčná, Žáčkův Kopec, B. Němcové, Jiráskova,
Šraňk.
Pátek 13. 4. - Os. Ležáků, domov důchodců, Sládkova, Družstevní, Smetanova, Havlíčkova, Fimberk – okály, Skutíčko, přivaděč do VDJ Štěpánov.
Pondělí 16. 4. - VDJ Lažany, Přibylov, Nová Ves, Bílý Kopeček.
Úterý 17. 4. - Lažany, Lešany, p. Truncová, p. Durek, Hněvětice, Borek.
Středa 18. 4. - přivaděč Žďárec, obec Žďárec, Radčice.
Čtvrtek 19. 4. - Štěpánov, Zbožnov, Lhota u Skutče.

Martin Havel
MěVaK Skuteč s.r.o.

Modernizace komunikace
Nasavrky - Skuteč

Transformace Domova
na hradě Rychmburk

V polovině měsíce dubna 2018 začne rekonstrukce bývalé ubytovny
v ulici Tyršova ve Skutči v rámci transformace pobytové sociální služby
pro lidi s duševním onemocněním. Tuto službu poskytuje příspěvková
organizace Pardubického kraje Domov na hradě Rychmburk. Z důvodu
zajištění bezbariérovosti došlo v objektu již v prosinci minulého roku
k instalaci výtahové plošiny. Opravy započnou nezbytnou výměnou původní střešní vazby a krytiny a budou pokračovat vnitřním úpravami
tak, aby objekt mohl být využíván i klienty se sníženou pohyblivostí.
Z tohoto důvodu bude také vybudován nový vstup z ulice Tyršova.
dokončení na straně 7

SMS INFO pro občany
V souvislosti se zkvalitňováním služeb a zlepšováním komunikace
s občany nabízí město Skuteč svým občanům od srpna loňského roku informace do mobilních telefonů. Jde o bezplatnou službu, díky které budete
včas informováni o mimořádných situacích (přerušení dodávky elektrické
energie nebo pitné vody, uzavírky místních komunikací) či důležitém dění
ve městě.
K odběru informací se můžete přihlásit pomocí SMS zprávy tak, že zašlete textovou zprávu ve tvaru PRIHLASENImezeraJMENOmezeraPRIJMENI na telefonní číslo 731 557 422. Odhlášení služby provedete textovou zprávou ve tvaru ODHLASENImezeraJMENOmezeraPRIJMENI
na stejné telefonní číslo.
Cena SMS je platná dle tarifu vašeho operátora. Velikost písmen nehraje
roli.				
Matěj Zelinka

Již od roku 2017 připravuje Pardubický kraj modernizaci silnice II. třídy
337 Nasavrky - Miřetice – Skuteč. Projekční firma, která dokumentaci
zajišťuje, zorganizovala již několik schůzek se zástupci referátu dopravy ORP Chrudim, SUS Pardubického kraje, zástupci obcí a samozřejmě
za přítomnosti zástupce investora. Většina připomínek byla projektantem
do návrhu projektové dokumentace zahrnuta a investor předpokládá, že
k zahájení prací na I. etapě by mělo dojít již v I. pololetí roku 2019.
Vzhledem k tomu, že by se jednalo o úsek Skuteč - Miřetice (přes Skutíčko, Leštinku a Vrbatův Kostelec), připravujeme se i na výstavbu kanalizace
ve Skutíčku, neboť část trasy navržené kanalizace je dohodnuta v komunikaci. 		
Pavel Bezděk, starosta

Zpětný odběr elektrozařízení

Dle informací firmy Asekol, která se specializuje na sběr kancelářské
a spotřební elektroniky (TV, monitory, PC, tiskárny, mobily, audio, video technika) a drobných kuchyňských spotřebičů, občané našeho města
odevzdali v roce 2017 na sběrném dvoře 426 televizí a počítačových monitorů a 1937 kg vysloužilých drobných elektrospotřebičů. Dalších 793 kg
pak vhodili do dvou červených stacionárních kontejnerů, které se nacházejí
na sídlišti v ulici Družstevní a v ulici B. Němcové (naproti hřbitovu).
dle info firmy Asekol
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STANICE TECHNICKÉ KONTROLY ZAHAJUJE PROVOZ

Splatnost poplatků

„Strávil jsem tam stovky hodin“, říká v rozhovoru Jiří Vincenci

Už jen do konce tohoto měsíce,
tj. do 30. 4. 2018 je splatný poplatek za svoz odpadu a poplatek
ze psa. Tyto můžete uhradit v hotovosti na pokladně MěÚ Skuteč
v pokladních hodinách (ideálně
pondělí a středa, v ostatní dny jen
mezi 8 – 9 h.), nebo bezhotovostně
převodem na účet. Nejsou-li poplatky zaplaceny včas a ve správné
výši, může být poplatníkovi v souladu s vyhláškou vyměřen poplatek
platebním výměrem s navýšením
o 50%. Nejsou-li poplatky zaplaceny ani na základě platebního výměru, vymáhají se nedoplatky formou
daňové exekuce.

Sbírka ošacení nebude

Sbírka ošacení pro Diakonii
Broumov se v roce 2018 konat nebude. Paní Marie Hodanová touto
cestou děkuje všem, kteří přispívali
a pomáhali jakýmkoliv způsobem.

Kotlíkové dotace

Kombinované kotle na uhlí a biomasu, kotle na biomasu, tepelná čerpadla či plynové kondenzační kotle.
Na tyto zdroje tepla si mohli zájemci
podat žádost v rámci třetí výzvy kotlíkových dotací, která skončila v listopadu loňského roku. Na 2. pololetí
r. 2018 je plánovaná výzva další.
Ve čtvrté výzvě bude alokováno přibližně 72 milionů korun.

Přestupků přibývá

Jednou z oblastí, které Město
Skuteč zajišťuje i pro širší okolí, je
agenda přestupků. Přestupková komise při MěÚ Skuteč tak řeší i případy obcí: Bor u Skutče, Hluboká,
Leštinka, Mrákotín, Perálec, Proseč,
Prosetín, Předhradí, Vrbatův Kostelec, Zderaz.
V posledních letech dochází
k velkému meziročnímu nárůstu
přestupkové agendy, s čímž pochopitelně souvisí i zvýšené náklady ze
strany právní kanceláře. Výše jmenované obce mají s Městem Skuteč
uzavřené na výkon zmíněné agendy
veřejnoprávní smlouvy, které se
však neměnily téměř 15 let. V průběhu března tedy docházelo k jejich
úpravám. K dokreslení situace můžeme uvést, že zatímco v I. čtvrtletí
r. 2017 projednávala přestupková
komise 15 přestupků, v I. čtvrtletí
letošního roku to bylo již přestupků
35.

Poděkování za tábor

Plavecký kroužek Plavání pro
každého uspořádal pod vedením
jeho zakladatelky, Bc. Jany Pauerové, ve dnech 12. – 16. 3. 2018
příměstský tábor na Městských
sportovištích Skuteč, s. r. o., a to
pro všechny děti bez rozdílu věku.
Tímto děkujeme paní učitelce,
trenérce a záchranářce v jedné
osobě za skvělý program, který
našim dětem připravila. Děti byly
nadšené z celodenního sportovního vyžití, výborného stravování,
výtvarné dílny a mnoha jiných nespočetných aktivit.
Obrovskou motivací k dalšímu
pohybu a dokladem toho, v jak
přátelské atmosféře prázdniny
probíhaly, byla i každodenní možnost společného setkání při večerním lyžování na sjezdovce Ski areálu Hlinsko.
Poděkování patří také řediteli
sportovišť, Mgr. Tomáši Kopeckému, za umožnění této sportovní
akce a rovněž zaměstnancům multifunkční sportovní haly, krytého
plaveckého bazénu a zimního stadionu. Těšíme se opět na viděnou.
Rodiče zúčastněných
spokojených dětí.
P. S.: Vysokoškolské pedagogické
a trenérské vzdělání organizátorky
spolu se záchranářskými licencemi
a desetiletou praxí v oboru jsou
zárukou bezpečného prostředí pro
naše děti, avšak přehlédnout nelze
velice lidský přístup se silným smyslem pro morálku a ochotu pomoci
všude tam, kde je třeba

V minulém vydání Skutečských
novin jsme přinesli informace o nově
vzniklém areálu STK Vincenci. Prostranství bývalého ČSAD se během
dvou let proměnilo k nepoznání
i díky vlastnímu přičinění majitele
firmy, kterým je pan Jiří Vincenci.
Položili jsme mu pár otázek.
Pane Vincenci, nejprve vám chci
poděkovat za váš čas a hned
na úvod se zeptám, jaká byla cesta k novému areálu?
Již před několika lety jsme usilovali o novou stanici technické kontroly. Podali jsme si žádost na kraj,
kde jsme uspěli, ale druhý zájemce
z okresu Chrudim se odvolal, tak to
celé přešlo na Ministerstvo dopravy, které 17. 3. 2016 rozhodlo v náš
prospěch. Od té doby jsme měli dva
roky na to, aby nový areál stál.
Jak je vidět, tak se vám to povedlo a čeká se na zahájení provozu.
Ano, teď už má spuštění v rukou
krajský úředník, který nám musí
udělit souhlas, aby mohlo přijet
první auto.
Areál vyrostl poměrně rychle.
Když jsem projížděl kolem, tak
jsem s lopatou v ruce viděl několikrát i vás.
Většina prací byla zajišťována
subdodavatelsky, ale technologii
jsme zabezpečovali sami. Když
chcete, aby to všechno vypadalo
tak, jak si představujete, musíte
tomu obětovat i svůj čas. Strávil
jsem tam stovky hodin. Ale nejen

já. Pan Miloš Malý, který u nás
pracuje již 21 let, tam těch hodin
strávil tisíce. Tímto bych mu chtěl
poděkovat.
Na první pohled je patrné, že
nový areál je rozlehlý. Jak je
ve skutečnosti velký?
Odstavná plocha pro kamiony
má 10 tisíc m2, kolem jsou břehy,
a když sečteme i plochu budov, dostaneme se na 15 tisíc m2 celkové
plochy.
Jaké služby zde budete poskytovat?
Bude zde stanice technické kontroly pro všechny typy motorových
vozidel. To znamená všech nákladních, dodávkových i osobních, ale
také motocyklů i traktorů a samozřejmě zde bude probíhat také měření emisí.
Jen tak pro zajímavost nám
řekněte, kolik vozidel odbavíte
za den?
V průměru jsme schopni odbavit
50 osobních automobilů a stejný počet nákladních vozidel za den. Vždy
ale záleží na délce pracovní doby.
Minule jsme hovořili o vzniku
nových pracovních míst. O jaké
pozice půjde?
Především se bude jednat o techniky s autorizací na měření emisí
a techniky, kteří budou provádět
samotnou technickou kontrolu.
Nyní se nacházíme v areálu
u vlakového nádraží. Zde sídlíte

od roku 2003. Co bude s tímto
prostorem, po přestěhování STK
a měření emisí do nového areálu?
Zůstane zde část administrativy,
tedy kanceláře a dále především
servis pro návěsy a přívěsy včetně
pneuservisu.

Nikdo vám domů žádný přeplatek za energii nepřinese a nikdy
za tyto služby neplaťte nikomu
v hotovosti u vás doma! Nejčastěji
podvodníkům jde o to, aby viděli,
kam si jdete pro peníze. Poté se snaží
dostat do domu a peníze ukrást. Buď
vy nedovřete dveře, nebo si vymyslí,
že mají žízeň nebo potřebují na toaletu. S tím souvisí i další podvodné
jednání, kdy pachatelé vydávající se
za pracovníky energetických společností nabízí PŘEPSÁNÍ SMLOUVY s tím, že za tento přepis smlouvy musíte zaplatit. Nic neplaťte
v hotovosti a nikoho si domů nepouštějte! O případných změnách
ve smlouvách se poraďte s rodinou,
příbuznými, sousedy a podobně.
Nikdy se nenechte donutit cokoliv
okamžitě podepsat! Požádejte o čas
na rozmyšlenou.

Charakteristika pachatelů
Pachatelé této trestné činnosti parazitují na dobrosrdečnosti,
vstřícnosti a občas i částečné nemohoucnosti starších lidí. Jsou velice výřeční, na první pohled působí
sympaticky, mile, jsou schopni bez
problémů navazovat kontakty. Své
podvody mají dobře připravené,
ne zřídka pracují ve skupince alespoň dvou lidí, pachatelkami bývají
i ženy. Nelze říci, že by se jednalo
o nevzdělané jedince; mají intelektuální schopnosti, snaží se působit
vzdělaně, používají slova, kterým
senioři nerozumí. Jsou schopni
rychlé improvizace, přizpůsobí se
okamžitě situaci, dokáží odhadnout
svoji oběť a snadno si získávají důvěru. Co mají společného, jsou opakující se legendy, se kterými bývají
stále úspěšní.

Vydávají se za někoho jiného
Dalším trikem je, že si jdou opsat
stav vodoměru, plynoměru apod.
Ověřte se, že se opravdu jedná o pracovníka energetické společnosti.
Nechte si přes panoramatické kukátko nebo přes pootevřené dveře zabezpečené bezpečnostním řetízkem
předložit služební průkazy a případně si jejich totožnost ověřte (než je
pustíte do domu či bytu) u konkrétní
společnosti. Také můžete stav měřáku napsat na lísteček a dotyčným ho
předat u dveří, následně zatelefonovat nebo poslat mailem do příslušné
firmy. Pokud se energetici ohlásí
předem, požádejte někoho z rodiny
nebo souseda, aby v době, kdy má
cizí osoba přijít, byl s vámi. Vaší
povinností není, pokud si nejste
jisti, pustit do bytu cizí osobu!
Montérky s nápisem společnosti nic
nedokazují.
Často se pachatelé vydávají
za ZAMĚSTNANCE STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA.
Nabízejí výměnu starších kuchyňských linek nebo výměnu zámků
za lepší, bezpečnostní. Někdy také
prohlašují, že jsou KAMARÁDEM
NĚKOHO Z VAŠÍ RODINY. Vyprávějí „pohádku“ to, že někdo z rodiny
měl dopravní nehodu, porouchalo se
mu auto, ztratil peněženku, zastavili ho policisté a podobně, on u sebe

Opakující se záminky
O jaké „legendy“ (záminky) se
jedná a na co si máte dát velký pozor? Nejčastější je VRÁCENÍ PENĚZ či požadování NEDOPLATKU
za různé energetické služby – voda,
plyn, elektrika. Žádná energetická
společnost nevybírá ani nevrací peníze v hotovosti!!! Obavy seniorů, že
by jim byla okamžitě vypnuta elektrika, voda či plyn, pokud by na místě
v hotovosti nezaplatili, jsou mylné.

SPORTOVNÍ KALENDÁŘ
Městská sportovní hala
so 7. 4. 		
		
		
ne 15. 4. 		
		

Florbal – přebor elévů (9.00 – 13.00)
Basketbal – oblastní přebor žáků U13
(13.30 – 19.00)
Florbal – přebor mladších žáků
(9.00 – 13.00)

Fotbalové zápasy na hřišti

Na závěr si neodpustím otázku:
Jak byl areál financován?
Celý areál jsme postavili bez dotací, na vlastní náklady. Samozřejmě, že jsme si museli vzít úvěr, který máme na deset let. Věřím, ale že
ho splatíme dřív. Vše záleží na tom,
jak hodně budou jezdit auta.

ne 1.
ne 15.
so 21.
ne 29.
ne 29.

Pane Vincenci, ještě jednou vám
děkuji za rozhovor a přeji vám,
aby těch vozidel jezdilo co nejvíce.
Matěj Zelinka

Spolky mohou žádat o dotace

Firma Vincenci byla založena
ve Skutči v roce 1990. Provozuje
nákladní automobilovou dopravu
(tuzemskou i zahraniční), zajišťuje
spedici a značkový servis návěsů
a přívěsů. Zároveň také ověřuje
tachografy. Zastupuje několik výrobců náprav a brzdových systémů. Provozuje STK pro veškerá
motorová vozidla a provádí měření
emisí.
Firma Vincenci přijme techniky, automechaniky i řidiče pro
vnitrostátní přepravu. Zájemci
se mohou hlásit na telefonu
602 881 377.

Lidský hyenismus – podvody páchané na seniorech
Senioři jsou pro podvodníky snadnou kořistí, a proto se často stávají
obětmi především majetkové trestné
činnosti. O podvodech páchaných
na seniorech se velmi často ani neví.
Okradení se stydí a raději to nikomu
neřeknou, a to ani v rámci rodiny.
Pachatelé jsou však čím dál sofistikovanější, nezanechávají za sebou
žádné stopy a pro kriminalisty je těžké je dopadnout. Hlavní důvod, proč
si pachatelé vybírají starší osoby je
ten, že senioři jsou osamělí, důvěřiví, rádi a pozorně naslouchají, mají
minimum kontaktů s okolím, jsou
méně ostražití, tělesně slabší a proto
se i hůře brání jakémukoliv útoku.
Podvodníci zacházejí tak daleko,
že se nejen dostávají do blízkosti
seniorů, ale i do jejich obydlí, kde
je následně připraví i o celoživotní
úspory.
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nemá peníze a tak si poslal kamaráda
za vámi, abyste mu pomohli. Onen
kamarád je však podvodník.
Užitečné rady
Vy sami nikdy nevyslovujte
jméno svého příbuzného, naopak
vy se zeptejte na jméno a příjmení
údajného příbuzného, který má být
v tísni. Nikdy podobného člověka
nezvěte dovnitř. Řekněte mu, ať počká a pokud máte tu možnost, spojte se telefonicky s tím, komu máte
údajné peníze poslat. Pokud se mu
nedovoláte, zkuste kontaktovat někoho z rodiny. Pokud i tam budete
neúspěšní, v žádném případě vám
nedoporučujeme cizím osobám
předávat peníze! Dbejte i na to,
abyste nenechali pootevřené dveře,
aby vám zloději nevnikli do domu.
Podvodníci se snaží, abyste podlehli stresu a iluzi, že někdo z rodiny
nebo rodinný přítel je v obrovských
problémech a tlačí vás k vydání jakékoliv finanční hotovosti. Nedejte
se, jsou to vaše peníze! Podvodníci
vás mohou kontaktovat i telefonicky, přes pevnou linku. V telefonních
seznamech hledají osoby například
i podle archaických jmen (například
Anežky, Boženy, Marie apod.), aby
spíše narazili na seniory. V seznamu samozřejmě zjistí i adresu, kam
za vámi následně přijdou.
Podomní prodeje a nákupy
V poslední době je běžné, že obce
zakazují podomní prodej místní vyhláškou. Jestliže u vás je podomní
prodej zakázaný a někdo se bude
snažit vám cokoliv prodat, můžete
kontaktovat státní policii na lince
158 nebo i městskou policii. Obě
tyto složky mohou prodejce pokutovat, neboť se prodejci dopouští
přestupku porušení místní vyhlášky.
Podvodníci v těchto případech nabízejí široký sortiment zboží a služeb
jako jsou potraviny, kožešiny, nádobí, kosmetiku, pojištění, knížky
atd. Zároveň nabízejí i výkup starého nábytku, oblečení, starožitností
apod. Nenechte se zlákat výhodnými nabídkami nebo tím, že se zbavíte starých nepotřebných věcí a ještě
vyděláte.
dokončení na straně 7

4.
4.
4.
4.
4.

		
		
		
		
		

muži Skuteč B x Jenišovice (16.00)
muži Skuteč B x Trhová Kamenice (16.30)
muži Skuteč A x Chroustovice (17.00)
žáci Skuteč x Hlinsko B
muži Skuteč B x Bojanov

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

Rovněž v roce 2018 zastupitelé města Skuteč schválili v rozpočtu
částku na poskytnutí dotace spolkům a neziskovým organizacím. Žádosti o poskytnutí dotace se podávají na předepsaném tiskopise včetně příloh uvedených v záhlaví formuláře žádosti. Formulář žádosti
o dotaci je k dispozici na www.skutec.cz (dokumenty – formuláře –
formuláře ekonomický odbor) nebo v listinné a elektronické podobě
na Městském úřadě Skuteč.
Všechny došlé žádosti budou (po kontrole formálních náležitostí)
individuálně projednány radou města a schvalovány zastupitelstvem.
Následně bude uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace.
Preference obdrží žadatelé pořádající akce, které budou prezentovat
město Skuteč, akce okresního, krajského či celostátního významu,
akce s dětmi a mládeží či akce k výročím v roce 2018 (např. založení spolků, doba činnosti neziskové organizace, významné osobnosti
města, apod.).
Termín pro doručení žádosti na rok 2018 (včetně požadovaných
příloh) na podatelnu Městského úřadu Skuteč je stanoven na pátek 20. 4. 2018 do 12.00 hodin. Dotace budou schvalovány zastupitelstvem města v červnu 2018. Čerpání a vyúčtování dotací za rok
2018 bude do 15. 11. 2018.

PLÁN SVOZU VELKOOBJEMOVÉHO
ODPADU NA ROK 2018
Obec
Skutíčko
Nová Ves
Přibylov
Štěpánov
Zbožnov
Lhota u Sk.
Pod Lhotou

Místo
na návsi
centrum
u čekárny
na návsi
na návsi
na návsi
u silnice

Zhoř
Borek
Hněvětice
Lešany
Lažany
Žďárec u Sk.
Radčice

Datum
11.4.
11.4.
11.4.
11.4.
11.4.
11.4.
11.4.

Čas
16.00 – 16.30
16.30 – 17.00
17.00 – 17.30
17.30 – 18.00
18.00 – 18.30
18.30 – 19.00
19.00 - 19.15

u čekárny
u silnice
točna
na návsi u zbrojnice
na návsi u hřbitova

12.4.
12.4.
12.4.
12.4.
12.4.

16.00 – 16.30
16.30 – 16.45
16.45 – 17.15
17.15 – 17.45
17.45 – 18.15

u nádraží
u školy
na návsi

13.4.
13.4.
13.4.

16.30 - 17.00
17.00 - 17.30
17.30 - 18.00

Žádáme občany, aby předali odpad v uvedeném čase přímo pracovníkovi
svozové firmy.
Připomínáme, že je možné celoročně využít sběrného dvoru ve Skutči,
ul. Zvěřinova 985 (u obchvatu). Biologicky rozložitelný odpad lze odvézt
na kompostárnu u čistírny odpadních vod (provozní doby jsou uvedeny
na webových stránkách města).
V areálu p. Dachovského (ul. Zvěřinova) nadále funguje výkupna druhotných surovin (papír, kovy, olověné akumulátory apod.).

Vandalismus na sídlišti
Přes snahu města udržovat
na svěřeném území pořádek se
stále nedaří zabránit vandalismu.
Průlezky, které mají sloužit dětem
na hraní, ale i opěrné zídky a další
prvky na sídlišti hyzdí nápisy a nevzhledné čmáranice. Nebuďme lhostejní a domlouvejme mládeži. Ničí
si prostředí, ve kterém budou žít.
A náklady na opravy hradíme my
všichni.		
/frí/
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Výpis z usnesení z 85. zasedání Rady města Skuteč
konaného dne 19. února 2018 na Městském úřadě Skuteč
Rada města bere na vědomí:
01/085/2018
zprávu hlavní inventarizační komise.
Rada města schvaluje:
02/085/2018
plán účetních odpisů města Skuteč
na rok 2018.
03/085/2018
smlouvu o výkonu odborné správy
lesů města Skuteč.
04/085/2018
dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci mezi obcemi při zajištění stomatologických pohotovostních služeb.
05/085/2018
objednávku dodávky a montáže
veřejného osvětlení v Radčicích
u společnosti DKV elektro spol.
s r.o. Skuteč.
06/085/2018
dohodu o ukončení nájmu bytu
č. 6 č. p. 317, ulice Boženy Němcové, Skuteč, k 28. 02. 2018, dle
žádosti nájemce.
07/085/2018
objednávku dodávky a montáže
sádrokartonových příček do kanceláře č. 309 v budově Městského úřadu
ve Skutči.
08/085/2018
směrnici S 2/2018 organizační řád.
Rada města doporučuje ZM
schválit:
09/085/2018
nabytí p. p. č. 396/2, o výměře
1129 m², ostatní plocha - jiná
plocha, k. ú. Skuteč, obec Skuteč
od Úřadu pro zastupování stá-

tu ve věcech majetkových Praha,
ve znění smlouvy o bezúplatném převodu majetku.
10/085/2018
převod práv a povinností k bytu č.
10, Družstevní č.p. 926, Skuteč
na žádost nájemce, na budoucí kupující.
11/085/2018
prodej části p. p. č. 1122/2, o výměře 29 m², ostatní plocha - ostatní
komunikace, k. ú. Hněvětice, obec
Skuteč.
12/085/2018
prodej části p. p. č. 1122/2, o výměře 172 m², ostatní plocha - ostatní
komunikace, k. ú. Hněvětice, obec
Skuteč.
13/085/2018
rozpočtové opatření č. 1/2018
v rozpočtu města Skuteč.
Rada města ukládá:
14/085/2018
ředitelům: Základní školy Skuteč,
Smetanova 304, okres Chrudim
Mgr. Leoši Lukaštíkovi; Základní
umělecké školy Vítězslava Nováka Skuteč, okres Chrudim, p. Janu
Papežovi; Mateřské školy Skuteč,
Osady Ležáků 767, okres Chrudim
Mgr. Pavlíně Pokorné a Školní jídelny Skuteč, okres Chrudim p. Olze
Řezníčkové zpracovat a předložit
zřizovateli v termínu do 10. 4. 2018
koncepci řízení a rozvoje školy/
školského zařízení na období roku
2018 - 2023.

Výpis z usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Skuteč
konaného dne 5. 3. 2018 na Městském úřadě Skuteč
Zastupitelstvo města schvaluje:
01/018/2018
členy návrhové komise.
02/018/2018
program 18. zasedání Zastupitelstva města Skuteč.
Zastupitelstvo města bere
na vědomí:
03/018/2018
zprávu starosty města Skuteč.
Zastupitelstvo města stanovuje:
04/018/2018
výše odměn neuvolněných členů
zastupitelstva, členů a předsedů
finančního a kontrolního výboru, bytové a přestupkové komise.
Zastupitelstvo města bere
na vědomí:
05/018/2018
zápis z kontroly Finančního výboru
zastupitelstva města Skuteč.
06/018/2018
zápisy z kontrol Kontrolního výboru
zastupitelstva města Skuteč.
07/018/2018
přijatá opatření z kontrol Finančního výboru zastupitelstva města
Skuteč a Kontrolního výboru zastupitelstva města Skuteč – rok 2017.
Zastupitelstvo města schvaluje:
08/018/2018
čerpání rozpočtu města Skuteč
za období leden - prosinec 2017.
09/018/2018
rozpočtové opatření č. 1/2018
v rozpočtu města Skuteč.
10/018/2018
poskytnutí dotací z rozpočtu města
Skuteč sportovním spolkům a oddílům ve výši dle přiložené tabulky
a uzavření veřejnoprávních smluv
o jejich poskytnutí
dle vzoru smlouvy.
11/018/2018
poskytnutí dotace z rozpočtu města
Skuteč společnosti Městská sportoviště Skuteč, s.r.o., a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
12/018/2018
kupní smlouvu mezi městem Skuteč
a akademickým malířem Václavem
Zemanem na odkup jeho 15 autorských výtvarných děl.
13/018/2018

smlouvu o zápůjčce s SVJ č. p. 381,
Tyršova ul. Skuteč.
14/018/2018
převod práv a povinností k bytu č.
10, Družstevní č. p. 926, Skuteč
na žádost nájemce na budoucí kupující.
15/018/2018
návrh změny hranic katastrálních
území Skuteč a Žďárec u Skutče dle
žádosti Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Pardubice.
16/018/2018
nabytí p. p. č. 396/2, o výměře 1129 m², ostatní plocha - jiná
plocha, k. ú. Skuteč, obec Skuteč
od Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových Praha,
ve znění smlouvy o bezúplatném
převodu majetku.
17/018/2018
bezúplatný převod části p. p. č.
677 o výměře 82 m ², ostatní plocha - silnice a částí p. p. č. 58/4,
59/2, 1256/1 a 1256/4 o výměře 6 m², ostatní plocha - silnice, vše
k. ú. Žďárec u Skutče, obec Skuteč
na Pardubický kraj, Komenského
náměstí 125, Pardubice, ve znění
smlouvy.
18/018/2018
prodej části p. p. č. 1094/1, o výměře 62 m², zahrada, k. ú. Skuteč,
obec Skuteč
za cenu 400 Kč/m² + platná sazba
DPH + náklady s prodejem spojené.
19/018/2018
prodej části p. p. č. 1094/1, o výměře 14 m², zahrada, k. ú. Skuteč,
obec Skuteč za cenu 400 Kč/m² +
platná sazba DPH + náklady s prodejem spojené
20/018/2018
prodej části p. p. č. 1122/2, o výměře 29 m², ostatní plocha - ostatní
komunikace, k. ú. Hněvětice, obec
Skuteč za cenu 50 Kč/m² + platná
sazba DPH + náklady s prodejem
spojené.
21/018/2018
prodej části p. p. č. 1122/2,
o výměře 172 m², ostatní plocha ostatní komunikace, k. ú. Hněvětice,
obec Skuteč za cenu 50 Kč/m² +
platná sazba DPH + náklady s prodejem spojené.

Výpis z usnesení z 86. zasedání Rady města Skuteč
konaného dne 12. března 2018 na Městském úřadě Skuteč
Rada města bere na vědomí:
01/086/2018
zprávu správního odboru ze dne
06. 03. 2018 o možnostech čerpání dotací z národních a evropských
dotačních programů včetně aktuálního stavu projektů spolufinancovaných z dotačních programů.
02/086/2018
protokoly příspěvkové organizace
SeniorCentrum Skuteč o epidemiologickém šetření Krajské hygienické

stanice Pardubického kraje ze dne
14. 2. 2018 a protokol o kontrole
Krajské hygienické stanice Pardubického kraje ze dne 14. 2. 2018.
03/086/2018
smlouvu o dílo se společností FORPLAST SKUTEČ s.r.o. na opravu
oken a dveří budovy čp. 914 SeniorCentra Skuteč
Rada města schvaluje:
04/086/2018
plán účetních odpisů příspěvkové

organizace SeniorCentrum Skuteč
na rok 2018
05/086/2018
převod
finančních
prostředků
ve výši 1.000.000 Kč z rezervního
fondu příspěvkové organizace SeniorCentrum Skuteč na pokrytí provozních nákladů v období
leden - březen 2018.
06/086/2018
poskytnutí finančního daru Gymnáziu Suverénního řádu maltézských
rytířů ve Skutči, na zajištění výměnného pobytu studentů z Assenu
ve Skutči.
07/086/2018
použití provozních prostředků rozpočtu Základní umělecké školy V.
Nováka, Skuteč, okres Chrudim.
08/086/2018
rozhodnutí o výběru zhotovitele
akce „Oprava chodníků v obci Skuteč“ na základě zprávy hodnotící
komise.
09/086/2018
změnu položkového rozpočtu města
Skuteč na rok 2018.
10/086/2018
odpis nepotřebného dlouhodobého
majetku města Skuteč.
11/086/2018
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
na projekt „Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice JSDH Skuteč vůči
účinkům mimořádných událostí“ se
společností STAVER Luže s. r. o.
12/086/2018
prodej nepotřebného nepojízdného
vozidla AVIE A31 - plošina firmě
CristalTech s.r.o., Skuteč.
13/086/2018
smlouvu o poskytnutí dotace s Pardubickým krajem na projekt „Sdružená stezka pro cyklisty a chodce
Skuteč-Předhradí - projekční příprava-II. etapa“.
14/086/2018
smlouvu o řízení projektu „Modernizace a zkvalitnění informačních systémů města Skuteč“ se společností
LK Advisory, s.r.o., Praha, ve znění
dle přílohy.
15/086/2018
smlouvu o dílo na akci „Oprava
chodníků v obci Skuteč“ se společností HOLD s.r.o.
16/086/2018
smlouvu o výstavbě - kanalizační
přípojka - DP 33 se stavebníkem
Městské vodovody a kanalizace
Skuteč s.r.o.
17/086/2018
objednávku opravy chodníku v ulici
Jiráskova u fyzické osoby Zdeněk
Hrubeš.
18/086/2018
veřejnoprávní smlouvy na výkon
přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků s obcemi Bor
u Skutče, Hluboká, Leštinka, Mráko-

tín, Perálec, Proseč, Prosetín, Předhradí, Vrbatův Kostelec, Zderaz.
19/086/2018
podmínky nájmu bytu č. 7, v domě
č. p. 377, na Palackého náměstí,
Skuteč na dobu určitou jednoho
roku.
20/086/2018
ceník nájmů obecních domů v místních částech města Skuteč, dle přílohy.
21/086/2018
smlouvu o pachtu části pozemku
p. č. 1492, o výměře 280 m², ostatní plocha - manipulační plocha, k.
ú. Skuteč, obec Skuteč.
22/086/2018
záměr pachtu p. p. č. 554/1,
o výměře 2379 m², k. ú. Zbožnov
a p. p. č. 118 o výměře 1640 m²,
k. ú. Hněvětice, vše obec Skuteč.
23/086/2018
záměr prodeje části p. p. č. 351/1
o výměře cca 70 m² ostatní plocha
- ostatní komunikace, k. ú. Lhota
u Skutče, obec Skuteč.
Rada města revokuje:
24/086/2018
usnesení
rady
města
č.
27/076/2017 ze dne 16. 10.
2017.
Rada města schvaluje:
25/086/2018
záměr směny části pozemkové
parcely č. 1739/1 o výměře 9 m²,
ostatní plocha – ostatní komunikace a části pozemkové parcely č.
529/1 o výměře 13 m², trvalý travní porost ve vlastnictví města Skuteč
za část stavební parcely č. 129
o výměře 2 m², zastavěná plocha
a nádvoří, vše katastrální území Lažany u Skutče, obec Skuteč. Rozdíl
výměr s doplatkem, za cenu 35 Kč/
m² + platná sazba DPH + náklady
s prodejem spojené.
26/086/2018
smlouvu č. OSV/18/20609 o poskytnutí účelové dotace v dotačním
řízení na podporu sociálních služeb
s Pardubickým krajem.
27/086/2018
smlouvu č. OSV/18/20594 o poskytnutí účelové dotace v dotačním
řízení na podporu sociálních služeb
s Pardubickým krajem.
28/086/2018
smlouvu č. OSV/18/20424 o poskytnutí účelové dotace v dotačním
řízení na podporu sociálních služeb
s Pardubickým krajem.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit:
29/086/2018
dodatek č. 1 ke smlouvě č. 152
o poskytnutí investiční dotace ze
státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci uzavřené dne
17. 04. 1998 s Ministerstvem
pro místní rozvoj ČR.

Kaprové závody na vodní nádrži Štěpánov I.
12. května 2018
Startovné na tomto závodě činí 300 Kč. Chytá se na jeden prut. Soutěží
se o délku ryb, které mají stanovenou zákonnou míru (1cm = 1 bod).
Nástrahy se používají dle rybářského řádu. Vnadění povoleno až po zahájení závodů a pouze z vylosovaného místa.
Prezentace závodníků od 5.00 u rybníka. I. poločas 7.00 – 10.00 h., II.
poločas 11.00 – 14.00 h.
Vyhlášení výsledků ve 14.30 h.
Předprodej místenek bude probíhat 10. května od 17.00 – 20.00 h.
v klubovně MO ČRS Skuteč. Rezervace míst na tel.č.: 732 181 691
(p. Sokol), 724 236 065 (p. Netolický) e-mail: rybariskutec@email.cz.
Bohaté občerstvení zajištěno.		
Za MO ČRS Skuteč Zdeněk Netolický

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
- BŘEZEN 2018 Mezi skutečské občany byli slavnostně
přivítáni:
 Jaroslav Bouška, Československé armády
 Petr Dušek, Sládkova
 Lukáš Sys, Štěpánov

SVÁ Životní jubilea oslavili:
70 let
 Josef Sodomka, Dr. Znojemského
 Bohumila Brychtová, Palackého náměstí
 Anežka Macháčková, Lažany
 Miloslava Novotná, Štěpánov
 Josef Netolický, Dr. Znojemského
 Jindřich Dudek, Sládkova
 Marie Jehličková, Lhota
 Josef Dvořák, Horecká
 Alena Kopřivová, Horecká
80 let
 Marie Benešová, Sládkova
 Danuše Mikanová, V. Nováka
85 let
 Dana Pondělíčková, Československé armády
 Anna Pěchotová, Lešany
 Ludmila Ceplová, Zbožnov
90 let
 Květoslava Jindrová, Československé armády
95 let
 Vlasta Jíchová, Sládkova
97 let
 Anna Vítová, Hálkova

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
V KVĚTNU
MO ČRS Skuteč pořádá a zve na dva závody:

III. ročník závodů rybářů a rybářek do 15 let
8. května 2018

Závody mladých rybářů proběhnou ve svátek na Štěpánovském rybníku od 8 hodin (prezentace závodníků je od 6.30 do 7.45 h.). Ukončeny
budou ve 13 hodin, k vyhlášení výsledků dojde ve 13.30 h. Přihlášky
přijímá a bližší informace podává p. Lukáš Netolický, tel.: 724 236 066.
Závodů se může zúčastnit pouze mládež do 15 let, startovné činí 50 Kč
(v ceně je párek + limonáda).
Způsob lovu a bodování
Chytá se dle rybářského řádu na jeden prut (položená, plavaná, feeder).
Měřená ryba: kapr, lín, amur, candát, úhoř, jeseter, sumec 1 cm = 1 bod
Neměřená ryba: cejn, plotice, perlín, karas, okoun ……… 1 ryba = 1 bod
Vítězem se stává ten, kdo bude mít nejvíce bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje:
1) nejdelší chycená ryba
2) větší počet chycených ryb
3) los
Pomoc dospělých je zakázána, je povolena pomoc pouze podebráním
ryby. Vnadění závodníkem je povoleno po zahájení závodů.
Ceny
Tři nejlepší obdrží poháry a hodnotné ceny, další získají hodnotné
ceny. Největší chycená
ryba bude oceněna Pohárem starosty města
Skuteč. Akce se koná
za každého počasí.
Pořadatelé se těší
na vaši návštěvu.

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
pohotovostní služby jsou od 9 do 13 hodin
Duben
1.4. Neděle			
2.4. Velikonoční pondělí
7.4. Sobota			
8.4. Neděle			
14.4. Sobota			
15.4. Neděle			
21.4. Sobota			
22.4. Neděle			
28.4. Sobota			
29.4. Neděle			

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

Květen
1.5. Úterý - státní svátek
5.5. Sobota			
6.5. Neděle			

MUDr. Zuzana Hejlová
MUDr. Petr Foltan
MUDr. Petr Foltan

Josef Cimburek
Josef Cimburek
Zdeněk Dvořáček
Zdeněk Dvořáček
Tomáš Mrkvička
Tomáš Mrkvička
Eva Konývková
Eva Konývková
Petr Foltan
Petr Foltan

Skuteč, Tyršova 386
Skuteč, Tyršova 386
Hlinsko
Hlinsko
Proseč u Skutče, Zahradní 240
Proseč u Skutče, Zahradní 240
Hlinsko, Nádražní 548
Hlinsko, Nádražní 548
Herálec, 81
Herálec, 81
Skuteč, Smetanova 315
Herálec, 81
Herálec, 81

Husova 64
Husova 64
Zdravotní středisko
Zdravotní středisko
Poliklinika Hlinsko
Poliklinika Hlinsko

STRANA 5

SKUTEČSKÉ NOVINY

Velký úspěch v okresním
kole olympiády
v anglickém jazyce
V okresním kole olympiády
v anglickém jazyce reprezentovaly
naši školu dvě dívky. Obě osmačky, Kateřina Burešová a Alžběta
Doležalová, předem věděly, co
je čeká, protože již v loňském
školním roce vybojovaly zlatou
a stříbrnou medaili. Letos soutěžily ve II. kategorii (8. + 9. třída).
Nejprve pracovaly s poslechem,
poté je čekalo 2. kolo, a to rozhovor na předem nepřipravené téma.
A jak to dopadlo? Alžbětě můžeme
gratulovat k nejlepšímu ústnímu
projevu ze všech zúčastněných
a celkovému krásnému 8. místu
(z 25 žáků), Kateřina Burešová
obsadila příčku nejvyšší a dovezla do naší školy cenný kov - zlato
a postoupila do krajského kola.
Oběma dívkám gratulujeme.

ZPRÁVY ZE ZŠ SMETANOVA

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ve čtvrtek 3. května 2018
proběhne od 7.oo do 16.oo hodin

na Mateřské škole, Skuteč, Osady Ležáků 767
a na Mateřské škole, Skuteč, Poršova

zápis dětí k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2018/2019
Rodiče se při zápisu prokáží platným občanským průkazem (nebo
jiným dokladem totožnosti). Dále
předloží rodný list dítěte a přihlášku potvrzenou dětským lékařem
(ne starší jednoho měsíce).
Přihlášky k zápisu si můžete
na obou mateřských školách vyzvedávat již v průběhu dubna 2018.

ZPRÁVY Z GYMNÁZIA

Karneval
ve školní družině
Ve čtvrtek 15. února
pořádala školní družina
tradiční karneval. Na děti
čekala bohatě vyzdobená
třída, věcné ceny, které
mohly vyhrát v mnoha
soutěžích. Nechyběl ani
tanec a hlasitá hudba,
která zněla po celé škole.
Všichni přítomní se vesele bavili až do 16 hodin
a s karnevalem se nechtěli
rozloučit. Tak zase za rok.

Páteční palačinkové
odpoledne
Každý pátek pořádá školní
družina turistické odpoledne. Ale
protože 2. března bylo mrazivé
počasí, rozhodly se, že zůstanou
raději v teple a usmaží si palačinky. Vydaly se proto do naší cvičné kuchyňky a daly se do práce.
A protože všichni přiložili ruku
k dílu, paní vychovatelky nestačily
ani smažit, jak děti rychle ujídaly,
jaká to byla velká dobrota.
ZŠ Smetanova

Skutečský vajíčkovník aneb Vítání jara

Ve středu 21. 3. se v odpoledních
hodinách stala naše škola místem
setkání těch, kteří se rozhodli naladit na jarní strunu a připomenout si
blížící se Velikonoce, nejvýznamnější křesťanské svátky. Malí návštěvníci se rozprchli po jednotlivých dílničkách a posléze odcházeli
s pomalovaným obličejem a odnášeli si drobné předměty, na jejichž
výrobě se sami podíleli – ozdobené
perníčky, papírové tašky na velikonoční koledu, pomlázky, sádrové
zápichy do květináče nebo keramickou podložku pod šálek. Dospělí si nakoupili jarní a velikonoč-

ní dekorace, které pro ně vyrobili
žáci naší školy. Všichni také mohli
posedět v moderně vybavené školní kuchyňce se šálkem kávy či čaje
a moučníkem. Ústředním motivem
Velikonoc jsou kraslice, a proto návštěvníci výstavy ozdobili vajíčka,
která zavěsili na vrbu k bočnímu
vchodu školy. Věříme, že všichni,
kteří k nám na tuto výstavu zavítali,
odcházeli spokojení a 1. skutečský
vajíčkovník se v budoucnu stane
milou tradicí předznamenávající
příchod svátků jara.
ZŠ Komenského

ZPRÁVY Z MŠ PORŠOVA
Taneční
Pro velký zájem dětí i rodičů
jsme počátkem ledna opětovně
zahájili taneční kurz. Děti se zúčastnily několika lekcí, které jsou
z větší části zaměřeny na rytmickou průpravu, díky které se u nich
přirozeným způsobem rozvíjí cit
pro hudbu. Ve výuce nechyběly
taneční sestavy na různá říkadla,
latinsko-americké tance ve zjednodušené formě a hry podporující
správné držení těla. Taneční kurz

vedla lektorka z taneční školy
v Chrudimi.

Zahájení lyžařského výcviku
Na základě získaných námětů
od rodičů jsme se rozhodli, že letos poprvé uskutečníme lyžařský
výcvik, který obnášel deset výukových lekcí. V pátek 9. února nás
poprvé autobus odvezl na lyžování
do hlineckého Skiareálu. Naši lyžaři zvědavě zjišťovali, co se bude
dít. Po prvotním souboji s nazou-

váním jsme se vydali na svah. Děti
byly rozděleny do jednotlivých
skupin podle míry svých dovedností. Začátečníci se seznamovali
se základními pravidly lyžování. Po úvodním „ono to klouže“
si procvičovali pohyb na lyžích,
bezpečné zastavení, postavení po pádu a skluz po jedné lyži.
Zkušenější kamarádi pilovali obloučky na prázdné sjezdovce. Děti
se opravdu na sněhu bavily a vše
si užívaly. Pohyb na lyžích pro ně
skutečně znamenal radost a potěšení. Usměvaví lyžaři jsou pro
nás největší odměnou. Na krásný
výcvik budeme určitě vzpomínat.
Velká pochvala patří dětem, rodičům za přípravu vybavení, ale
i skvělým instruktorům.
Záchranná stanice a ekocentrum
Pasíčka
Ve čtvrtek 22. února nás navštívili zaměstnanci ze Záchranné
stanice a ekocentra Pasíčka, kteří
zachraňují zvířata z volné přírody
na území Pardubického kraje a re-

Olympiády a soutěže
Matěj Vostrčil z kvarty se stal s více než desetibodovým náskokem vítězem okresního kola chemické olympiády, které se konalo 6. března na Gymnáziu J. Ressela v Chrudimi.
Ondřej Kubant z kvarty se umístil na 6. místě v kraji na Olympiádě z německého jazyka, která se konala 6. března 2018 v DDM BETA Pardubice.
Dne 8. března 2018 se žákyně nižšího gymnázia, Anna Doležalová (prima),
Karolína Beránková (sekunda), Andrea Zoulíková a Eliška Jirásková (obě
z kvarty) zúčastnily okresního kola recitační soutěže Dětská scéna – přehlídka dětských recitátorů.
Andrea Zoulíková si svým suverénním výkonem získala porotu a byla
hodnocena Čestným uznáním s postupem do krajského kola. Eliška Jirásková získala Čestné uznání poroty bez postupu do krajského kola.
Všem úspěšným soutěžícím gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.
Krajská soutěž v grafických předmětech
Gymnázium ve Skutči se v letošním školním roce stalo jedním z organizátorů Mistrovství ČR v grafických předmětech – kategorie Psaní na klávesnici. Jedná se o opis textu na rychlost a přesnost v časovém limitu do programu
Word. Dne 27. března proběhlo na naší škole krajské kolo soutěže, které se
účastní všechny střední školy v našem kraji splňující kritéria postupu do této
soutěže a registraci do 9. března na příslušný organizační web.
Zvol si info ve Skutči
V pátek 9. března proběhla pro vybrané třídy nižšího gymnázia a dva
ročníky bezpečnostně právního oboru přednáška studentky oboru Politologie z FSS MU na téma „Jak přemýšlet o informacích“. Studenti politologie
Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně jsou autory projektu
Zvol si info, jehož cílem je naučit mladé lidi pracovat s informacemi v médiích a na internetu, ověřovat zdroje atd. Vlastními slovy studentů: „Už nás
nebavilo dívat se, jak se chytré mozky plní hloupými (dez)informacemi.“
Součástí projektu je také vydání knížky o „fake news“ a „Surfařův průvodce po internetu“. Více na webu projektu: http://zvolsi.info/
Bezpečnostní a střelecká příprava žáků BP
Dne 28. února 2018 studenti 4. BP oboru navštívili v rámci předmětu Bezpečnostní a střelecká příprava střelnici v Úhřetické Lhotě. Zde mohli zúročit
teoretické znalosti i praktické dovednosti získané ve škole (sborka, rozborka
zbraně) při střelbě z různých krátkých (pistole) i dlouhých (brokovnice, samopal) zbraní, a to ostrými náboji. Celá akce proběhla za přítomnosti střeleckého instruktora. Po nedávno navštívené soudní pitvě byla střelecká příprava
pro žáky posledního ročníku bezpečnostně právního oboru dalším krokem
k budoucí praxi policejní práce.
Čarodějnický majáles
Všichni jste srdečně zváni na další ročník majálesu, jehož součástí bude
mimo jiné také tradiční studentská kavárna s domácími zákusky!
Podrobnou pozvánku k programu najdete na str. 6 a 8.
Přejeme všem čtenářům radostné velikonoční a jarní dny!
zimy. Celý předposlední únorový
týden probíhaly přípravy na karneval. V úterý a ve středu proběhl
ve školce maškarní rej. Od rána byl
pro děti připravený pestrý program.
Hned při vstupu do třídy si splnily
připravený úkol, který sloužil jako
vstupenka na karneval. Pak si zahrály připravené hry. Po svačině
jsme společně zahájili karnevalové
veselí. Soutěžilo se ve družstvech –
slalom, kuželky, tanec, namotávání

alizují ekovýchovné programy pro
děti. Měli pro nás připravený krásný zážitkový program „Jak zimují
ježci“. Děti se naučily, co potřebují
ježci před zimou, jak zimují a jak
jim můžeme pomoci. Součástí programu byla výroba vlastního ježečka. Tímto záchranné stanici děkujeme za naučné a poutavé programy
a těšíme se na další spolupráci.
Karneval v MŠ
Doba karnevalů tak nějak neodmyslitelně patří ke druhé polovině

bonbónů, skoky v pytli, a nesměla
chybět židličkovaná. Na závěr jsme
si pořádně zatancovali jak ve dvojicích s balónkem tak i samostatně. Maškarní rej jsme zakončili
vlastnoručně připravenou hostinou.
Všem rodičům děkujeme, že dětem
obstarali krásné kostýmy.
„Malovaná vajíčka, okna plná
sluníčka, na zahrádce jarní květy,
to Vám přejí naše děti“.
Kolektiv zaměstnanců
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Blázinec – herecká exhibice Miroslava Táborského
Zvláštní kategorií divadelních
her jsou tzv. představení jednoho
herce, (někdy též one man show
či one woman show). Po Elišce
Balzerové, Simoně Stašové nebo
Jaroslavu Duškovi se nyní poprvé
a naprosto sám na pódiu Kulturního klubu Skuteč představí vynikající herec a dabér Miroslav
Táborský. Ve hře Blázinec ztvární
celkem 15 rolí, které i svým osobitým způsobem zpracoval. Autor
hry Jaroslav Gillar se volně inspiroval povídkou E. A. Poa Metoda
doktora Téra a profesora Péra, podle níž vznikl i úspěšný americký
thriller Podivný experiment. Těšit
se můžete na napínavou grotesku,

ve které se blázni zmocní vlády nad
ústavem, který je však alegorickou
podobou světa. Nečekané zvraty
a konflikty jsou doprovázeny crazy
situacemi jako z němého divadla.
Podle vlastních slov je Miroslav
Táborský extrovert na samé hranici
možností, což se v tomto případě
výborně hodí.

V pondělí 5. března se za skutečskými prvňáčky přijel podívat oblíbený ilustrátor dětských knih Adolf
Dudek se svou zábavnou, interaktivní show „Malování pro děti.“ Akce
se konala v rámci projektu Už jsem
čtenář – Knížka pro prvňáčka.
Děti se vtipnou
formou seznámily s prací ilustrátora, vznikem
knihy a s různými malířskými
technikami. Zároveň si vyzkoušely, že pomocí
základních geometrických tvarů
mohou nakreslit
spoustu věcí.
A že umí pan
Dudek rozdávat
energii a dobrou
náladu, bylo vi-

Výstava zachycuje tradiční řemesla a obyčeje známé v našem regionu. Návštěvníkům
přiblížuje tradici masopustních obchůzek, loutkářství, výrobu dýmek, dřevěných hraček
a žinylkových textilií i různé obyčeje, např. Vodění jidáše či Stínání kohouta.
                   Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč

U představení došlo s ohledem
na vytíženost herce k posunu termínu. Hru Blázinec neuvedeme 10.
4., ale o den později, tj. 11. 4. 2018
od 19 hodin. Všem návštěvníkům
děkujeme za pochopení.
/frí/

dět nejen v průběhu představení, ale
i při následné autogramiádě, která
nebrala konce. Malí dudci se rojili
nejen v knížkách a památníčcích, ale
i na rukách, tvářích i na čelech. Prostě
Dudek a jaro ve Skutči je zpět.
MK Skuteč

KULTURNÍ KALENDÁŘ
DUBEN 2018
do 8. 4., městské muzeum
MOZAIKA TRADIČNÍ LIDOVÉ KULTURY
PARDUBICKÉHO KRAJE A SKUTEČSKA

Pozor, změna termínu!

Dudek se vrátil a jaro může začít

;

ZVEME VÁS DO DIVADLA

neděle 8. 4. – 16 hodin, kostel Luže
PÍSEŇ JE TOUHA

Písně české a evropské gotiky, renesance a lidové písně z období baroka a klasicismu
v provedení souboru Chairé s uměleckým přednesem herečky Carmen Mayerové.
Vstupné 200 Kč

Letošní Čarodějnický majáles ozdobí AC/DC
Spojení studentského majálesu a pálení čarodějnic funguje již
několik let. V našem městě si Čarodějnický majáles našel své stále
místo. Letošní pátý ročník proběhne v pondělí 30. dubna a opět nabídne nabitý program v čele s AC/
DC revival - Bon Scott memorial
band.
Ve 14.30 se u gymnázia seřadí
masky a projdou městem. Trasa povede ulicí ČSA a Tylova až na náměstí, kde bude vztyčena májka.
Poté se všechny masky přesunou
ke sportovní hale, kde začne kulturní program.
O hudební produkci se celý den
budou starat studentské a místní

kapely. Vrcholem celého programu bude jistě vystoupení předního
českého revivalu skupiny AC/DC.
Kromě toho je připraven také doprovodný program, ve kterém uvidíte ukázky sebeobrany a přehlídku
koní. Pro děti budou připraveny
soutěže o sladké odměny nebo malování na obličej.
Čarodějnický majáles pořádá
město Skuteč ve spolupráci se studenty Gymnázia Suverénního řádu
maltézských rytířů ve Skutči. Občerstvení na akci a soutěže pro děti
zajištují skutečští skauti. Vstupné
je zdarma. Filipojakubská noc je
jen jednou v roce, přijďte ji prožít
společně! 		
/zel/

úterý 11. 4. – 19 hodin, KKS
BLÁZINEC

Miroslav Táborský v 15 rolích napínavé grotesky o světě, ve kterém se vlády zmocní
blázni z jednoho psychiatrického ústavu.
               Vstupné 300 Kč

čtvrtek 12. 4. – 18 hodin, městské muzeum
EKVÁDOR

S cestovatelkou Marií Lollok Klementovou vystoupáte na vrcholy Illiniza Norte, Cotopaxi
a Chimborazo. Uvidíte také ekvádorské indiány, horská jezera a andské páramo.
               
Vstupné: 50 Kč (dospělí), 25 Kč (děti)

neděle 15. 4. – 16 hodin, kostel Chrast
ČESKÝ ROK V HUDBĚ

Chrudimská komorní filharmonie a pěvecké sbory Slavoj a Rubeš připomenou významné, stoleté výročí vzniku samostatného československého státu programem sestaveným
ze skladeb českých autorů.                                                           Vstupné 200 Kč

pátek 20. 4. – 18 hodin, kostel Skuteč
PUTOVÁNÍ S HUDBOU

Příjemná hudební procházka s Jolanou Slavíkovou, rodačkou z nedalekého Mokrýšova,
při níž nás budou provázet čeští i světový skladatelé i rozličné hudební útvary od písní
až po operní árie.            
                Vstupné 200 Kč

24. 4. – 10. 6., městské muzeum
MUZEJNÍ NEJ

Obsahově pestrá výstava vynese z přítmí depozitáře nejrůznější věci - nejmenší, největší
a jiná nej, dále předměty speciální, všední, ale také unikátní a nejrůznější podivnosti.
Zkrátka uvidíte, co všechno lze najít ve skutečském muzeu.
   Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč)

q Kulturní klub Skuteč budou po dobu konání 15. ročníku festivalu
zdobit nové vlajky (národní a festivalová). Přijďte se podívat, jak
pěkně (barevně) vypadají ve skutečnosti.

24. 4. – 10. 6., městské muzeum
OHLASY LIDICKÉ TRAGÉDIE VE SVĚTĚ
POPULAČNÍ POLITIKA A NACIONÁLNÍ
SOCIALISMUS V PROTEKTORÁTU ČECHY
A MORAVA
Dvě putovní panelové výstavy zapůjčené z lidického památníku opět připomenou
události spojené s druhou světovou válkou. Budou instalovány v malé galerii památníku
V. Nováka.
               Vstupné: zdarma

neděle 22. 4. - 20 hodin, zimní stadion
MICHAEL JACKSON SYMPHONY

Hudební projekt Filharmonie Hradec Králové vznikl jako pocta „králi popu“. Nevšední
aranže Martina Kumžáka a jedinečné podání sólistů Moondance Orchestra vrací
posluchače do nejslavnější éry legendárního zpěváka s duší dítěte, který svou hudbou
rozjasňoval svět.
                Vstupné 450 Kč

q Velmi milou a příjemnou atmosféru měl koncertní program Tria ArteMiss a Valérie Zawadské 22. března v městském muzeu.

sobota 28. 4. – 16 hodin, KKS
P. I. ČAJKOVSKIJ: PANNA ORLEÁNSKÁ

Opera v ruském originále s českými titulky o jedné z nejkontroverznějších postav dějin
- Janě z Arku, je kritiky řazena k tomu nejlepšímu, co současná česká operní produkce
nabízí.  Dravě, emotivně a působivě ji představí Divadlo F. X. Šaldy Liberec.
Vstupné 400 Kč

pondělí 30. 4. - 15 hodin, sportovní areál
ČARODĚJNICKÝ MAJÁLES

Další ročník pálení čarodějnic a studentského majálesu proběhne opět v areálu
městských sportovišť. Nebude chybět bohatý kulturní program v čele s revivalem skupiny
AC/DC. Občerstvení zajišťují místní skauti.
               Vstupné zdarma

q Domácí pěvecký sbor Cantando vybojoval na soutěžní přehlídce
O Cenu Vítězslava Nováka dne 24. 3. Zlaté pásmo a zvláštní ocenění za dramaturgii. Abolutním vítězem přehlídky se stal sbor Prímadonky ze ZUŠ Havlíčkův Brod.

Připravujeme na květen:
  4. 5. Recitál Lubomíra Brabce
  6. 5. J. Strauss ml.: Cikánský baron
11. 5. Čechomor - Proměny
13. 5. Galakoncert Gabriely Beňačkové
14. 5. Irská kletba
16. 5. Besídka MŠ Prošova
17. 5. Přednáška: Všechny krásy Kavkazu: Gruzie, Ázerbájdžán, Arménie
19. 5. Májový jarmark
24. 5. Souborový koncert ZUŠ Skuteč
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dokončení ze strany 3
Nebezpečné prodejní akce
Cílem akcí, které se tváří jako výlet za kulturou s obědem, večeří nebo
kávou, je přimět vás k nákupu různého zboží (deky, nádobí apod.). Takovým akcím se buď úplně vyhýbejte,
nebo se tam potom v žádném případě nenechte donutit pod nátlakem
k podpisu jakýchkoliv smluv a dokumentů. Pokud je na vás na místě
vyvíjen nátlak, můžete ihned zavolat
policii. Média tyto podvodníky nazývají příznačně „šmejdi“. Prodejci
jsou velmi dobrými psychology,
povídají si s vámi, jsou „sladcí jako
med“, ale ve chvíli, kdy není po jejich, a vy odmítnete nákup zboží,
začnou být zlí, nepříjemní a začnou
vás slovně napadat. Bohužel často
mívají velice dobře právně ošetřené
smlouvy, od kterých je velice těžké
odstoupit (pokud to je vůbec možné).
Ústní příslib je smlouvou
Nemalou část problémů si senioři
způsobí sami tím, že se zaváží k PLNĚNÍ NĚJAKÉHO ZÁVAZKU
TELEFONICKY. Zde nejde o kontakt s podvodníky, ale o to, že se
senioři nechají operátory různých
společností přesvědčit o výhodnosti
nabídky a neuvědomují si, že i ústně
uzavřený závazek může být soudně
vymahatelný. Pokud nic nepotřebujete, nepřijímejte telefonní hovory
od cizích lidí. Odmítněte jejich mo-

nitorované hovory a telefonát striktně ukončete.
Jak se nastat obětí podvodníků?
Chraňte si své soukromí, nesvěřujte se s osobními věcmi cizím
lidem. Nikdy nepouštějte cizí osoby do domu či bytu. Nedávejte se
do hovoru s cizími lidmi. Udržujte
dobré sousedské vztahy a případně
sousedy požádejte o pomoc. Pořiďte si panoramatické kukátko nebo
řetízek na dveře. Neotevírejte automaticky dveře, když nevíte, kdo je
za nimi. Nejlepší je peníze ukládat
do peněžních ústavů, a pokud je
přece jen máte doma, uschovejte je
na několika různých místech. Důležitá telefonní čísla mějte viditelně
blízko telefonu, abyste mohli případně rychle zavolat pomoc.
Krizová linka pro seniory
Nevyjmenovali jsme všechny
možné druhy podvodů, ale jen ty
nejčastější triky. Budete-li potřebovat pomoc, můžete se kromě policie obrátit i na krizovou linku pro
seniory, která je v provozu 24 hodin
denně a je poměrně vytížená – její
číslo je 800 157 157. Volání na linku je zdarma.
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie
Pardubického kraje
/redakčně upraveno/

Aktuální informace z MAS Skutečsko,
Košumbersko a Chrastecko, z.s.
Zajímají-li vás informace o činnosti MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko z.s., můžete se
o aktuálním dění dočíst ve zprávách, které město zveřejňuje
na svém webu. Na hlavní liště rozkliknete heslo Město, pod ním zvolíte Členství města ve sdruženích

a následně MAS. Dozvíte se například, že počet zájemců o výzvy
místní akční skupiny se stále zvyšuje a jaké výzvy jsou momentálně
aktuální. Další informace o dotačních možnostech najdete na webu
MAS v sekci Dotační info.
/frí/

Transformace Domova na hradě Rychmburk

dokončení ze strany 3
Opravy bude realizovat na základě výběrového řízení firma K – HOUSE s.r.o. se sídlem ve Skutči. Investiční akce je z 85 % hrazena z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím programu Integrovaný regionální operační program s cílem zvýšení kvality a dostupnosti
služeb vedoucí k sociální inkluzi. Plánované ukončení stavebních prací
je v srpnu 2018 tak, aby se v září do nově upravených bytů mohlo přestěhovat deset klientů z hradu Rychmburk, kterým tato změna přinese
významné zlepšení kvality života. S podporou pracovnic se noví obyvatelé budou dle svých možností postupně učit více zapojovat do běžného života (nákupů, vaření, praní i úklidu). O zdraví obyvatel se bude
starat také zdravotní
sestra, praktický lékař,
psychiatr a další odborníci. V této souvislosti
Domov na hradě Rychmburk hledá do svých
řad nové pracovnice
v sociálních službách
a zdravotní sestry.
Více informací je
možné získat na internetových stránkách
www.rychmburk.cz.
q Zadní část objektu v Tyršově ulici.

Venkovní tělocvična
Mezi novými prvky na Žulové stezce v Horkách je i venkovní posilovna. Konečně přichází počasí, ve kterém budeme moci pěkné posilovací přístroje vyzkoušet a při procházce posoudit, k jakým změnám
na stezce došlo.					
/frí/
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Lidský hyenismus - podvody páchané na seniorech

All for data

SKUTEČSKÉ NOVINY

hledá pro své vývojové oddělení v Chrasti

programátora WEB aplikací
požadováno SŠ nebo VŠ vzdělání v daném oboru
znalost programování v C/C++ vítána

www.ath.cz, prace@ath.cz, tel: 469-318410

Řádkový inzerát

OPRAVY TRAVNÍCH SEKAČEK A MOTOROVÝCH
PIL VŠECH TYPŮ. PROVÁDÍME ZEMNÍ PRÁCE BAGREM,
OPRAVY MOTORŮ, VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKŮ, BAGRŮ,
TRAKTORŮ, VIBRAČNÍCH DESEK ATD. SKUTEČ U VELAMOSU, BROKL Z.- TEL.: 606 306 266., DOPITA L. – TEL.: 606 306 270.

Řádkový inzerát

KOUPÍM VÁŠ POZEMEK (pole, louku, rybník, lom..), ve Skutči
a blízkém okolí. Právní náležitosti a převod zajistím. Kontaktujte mě
prosím na telefonu 724 617 577 nebo mailu: ohl@frijado.eu. Rád se
osobně setkám při prohlídce. DĚKUJI.

Rosické trhy rozšířené o burzy

V březnu byly v areálu bývalé rosické cihelny opět zahájeny
tradiční Rosické trhy. Od svého zahájení v roce 2002 si získaly oblibu
mezi návštěvníky z celého regionu.
Letošní rok bude pro konání a další rozvoj trhů rozhodující, neboť
podmínky prodeje se od roku 2002 diametrálně změnily (zavádění EET
apod.). S ohledem na možný dopad změn se letos nabídka trhů rozšíří
o burzu a prodej starších věcí - tzv. bleší trh. Občanům se otevírá
možnost zapojit se do trhů nejen jako návštěvníci, ale i jako prodejci. Prodej osobních věcí ze zákona nepodléhá zdanění a může probíhat
i bez živnostenského listu. Máte-li doma nepotřebné věci, o nichž se
domníváte, že by se někomu mohly líbit a hodit, můžete je nabídnout
na našich trzích.
Rozhodnete-li se prodej na trzích zkusit, přijďte přímo na trhy nebo
se obraťte na pracovníky vedení trhů na tel. č.: 739 563 063 nebo
604 559 358, kde obdržíte podrobné informace. Bleší trhy budou probíhat každou sobotu od 7.00 do 12.00 hodin, počínaje 7. dubnem 2018,
každý druhý týden. Kalendář Rosických trhů a dalších akcí najdete
na www.obec-rosice.cz
Za pořadatele se na vaši návštěvu těší Ing. Matoušek
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Věnováno stému výročí vzniku Československa
Také festival Tomáškova a Novákova hudební Skuteč si připomíná slavné letošní výročí 100 let
od vzniku samostatného Československého státu. Jak jinak než slavnou českou hudbou, s koncertem
nazvaným Český rok v hudbě.
Stalo se již tradicí, že se v kostele Nejsvětější Trojice v Chrasti prezentují především regionální tělesa
a umělci, a to vždy s pečlivě zvoleným a nastudovaným programem.
Letos, konkrétně v neděli 15.
dubna, si od 16 hodin návštěvníci
vyslechnou nejprve po jedné skladbě od L. Janáčka, J. Schreibera, B.
Martinů, Z. Lukáše, I. Hrušovského a Z. Mrkose v podání pěveckých
sborů Rubeš a Slavoj.

Ve druhé části koncertu sbory
vystřídá orchestr Chrudimské komorní filharmonie. Ten zahraje Polonézu Es dur A. Dvořáka, tři skladby Z. Fibicha (Dojmy z venkova,
Měsíčná noc a Sousedská) a Chrudimskou předehru od F. Škroupa.
Vyvrcholením bude společné
účinkování sborů, orchestru a sólistů v provedení Jarní romance Zdeňka Fibicha. Jako sólisté se představí: Helena Hozová - soprán, Jakub
Hrubý – bas. Celý program budou
řídit: sbormistr Zdeněk Kudrnka
a dirigent Martin Profous.
Vstupenky jsou v prodeji v obvyklých předprodejích, ale k dostání budou i přímo v kostele před
začátkem koncertu.
/frí/

Symfonicky oděný Michael Jackson
Ještě máme v živé paměti BeatlesManii, kterou Filharmonie Hradec Králové uvedla v rámci festivalu na zimním stadionu na jaře roku
2017 a už do Skutče přijíždí s novým projektem nazvaným Michael Jackson Symphony. Jak název
napovídá, uslyšíme největší hity
popového krále, který by se letos
v srpnu dožil 60 let.
Výjimečný
projekt
vznikl
ve spolupráci s Moondance Orchestra Martina Kumžáka, který
si spojujeme s tanečním pořadem
Stardance, když hvězdy tančí.
Málokdo ví, jak všestranná osobnost Martin Kumžák je. Aranžuje,
diriguje i vytváří muzikály, skládá
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hudbu k divadelním hrám, ala skládá i klasickou hudbu, hraje na klávesové nástroje. U projektu Michael Jackson Symphony je autorem
všech aranží a nutno podotknout
že jsou skutečně jedinečné. Koncert je tak připomenutím známých
melodií, ale i procházkou všemi
hudebními žánry. Zážitek umocňují
výkony skvělých sólistů, kterými
jsou: Dasha, Naďa Wepperová, Dušan Kollár a Dušan Marko.
Aktuálně je prodáno cca 820
vstupenek, místa k sezení i ke stání
však v omezené míře k dispozici
ještě jsou. V neděli 22. dubna od 20
hodin se těšíme na viděnou na zimním stadionu ve Skutči.

Vstupenky již nekoupíte na beznadějně vyprodaný koncert Jolany
Slavíkové a Jana Polívky – Putování s hudbou, který se uskuteční

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

ve skutečském kostele v pátek 20.
dubna.
Vyprodaný je i koncertní recitál
Lubomíra Brabce v evangelickém

kostele v Proseči v pátek 4. května. Pro velký zájem jsme zde však
ještě navýšili kapacitu o 30 míst.
Vstupenky si zájemci mohou kou-

pit už pouze osobně, na odboru
kultury a školství MěÚ Skuteč,
popř. na místě před koncertem.
/frí/

Panna orleánská dnešní, věcná, působivá
08.03.2017

Do programu jubilejního 15. ročníku festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč jsme zařadili
14:35:43
operu P. I. Čajkovského Panna Orleánská, kterou nastudoval operní
soubor Šaldova divadla v Liberci.
Nejen proto, že odborná kritika
libereckou inscenaci řadí k tomu
nejlepšímu, co současná domácí
operní produkce nabízí.
V opeře o čtyřech dějstvích
máme ve Skutči poprvé možnost
slyšet operu v ruském originále.
Samozřejmě budou k dispozici české titulky (a vedle nich i německé,
protože liberecká scéna velmi často
hostuje v Německu). Současně nás,
stejně jako autora opery, zaujalo
silné historické téma. P. I. Čajkovskij si vybral látku dramatika
Friedricha Schillera, pojednávající
o jedné z nejproslulejších, avšak
i nejkontroverznějších postav evropských dějin. Jana z Arku, přezdívaná Panna orleánská, v 15.
století stanula v čele Francie proti
anglické armádě, z vlastních řad
byla posléze zrazena, v devatenácti
letech upálena a roku 1920 papežem Benediktem XV. blahořečena.
Čajkovského hudba je uchva-

cující a hudební
pojetí orchestru je
dravé, energické
a fascinující. Vysoce hodnoceny
jsou i výkony pěvců, o čemž svědčí
i níže uvedené nominace.
CENY THÁLIE
V
jubilejním
25. ročníku Cen
Thálie slaví letos Divadlo F. X.
Šaldy mimořádný
úspěch.
Pěvkyně Alžběta Vomáčková
se za roli Johanky
z Arku V OPEŘE
Panna orleánská dostala do širších
nominací, v úzké nominaci na cenu
aspiruje ve stejné opeře Andrij Shkurhan za roli Dunoise.
Zdůvodnění užší nominace pro
Andrije Shkurhana:
I když role francouzského rytíře Dunoise nepatří v Čajkovského
Panně orleánské k těm hlavním,
Andrij Shkurhan v ní vytvořil sil-

v České republice, obdařil Dunoise také pěvecky hutným pevným
barytonem.
Operu Panna orleánská uvádíme
v programu festivalu, vzhledem
k vytíženosti divadla, výjimečně
v sobotu, konkrétně 28. dubna
2018 od 16 hodin v Kulturním klubu Skuteč.
Vstupenky koupíte v obvyklých
předprodejích.

ného protihráče slabošskému králi Karlu VII. Nabádá panovníka
k obraně vlasti, sám vyrazí do bitvy o Orléans a chrání Johanku
i ve chvíli, kdy se od ní všichni
odvracejí kvůli jejímu domnělému
spolčení s ďáblem. Tento sólista, který po působení především
na Ukrajině a v Polsku zakotvil

TITULKY K OPEŘE
Titulky k opeře mohli diváci poprvé spatřit 21. 1. 1983. Kanadská
operní společnost tehdy v Torontu realizovala velký experiment.
Během Straussovy Elektry v originálním jazyce (němčině) byl
nad jevištěm promítán simultánně
anglický překlad. Titulky, jak se
překladu začalo brzy říkat, se rozletěly záhy do světa. Přes původní
odmítavé postoje, začalo během
šesti měsíců titulkovací zařízení
používat sto operních domů. V ČR
české titulky poprvé použila Státní
opera Praha při premiéře nové inscenace Verdiho Maškarního plesu
dne 21. 2. 1993.

q Nahoře uprostřed Andrij Shkurhan nominovaný na cenu Thálie
za roli Dunoise.
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