Projekt 2121 - Čas se krátí

Ano, čas běží a listopad, kdy nastane den VB, čili „vlož do bedny“ svoje zápisky a fotografie se blíží. Neváhejte a napište pár
řádků o tom, jak žijete, kde pracujete, co děláte ve volném
čase, jaké máte koníčky a záliby. Co vás těší a co ne. Nechte si
vyvolat fotografie z počítače nebo z mobilu a pak to všechno
pošlete do budoucnosti. Zúčastnit se může každý, děti, dospělí
i dříve narození. Vkládání je anonymní. K otevření pečetí dojde
až za sto let, v roce 2121. Naši potomci pak budou mít možnost prohlédnout a studovat zajímavý materiál. Více informací
na webu muzea: muzeum.skutec.cz
Libor Aksler

q Jeden ze snímků, který se do kalendáře Mikroregionu Skutečsko – Ležáky na rok 2022 s tematikou stromů nevešel – krásná lípa
u půvabné chaloupky ve Žďárci u Skutče.

Informace z kanceláře starosty

Nové vozidlo MP
V září dokončil městský úřad
výběrové řízení na nákup nového vozidla pro Městskou
policii Skuteč. V současné
době městská policie využívá
vozidlo Dacia Duster, které
bylo pořízeno v roce 2015 jako
první výjezdový automobil
k již využívanému vozu Dacia Logan (pořízení v r. 2010).
Vzhledem k časté poruchovosti
a následným opravám vozidel
byli strážníci nuceni často využívat náhradní vozidlo, což zásadně omezovalo rozsah jejich
činnosti.
V roce 2021 bylo vozidlo Dacia
Logan prodáno se závadou motoru a v současné době strážníci disponují pouze vozidlem
Dacia Duster. Z těchto důvodů
schválilo zastupitelstvo pořízení nového vozidla. Na základě

poptávky bylo vybráno vozidlo
Toyota Hilux, které bude využito jako první výjezdový automobil. Splňuje veškeré podmínky praktického využití pro
výkon služby strážníků. Celkové pořizovací náklady včetně
zákonem stanoveného označení vozidla (polepy, výstražné
zvukové a světelné zařízení
modré barvy) budou ve výši
cca 1,2 mil. Kč. Z důvodu současné situace na trhu s automobily je však termín dodání vozu
až v červenci roku 2022.

Obnova veřejné zeleně
Město Skuteč využilo v roce
2020 možnosti podání žádosti
o dotaci z programu Státního
fondu životního prostředí prostřednictvím výzvy, kterou vypsala MAS Skutečsko, Košumbersko, Chrastecko, z.s. Jedná
se o revitalizaci sídelní zeleně

s tím, že naše žádost obsahovala lokalitu u smuteční síně,
parčík před farou a prostranství
před KB, a.s. Přímé realizační
výdaje činí 519 tis. Kč s tím,
že dotace dosahuje výše 50 %.
Především bude provedena
dosadba zeleně (stromy, keře)
a dojde i k částečnému doplnění
mobiliáře (lavičky apod.). Zhotovitelem je společnost Chameleos s.r.o. z Dolů u Luže, která
již s pracemi začala.
Vodovod Zhoř
V nejbližší době bude město
Skuteč vypisovat výběrové řízení na zhotovitele projektové
dokumentace na akci posílení
vodárenské soustavy místní
části Zhoř. Jak jsme informovali v dubnovém čísle, jedná
se o propojení stávajícího vodovodu ve Zhoři s vodovodem osady Borek. Vzhledem

k tomu, že dotace na tuto investici nám byla potvrzena,
bude nyní následovat doprojektování akce a výběrové řízení
na zhotovitele. Realizace by
měla proběhnout v létě příštího roku, dokončení nejpozději
na podzim roku 2022.
Chodník na Bílý Kopeček
V nejbližší době budeme také
vypisovat výběrové řízení
(VŘ) na zhotovitele chodníku
na Bílý Kopeček. Vzhledem
k tomu, že jsme obdrželi potvrzení dotace na tuto investiční
akci, musíme poskytovateli,
kterým je Státní fond dopravní
infrastruktury, předložit průběh
VŘ a smlouvu s dodavatelem.
Předpokládáme, že výstavba
chodníku se bude realizovat
v létě příštího roku.
Pavel Bezděk,
starosta

q Obnovy zeleně se v říjnu dočká také menší park před farou.

Kalendáře na rok 2022
Koncem září dorazila na město
dodávka nových stolních kalendářů Mikroregionu Skutečsko –
Ležáky na rok 2022. Jejich prodej bude jako obvykle probíhat
v Turistickém informačním centru v městském muzeu, v městské knihovně a na ekonomickém
odboru MěÚ Skuteč. Cena se
nezměnila, zůstává 50 Kč za kus.

q Město získalo dotaci na výstavbu chodníku od kruhového objezdu
na Bílý Kopeček. Realizace proběhne v příštím roce.

Všem firmám, společnostem
a podnikatelům, kteří na vydání kalendáře přispěli (jejich
reklamy najdete na úvodních
listech), touto cestou děkujeme.

Poděkování patří i panu Davidu
Sokolovi, který ochotně pomohl s určením některých méně
známých druhů.
Tématem kalendáře se staly
stromy, jejichž význam v životě člověka je jednoduše nepostradatelný.
Úplně všechny druhy se mi
bohužel zařadit do kalendáře
nepovedlo, buď se mi je nepodařilo v našem regionu najít,
nebo rostly na místě nevhodném k focení. Moc bych si přá-

la, aby vaše oči vždy s novým
týdnem se zalíbením spočinuly
na fotografii daného stromu
a přečetly si o něm něco, co jste

třeba dosud nevěděli. A současně aby nám všem rok 2022 přinesl pokud možno jen to dobré.
Lenka Frídlová
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MĚSTO SKUTEČ
MĚSTSKÝ ÚŘAD

vyhlašuje dne 08.09.2021
výběrové řízení č. 1/2021 na obsazení funkčního místa

„vedoucí oddělení majetek a investice“
Název územního
samosprávného celku:
Druh práce:		
Místo výkonu práce:
Platové zařazení:		
Termín nástupu:		

město Skuteč
vedoucí oddělení majetek a investice
město Skuteč
9. platová třída
dohodou

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- státní občan ČR, u cizích státních občanů trvalý pobyt v ČR
- dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, ovládání
jednacího jazyka
- bezúhonnost v dosavadním životě.
Požadavky na uchazeče:
- středoškolské vzdělání stavebního či obdobného zaměření
- osvědčení autorizovaný stavitel – technik v oboru pozemních
staveb vítáno
- vysoké pracovní nasazení, časová flexibilita, důkladnost, spolehlivost a samostatnost
- emoční stabilita, umění jednat s lidmi, komunikační dovednosti
- uživatelská znalost práce na PC
- řidičský průkaz skupiny B.
Povinné náležitosti písemné přihlášky:
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost, místo trvalého pobytu,
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde - li o cizího státního občana
- datum, podpis, telefonní kontakt, e-mail.
K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:
- profesní životopis obsahující údaje o všech dosavadních
zaměstnáních, o odborných znalostech a dovednostech
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - originál
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášku s přílohami v obálce označené „VŘ – vedoucí oddělení majetek a investice“ je možno doručit do 10.10.2021
do 11:00 hod. osobně na podatelnu Městského úřadu Skuteč,
Palackého náměstí 133, nebo formou poštovní zásilky na adresu:
město Skuteč, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč. Případné
dotazy zodpoví na tel. 469 326 402 tajemnice úřadu.
Ve Skutči 08.09.2021
Mgr. Marie Zelenková v.r.
tajemnice úřadu

I přes realizaci opakovaných
výběrových řízení nadále
Městská policie Skuteč působí
na území katastrů pověřených
obcí o rozloze cca 65 km2 v počtu 3 strážníků. Personální
podstav strážníků částečně
ovlivňuje i plánování směn.
Z dob minulých, kdy ve Skutči
provádělo výkon směn celkem
7 strážníků, si občané měst
mohli zvykat na téměř nepřetržitý provoz, což v současnosti nelze zajistit. Ačkoliv se
maximálně snažíme pokrýt co
největší množství směn, pročež mimo jiné stavíme i velmi
rizikové jednočlenné hlídky,
nelze se v tomto počtu strážníků vyhnout období, kdy se
občan na městskou policii nedovolá. Snažíme se operativně
reagovat na bezpečnostní situaci a dle toho i plánovat směny, bohužel na úkor nutnosti
dvoučlenných nočních směn
však může docházet k absenci
hlídky během směn denních
a naopak. V době, kdy se občané nedovolají na pohotovostní
telefon MP, doporučujeme, aby
kontaktovali Policii ČR cestou
tísňové linky 158. Policie ČR
vykonává nepřetržitý provoz
a ve většině případů disponuje
totožnou, ne-li větší, pravomocí. I přes zmíněný personální podstav se nám však bez
závažnějších problémů daří

Aktuální informace MěVAK Skuteč
Městské vodovody a kanalizace Skuteč s.r.o. informují, že
od 1. 9. 2021 došlo ke změně
na pozici vedoucího společnosti. Bc. Veronice Rounové,
která odešla na mateřskou
dovolenou, tímto děkujeme
za odvedenou práci. Na její
místo nastoupil p. Vlastimil
Bubeníček.
V Lažanech došlo k úspěšnému
dokončení akce Splašková
kanalizace Lažany. V měsíci září proběhla její kolaudace
a obyvatelé této obce se tak
mohou postupně napojovat.

Dále oznamujeme obyvatelům
Skutíčka, že i zde došlo k dokončení výstavby kanalizace
a po kolaudaci budou v blízké
době vyzváni k napojení svých
nemovitostí.
V říjnu tohoto roku začíná
oprava vodovodního řádu
v obci Štěpánov v délce 187 m
v úseku od křižovatky silnic
II/305 a III/30536 po objekt RD
čp. 10-11. Veškeré práce bude
provádět firma PP-GROUP.cz
s.r.o. Proseč. Po dobu opravy
bude uvedená část silnice uzavřena.
MěVAK Skuteč, s.r.o.

Odkalování vodovodní sítě
MěVaK Skuteč s.r.o. plánuje ve dnech 18. až 27. října 2021 provést pravidelné odkalování vodovodní sítě. V těchto dnech může
dojít ke krátkodobému zakalení vody ve vodovodní síti, proto doporučujeme omezit praní prádla, případně použití vody tam, kde
by zákal mohl být na závadu. Takto zakalená voda není v žádném
případě hygienicky závadná.
HARMONOGRAM
ODKALOVÁNÍ:
Pondělí 18. 10.
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

Čtvrtek 21. 10.
Os. Ležáků, domov důchodců,
Sládkova, Družstevní, Smetanova, Havlíčkova, Fimberk
– okály, Luční, Skutíčko, přivaděč do VDJ Štěpánov

Úterý 19. 10.
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

Pondělí 25. 10.
Lažany, Lešany, p. Truncová,
p. Durek, Hněvětice, Borek

Středa 20. 10.
Náměstí, Heydukova, Rubešova,
Tyršova, Dr. Znojemského, Tomáškova, Příčná, Žáčkův Kopec,
B. Němcové, Jiráskova, Šraňk

Středa 27. 10.
Štěpánov, Zbožnov,
u Skutče

Pátek 22. 10.
VDJ Lažany, Přibylov, Nová
Ves, Bílý Kopeček

Úterý 26. 10.
přivaděč Žďárec, obec Žďárec,
Radčice
Lhota

Místo pro místostarostu

Příprava kruhového objezdu
Opět jsme o krok blíž stavbě
kruhového objezdu na obchvatu směr Prosetín. Po úspěšných
jednáních jsou výkupy pozemků pod silnicí a budoucím
kruhovým objezdem v plném
proudu. Na tuto fázi navazuje
výkup pozemků pod budoucími chodníky, jejichž výstavbu
bude financovat město Skuteč.
Samotný kruhový objezd bude
investicí kraje.

Dopravní hřiště u MŠ
Finální podobu a pomyslnou
kolaudaci samotnými dětmi má
za sebou už i nové dopravní
hřiště v MŠ Poršova, kde proběhla pokládka nového asfaltu
a osazení vodorovným a svislým
dopravním značením. Po velké
investici do nové přístavby a rozšíření kapacity MŠ Poršova v minulém roce jde o další skvělý počin vedoucí ke zvýšení komfortu
předškolního vzdělávání.

Distribuce
odpadových nádob
Ke konci září jsme úspěšně
obdrželi zásilku 700 kusů žlutých popelnic na plast a stejné
množství modrých na papír.
Popelnice budou osazeny čipem a následně proběhne distribuce do domácností. Pokud jste
si o popelnice ještě nezažádali,
neváhejte mě kontaktovat.

Mikro změna proběhla i na náměstí ve Skutči, které má o jedno
parkovací místo více. Vzniklo
dodlážděním vyježděné travnaté
plochy u morového sloupu.

PRO VOLIČE V KARANTÉNĚ
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021
Informace pro voliče, kteří budou k 06.10.2021 evidováni jako
osoby v karanténě nebo izolaci:
Voliči mají právo v rámci těchto voleb hlasovat u volebního stanoviště, které bylo Pardubickým krajem zřízeno pro okres Chrudim:
Parkoviště v areálu civilního letiště Chrudim – Aeroklub ČR –
Chrudim, z. s., Sečská 25, Chrudim.
Hlasování se uskuteční ve středu 6. října 2021 v době od 08:00
do 17:00 hodin a bude umožněno výlučně ze silničního motorového vozidla.
Voličům bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnosti,
státního občanství ČR, věku a adresy místa trvalého pobytu v obci,
která se nachází na území okresu, pro nějž bylo stanoviště zřízeno,
platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem, a dále prokázáním, že je v karanténě nebo izolaci, potvrzením vydaným poskytovatelem zdravotních služeb nebo rozhodnutím krajské hygienické
stanice nebo jiným hodnověrným způsobem, popřípadě vyplní
a vlastnoručně podepíše před komisí pro hlasování čestné prohlášení, že je v karanténě nebo izolaci.
Marcela Peterková

Městská policie Skuteč informuje

zajistit spolehlivé fungování
a akceschopnost. Jediným řešením nastalé situace je posílení
kolektivu MP o nového strážníka. O to se pokoušíme již
od počátku roku 2021, do současné doby však nebyl vybrán
vhodný uchazeč. Aktuální výběrové řízení na pozici strážníka bylo vyhlášeno 1.10.2021,
uchazeči mohou zasílat přihlášky do 29.10.2021 – veškeré
informace o výběrovém řízení
a potřebných náležitostech zájemci naleznou na oficiálních
webových stránkách www.
mp.skutec.cz.
Z činnosti MP Skuteč
Během léta 2021 skutečští
strážníci řešili více než stovku
oznámení a událostí. Asi nejvíce se jich týkalo špatného
parkování a volného pobíhání zvířat. Dále strážníci řešili
přestupky proti majetku a proti
občanskému soužití, dohlíželi na dodržování veřejného
pořádku a převzali od občanů
množství nálezů, u kterých byl
ve většině případů zjištěn jejich
majitel.
Společně se složkami IZS vyjížděli strážníci k dopravním
nehodám, poskytovali první
pomoc (mimo jiné i za využití AED), řešili založení černých skládek, prováděli šetření

na základě dotazů jiných orgánů, vytěžovali a zpracovávali záznamy z kamerového
systému na žádost Policie ČR
v souvislosti s konkrétním protiprávním jednáním na území
města, reagovali na oznámení
o porušení vládních nařízení
a mimořádných opatření týkajících se pandemie Covid 19, či
realizovali pomoc při zvýšené
povodňové aktivitě na území
města Luže a mimo katastr
pověřených obcí na základě
žádosti operačních středisek
sborů IZS.

V rámci BESIP dochází k pravidelnému měření rychlosti.
Počátkem nového školního roku
se strážníci „navrátí“ na přechody u základních škol, kde budou namátkově vykonávat dohled na bezpečnost při pohybu
mládeže do školy. Namátkově
z toho důvodu, že výkon dohledu na bezpečnost u přechodů
nebude pravidlem - je zásadně
ovlivněn množstvím přechodů
u škol na katastrech pověřených
obcí (min. 2 přechody u škol
ve Skutči a 2 v Luži), personálním stavem (jednočlenná
hlídka) a dalšími pracovními
povinnostmi strážníků, jako je
např. reakce na oznámení občanů, kdy věc nesnese odkladu
a dochází např. k ohrožení života, zdraví a majetku.

MP Skuteč disponuje množstvím technického vybavení,
které je nezbytné pro samotný
výkon služby. Je nutné ho udržovat v dobrém technickém stavu pro potřeby akceschopnosti.

VÝJEZDY K DOPRAVNÍM
NEHODÁM
Během léta skutečští strážníci
společně s dalšími složkami
IZS velmi často vyjížděli k dopravním nehodám v obci Přibylov a mezi obcemi Lažany
a Předhradí. Z těchto dopravních nehod, které mají takřka
totožný scénář – mokrou vozovku a nepřizpůsobení rychlosti – se postupem času stává
tradice deštivých dní. Strážníci
zde mimo jiné asistovali složkám IZS při poskytnutí první

Máte-li jakékoli dotazy/připomínky/nápady,
neváhejte
mě kontaktovat telefonicky
774 415 591, e-mailem: jaroslav.
hetfleis@skutec.cz, nebo osobně
na MěÚ Skuteč
Jaroslav Hetfleiš, místostarosta

pomoci a při vyproštění osob,
dále se v součinnosti podíleli
na leckdy několikahodinovém
usměrňování dopravy či na jejím odklonu.
STRÁŽNÍK OBJASNIL PŮVODCE ČERNÉ SKLÁDKY
07.06.2021, ul. Žižkova v Luži
V ranních hodinách bylo
oznámeno službu konajícímu
strážníkovi zjištění výskytu
černé skládky vedle kontejnerů v ul. Žižkova v Luži.
Bez nadsázky – strážník provedl na místě parádní práci.
Po provedeném šetření a vytěžení množství osob byla
zjištěna osoba pachatele, která se k činu pod tíhou důkazů
doznala. Nejen, že pachatel
musel místo „vygruntovat“,

navíc byla věc oznámena
ke správnímu orgánu k projednání, kde bude „odměněn
dle zásluh“ pokutou.
STRÁŽNÍCI
„LOVCI HADŮ“
12.06.2021,
ul. Fimberk ve Skutči
Krátce po sedmé hodině večerní oznámil občan Skutče strážníkům, že ve své garáži nalezl
hada. Hlídka na místě zjistila,
že se jedná o cca 70 cm dlouhou
užovku obojkovou a za využití
speciálního vybavení provedla odchyt. Na místě bylo dále
zjištěno, že je užovka raněná
v oblasti hlavy a z toho důvodu
byla strážníky převezena do záchranné stanice volně žijících
živočichů Pasíčka u Proseče,
kde se hadí slečně dostalo náležité péče a ošetření.
dokončení na straně 7
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KRÁTCE
CHKO Železné hory

V letošním roce uběhlo už 30
let od vyhlášení CHKO Železné hory. Krásy a hodnoty této
lokality si můžete připomenout
na výstavě v galerii Doubravka
ve Ždírci nad Doubravou. Probíhá od 8. září do 8. října a otevřena je vždy v pondělí 8 – 15
h., v úterý 8 – 17 h. a v sobotu
od 9 – 14 h.

Regionální potravina

Ocenění Regionální potravina Pardubického kraje 2021
mimo jiné získalo COOL hovězí z Řeznictví a uzenářství
Oldřich Čejka (sekce masných
tepelně upravených výrobků)
či Rosické Tiramisu Zemědělského družstva Rosice u Chrasti v sekci cukrářské výrobky
a cukrovinky. Výrobcům gratulujeme!

Začátek sezóny HC Skuteč
HC Skuteč vstupuje do sezony 2021-22, která je v pořadí
již 24. od založení klubu, navíc po dvou „neplnohodnotných“ sezónách.
Od doby, kdy se hrálo pouze
na otevřených zimních stadionech, a to zpravidla od druhé
poloviny října, se velmi výrazně změnilo hokejové prostředí, zejména pak organizace celostátních soutěží.

Hokejový klub reprezentující nejmenší hokejové město
v Pardubickém kraji, je již
dlouhodobě zařazen do sítě
sportovního střediska mládeže, což zavazuje oddíl dodržovat ustanovení stanov a řádů
ČSLH a rozpisů soutěží a zabezpečit účast mládežnických
družstev po stránce sportovní,
ekonomické a zdravotní.
Prioritou klubu je výchova dětí
v hokejovém kolektivu - zís-

Pietní akt k 28. říjnu

Den vzniku samostatného československého státu si zástupci
vedení města připomenou položením věnce k pomníku obětem
1. světové války ve středu 27.
10. 2021 v 9 hodin. Připomínka významného státního svátku
proběhne v komorní atmosféře,
vzhledem k podzimním prázdninám bez přítomnosti škol.
Zájemci s řad veřejnosti se mohou samozřejmě připojit.

Busta před KB

Už 23 let uplyne 17. října od instalace busty Václava Jana Tomáška před budovou Komerční
banky ve Skutči. Autorem díla
je akademický sochař Jaroslav
Brož. Poté, co KB a.s. ukončila
činnost své pobočky ve Skutči,
řeší nyní prodej předmětné budovy.
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Starší žáci odjeli v pátek 10. 9.
na první turnaj v nové sezoně,
kde poměřili síly s konkurencí
převážně moravské strany.
Celý turnaj jsme zahájili zápasem proti soupeři z Mohelnice.
Ten jsme měli jasně ve své režii
a snažili jsme se hned od začátku dát soupeřům vědět, že to
s námi nebudou mít jednoduché. Vyhráli jsme 7:2 po krásných brankách.

kání smyslu zodpovědnosti,
píle, soutěživosti a v neposlední řadě uspokojení z vítězství
i poučení z prohry. To jsou velmi cenné zkušenosti pro vykročení na samostatnou cestu
životem, které si nelze koupit.
V soutěžích mládeže budou
HC Skuteč reprezentovat starší a mladší žáci, 4. třída, 3. třída a 2. třída. Veškeré potřebné
informace naleznete na stránkách www.hcskutec.cz.
1. kolo

17.10.21

2. kolo

24.10.21

3. kolo

31.10.21

4. kolo

07.11.21

5. kolo

14.11.21

7. kolo

28.11.21

8. kolo

05.12.21

9. kolo

12.12.21

10. kolo

19.12.21

11. kolo

09.01.22

12. kolo

16.01.22

13. kolo

23.01.22

14. kolo

30.01.22

16. kolo

13.02.22

17. kolo

20.02.22

18. kolo

27.02.22

V druhém zápase nás čekal
ambiciózní tým z Brna, přesněji Bulldogs Brno, které jsme
po velkém boji porazili 4:3. Nejen v tomto zápase nám k výsledku pomohli skvělí a neúnavní fanoušci z tribuny sever.
Poslední zápas dne byl z naší
strany nejméně povedený.
Díky naší nedisciplinovanosti
a trestům, které nám uložili rozhodčí, jsme prohráli 3:8 s pozdějším vítězem celého turnaje
FBC Ostrava. Věřili jsme, že

Z důvodu rekonstrukce železniční stanice Pardubice hl. nádraží potrvá až do 11. 12. výluka
na shora uvedené trati. Výlukový jízdní řád najdete u zprávy
na hlavní stránce www.skutec.cz.

Strom roku

Stromem roku se stala 700 let
stará zpívající lípa z obce Telecí (27 km od Skutče). Zvítězila
v konkurenci 77 stromů.
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Velkou slávou je pro všechny
místní akční skupiny festival
LEADERFEST 2020/2021,
který se tentokrát uskutečnil
v Kutné Hoře. Jde o přehlídku úspěchů metody LEADER
na českém venkově, neboť zde
formou workshopů probíhá
sdílení nejlepších zkušeností
MAS (na základě hodnocení
řídicích orgánů) v tomto dotačním období – a to v oblastech
MAS BLÍŽE OBČANŮM,
LEADER V PODNIKÁNÍ,
LEADER V PÉČI O KRAJINU, LEADER V PÉČI O LIDI
– zde jsme prezentovali naše
projekty v oblasti sociálního
začleňování i my - LEADER
VE VZDĚLÁVÁNÍ a CESTY
SPOLUPRÁCE. Vše doplnily
odborné semináře k přípravě
nového období 2021+, bohatý kulturní program, exkurze

Ukončená je 12. výzva IROP,
poslední milion korun z období
2014-2020 byl určen pro školy
a nyní probíhá proces hodnocení. Kancelář se intenzivně
chystá na nové období. Máme
přehled o aktuálních záměrech
žadatelů a ladíme vše do programového rámce, ale stále
chybí to nejdůležitější – přesná

Účastníci:
1. HC SKUTEČ
2. TJ ČESTICE
3. SK ŽAMBERK
4. ALOMA LANŠKROUN
5. REBELS POLIČKA
6. HC LITOMYŠL „B“
7. HC CHOCEŇ „B“
8. HC POLIČKA „B“
9. SLOVAN
MORAVSKÁ
TŘEBOVÁ „B“
Libor Hladík,
HC Skuteč

bychom si se soupeřem mohli
zahrát ještě jednou a zkusit
s výsledkem něco udělat. Bohužel se nám to už nepovedlo.

Ze skupiny jsme postoupili
z 2. místa a v osmifinále nás
čekal další tým z Ostravska,
tentokrát Poruba. Zápas jsme
si od začátku hlídali a vyhráli
jsme 6:3. V dalším zápase jsme
předvedli výborný výkon proti týmu z Havířova. Naneštěstí
jsme na začátku neproměnili
několik velkých šancí, v druhé
polovině dostali 3 smolné góly
a prohrávali už 3:0. Ovšem náš
tým se neustále snažil, soupeře
zatlačil a jasně přestřílel. Bohužel už jsme byli schopni dát
pouze 2 góly a tím jsme na turnaji skončili. Ovšem určitě jsme
se neměli za co stydět, uhráli
jsme výborné zápasy proti všem
týmům a prohráli jsme pouze
s finalistami turnaje. A skončili
na děleném 5. místě. Těšíme se
na další zážitky a super akce.

Aktuálně z MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
po úspěšných projektech a trh
regionálních výrobků.
V září jsme v MAS úspěšně
ukončili administraci všech 9
Letních kempů (realizovaných
na základě výzvy MŠMT),
připravujeme ve spolupráci
s Pardubickým krajem seminář
pro ředitele a pracovníky škol
a školských zařízení na téma
vytváření bezpečného prostředí ve školách a hned navážeme
kulatým stolem na téma podpory duševního zdraví ve škole,
což nám umožňuje spolupráce
s projektem Pro Zdraví Duše,
o který je aktuálně v řadě krajů
velký zájem.

Jelikož je soutěž nad možnostmi HC SKUTEČ, bude

v sezoně 2021/22 působit
v soutěži, ve které jsou družstva ze tří okresů Pardubického kraje a tradiční účastník TJ
ČESTICE. Je organizována
OSLH ÚSTÍ NAD ORLICÍ
a je tak neoficiální KSM kraje
Pardubice. Hraje se v 1. části
dvoukolově každý s každým,
tj. 18 utkání. Ve druhé části
následuje dle pořadí v tabulce finále (družstva na 1. a 2.
místě) utkání o bronz (družstva na 3. a 4. místě) a utkání
o pořadí.

Moravian Cup Olomouc 2021

Výluka na trati
Pardubice – Havl. Brod

Svátek MAS – Leaderfest,
kulaté stoly pro školy, zemědělce, sociální začleňování a cestovní ruch

Od sezony 2021/22 se obnovuje VÝCHODOČESKÁ KRAJSKÁ LIGA MUŽŮ, do které
bylo zařazeno 16 družstev
kraje HRADEC KRÁLOVÉ
a PARDUBICE. Velice atraktivní soutěž vznikla snahou
výkonnostně lepších mančaftů
o vytvoření společné a velmi
kvalitní soutěže, bez účasti
družstev z kraje VYSOČINA.

alokace finančních prostředků.
Na konečná čísla netrpělivě
čekáme zatím ve všech operačních programech.
Intenzivně myslíme také na zemědělce, a to nejen tipy v oblasti lokální produkce, ale snažíme
se o dobrou informovanost
i formou setkání na aktuální
témata - nyní ve spolupráci
s Institutem environmentálních
výzkumů a aplikací mohli diskutovat nad regionální strategií
adaptačních opatření (ReSAO),
která mají v oblasti povodí Novohradky a navazujícího území
zmírnit dopady negativních
jevů, jako jsou povodně nebo
sucho, s ohledem na trvale udržitelné hospodaření v krajině.
V rámci tzv. přechodného období v Programu rozvoje venkova jako atraktivní vidíme
hlavně podporu spolkové činnosti, ať už se jedná o hasičské
sbory, tělovýchovné jednoty,
kulturní či jiné oblasti činnosti,
ale velký zájem je i o veřejná

prostranství či vybavení pro
hasiče. Pokračuje administrace žádosti o změnu (rozšíření
o občanskou vybavenost) a příprava 6. výzvy PRV.
Sérii kulatých stolů doplňují
jednání s poskytovateli sociálních služeb, zástupci obcí,
Pardubického kraje a MAS
v rámci koncepce sociálního
začleňování, nyní s důrazem
především na Luži, a dále diskuze o nejbližších prioritách
v cestovním ruchu společně se
zástupci informačních center,
obcí i MAS. O všech výsledcích vás budeme informovat
na našich webech zde: www.
masskch.cz a www.map2030.
cz a také facebooku www.facebook.com/masskch.
kancelář MAS

Děkujeme rodičům, fanouškům
a hlavně hráčům za skvělou reprezentaci klubu i města.
Sestava: Daniel Štorek, Filip
Kubíček, Matěj Dvořák, Deniz Rybenský, Radek Pešek,

Oliver Zavoral, Šimon Češík,
Filip Pavliš, Karel Břeň, Adam
Štrumfa, Adam Dvořák, Ondřej
Hromádko, Elena Březinová,
Lukáš Hochbergr.
Ondřej Laška

Skutečský pstroužek

Po roce a půl se opět vrací
rybářské závody Skutečský
pstroužek. Závody se uskuteční 30. října 2021 na rybníku Zbožnovský. Prezentace
závodníků od 06:00, zahájení
závodů od 08:00, vyhlášení výsledků v 17:00. Chytá se na jeden prut metodou muškaření
nebo vláčení umělých nástrah.
Revír bude dobře zarybněn
pstruhem duhovým.
Závody budou probíhat s tradičním občerstvením po celý
den a krátkým programem

před vyhlášením nejlepších
závodníků. Budou rozdány
poháry za první tři místa a pohár od starosty města Skutče
za největší (nejdelší) chycenou
rybu. Ti nejlepší obdrží hodnotné ceny dle vlastního výběru.
Maximální počet závodníků je
90. Přihlášky přijímá a informace podává Netolický Zdeněk, tel.: 724 236 065. Na vaši
návštěvu se těší a krásné rybářské zážitky přeje výbor MO
ČRS Skuteč a pořadatelé.
Netolický Zdeněk
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Výpis z usnesení ze schůze Rady města Skuteč č. 78
konané dne 27.08.2021 na MěÚ Skuteč
Rada města schvaluje:
1/78/2021
smlouvu o zajištění služeb odpadového hospodářství se společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

2/78/2021
objednávku na restaurátorské
práce na pomníku Františka Rubeše s BcA. Alešem Košvancem.

Výpis z usnesení ze schůze Rady města Skuteč č. 79
konané dne 06.09.2021 na MěÚ Skuteč
Rada města schvaluje:
1/79/2021
prodejní cenu a rozdělení kalendářů Mikroregionu Skutečsko –
Ležáky na rok 2022.
2/79/2021
v souladu s platnou legislativou
platové výměry ředitelů škol zřizovaných městem Skuteč, s účinností od 1. 9. 2021.
3/79/2021
dohodu o ukončení nájmu bytu č.
22 v ulici Družstevní č. p. 971,
Skuteč, k 31.10.2021.
4/79/2021
podmínky nájmu bytu č. 22
v domě č. p. 971 v ulici Družstevní, Skuteč.
5/79/2021
nájem bytu č. 6 na Palackého náměstí v č. p. 373, Skuteč
a ukládá s nájemcem uzavřít nájemní smlouvu.
6/79/2021
nájem bytu č. 20 v ulici Družstevní č. p. 916, Skuteč a ukládá s nájemcem uzavřít nájemní
smlouvu.
7/79/2021
dopis č. j. SK/4138/2021 doručený na podatelnu Městského
úřadu Skuteč dne 23.08.2021.
8/79/2021
záměr směny části p. p. č.
1083/57 o výměře 553 m2,
ostatní plocha – manipulační
plocha a části p. p. č. 1083/46
o výměře 100 m2, ostatní plocha
– ostatní komunikace a p. p. č.
1083/77 o výměře 95 m2,
ostatní plocha - jiná plocha,
vše ve vlastnictví města Skuteč,
za část p. p. č. 1083/11 o výměře 58 m2, trvalý travní porost,
ve vlastnictví firmy VMAL s. r. o.,
Skuteč, Žďárec u Sk. 69, vše k.
ú. Hněvětice, obec Skuteč. Směna s doplatkem výměr ve výši
100 Kč/m2 + platná sazba DPH
s tím, že náklady se směnou spojené ponese každý z účastníků
v poměru 1/2.
9/79/2021
záměr směny části p. p. č.
1083/46 o výměře 23 m2,
ostatní plocha – ostatní komunikace, ve vlastnictví města Skuteč,
za část p. p. č. 1083/10 o výměře 28 m2, zahrada, vše k. ú.
Hněvětice, obec Skuteč. Směna
s doplatkem výměr ve výši 100
Kč/m2 + platná sazba DPH s tím,
že náklady se směnou spojené
ponese každý z účastníků v poměru ½.
10/79/2021
záměr prodeje části p. p. č. 105
o výměře cca 110 m2, zahrada,
části p. p. č. 1353 o výměře cca
35 m2, ostatní plocha – jiná plocha a části p. p. č. 1238 o výměře cca 150 m2, ostatní plocha
– ostatní komunikace, vše k. ú.
Žďárec u Skutče, obec Skuteč,
za cenu 35 Kč/m2 + platná sazba DPH + náklady s prodejem
spojené.
11/79/2021
záměr prodeje p. p. č. 80/6
o výměře 24 m2, ostatní plocha –
manipulační plocha, k. ú. Žďárec
u Skutče, obec Skuteč, za cenu
35 Kč/m2 + platná sazba DPH
+ náklady s prodejem spojené.
12/79/2021
záměr prodeje části p. p. č. 101
o výměře cca 50 m2, ostatní plocha – manipulační plocha, části
p. p. č. 1218/1 o výměře cca
30 m2, ostatní plocha – ostatní
komunikace a části p. p. č. 1238
o výměře cca 30 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, vše k.
ú. Žďárec u Skutče, obec Skuteč,
za cenu 35 Kč/m2 + platná sazba DPH + náklady s prodejem
spojené.

13/79/2021
záměr prodeje p. p. č. 758/10
o výměře 255 m2, zahrada, k. ú.
Žďárec u Skutče, obec Skuteč,
za cenu 35 Kč/m2 + platná sazba DPH + náklady s prodejem
spojené.
14/79/2021
záměr prodeje části p. p. č.
1203 o výměře cca 100 m2, trvalý travní porost, k. ú. Radčice
u Skutče, obec Skuteč, za cenu
35 Kč/m2 + platná sazba DPH
+ náklady s prodejem spojené.
15/79/2021
nájem prostor určených k podnikání nacházející se v budově
čp. 525 Rubešova ulice, Skuteč
na dobu určitou od 04.09.2021
– 30.09.2021.
16/79/2021
záměr nájmu prostor určených
k podnikání nacházejících se
v budově čp. 525 Rubešova ulice, Skuteč, za minimální cenu
35.000 Kč/rok + služby formou
paušální platby ve výši 33.000
Kč/rok + příslušná sazba DPH,
na dobu určitou od 01.10.2021
– 31.12.2021.
17/79/2021
zřízení
věcného
břemene
na p. p. č. 2518/2 k. ú. Skuteč,
obec Skuteč ve prospěch ČEZ
Distribuce, a. s. Děčín.
Rada města doporučuje ZM
schválit:
18/79/2021
prodej části p. p. č. 2304/3
o výměře 52 m2, ostatní plocha ostatní komunikace, k. ú. Skuteč,
obec Skuteč.
19/79/2021
prodej části p. p. č. 2304/3
o výměře 42 m2, ostatní plocha
- ostatní komunikace k. ú. Skuteč,
obec Skuteč.
20/79/2021
prodej p. p. č. 1218/4 o výměře 77 m2, ostatní plocha - jiná
plocha, k. ú. Žďárec u Skutče,
obec Skuteč.
Rada města nedoporučuje
ZM schválit:
21/79/2021
prodej p. p. č. 1923/28 o výměře 266 m2, ostatní plocha - manipulační plocha, k. ú. Skuteč,
obec Skuteč.
Rada města schvaluje:
22/79/2021
smlouvu o převodu vlastnictví k majetku České republiky
na motorové vozidlo Iveco Eurocargo a Volkswagen Caddy 1,6
s Ministerstvem vnitra.
23/79/2021
dohodu o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zajištění přeložky zařízení distribuční soustavy
č. Z_S14_12_8120073916 se
společností ČEZ Distribuce, a.s.
24/79/2021
dodatek č. 2 smlouvy o zajištění
zpětného odběru elektrozařízení
se společností ASEKOL a.s.
25/79/2021
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Elektrická rolba pro zimní stadion
ve Skutči na základě zprávy
hodnotící komise.
26/79/2021
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky
Služební vozidlo pro Městskou
policii Skuteč na základě zprávy
hodnotící komise.
27/79/2021
příspěvkové organizaci SeniorCentrum Skuteč pořízení průmyslového bubnového sušiče Primus
T16.
28/79/2021
čerpání investičního fondu Základní školy, Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim.

KONEC PRÁZDNIN NA POHODU
Poslední prázdninovou sobotu jste si ve Skutči mohli
užít Na pohodu. Akci již potřetí pořádal Domov Na cestě
ve spolupráci se spolkem Junák – český skaut, středisko
Skuteč Ležáky, Římskokatolickou farností, plzeňskou
organizací Ledovec, a za podpory Města Skuteč.

Prostory Kulturního klubu Skuteč a Taksisu se staly
místem realizace programu
pro nepřízeň počasí. Moderátor Martin Fojtíček se musel
hbitě přemisťovat v prostoru,
za pomoci trubky a silného
hlasu účastníky upozorňovat
na důležité okamžiky akce
a nasměrovat je do správných

Hledáme dobrovolníky

Máte hodinu nebo dvě volného času? Chtěli byste někomu
pomoct a nevíte jak? Pak právě
vás hledá SeniorCentrum Skuteč. Hledáme někoho, kdo by
byl ochotný věnovat část svého
času, energie a schopností seniorům, a tím vyplnit jejich volný čas a zpříjemnit den. Pokud
máte čas a hlavně chuť, přijďte
třeba i na pár hodin měsíčně.

Mezi činnosti dobrovolníků
patří zejména naslouchání, vyprávění, čtení si s klienty, hraní
společenských her či procházky. Setkání probíhají většinou
přímo na pokojích klientů nebo
ve společenských místnostech.
Dobrovolnická činnost není
přínosem pouze pro naše klienty, ale také pro samotné dobrovolníky. Přináší pocit naplnění

míst. Krátce po druhé hodině
začalo ochotnické Divadélko
DIK s prvním kusem „O Chotěbořských okurkách.“ Byla
i možnost v sále KKS s divadelníky tvořit. Děti si zde
mohly nechat pomalovat obličej nebo plnit různé úkoly
za sladkou odměnu. V Taksisu na návštěvníky čekala
soutěž „Kufr – poznej předměty“, do které dodaly zdroje k tipování firma Sintex, a.
s. a SDH Skuteč. Následoval
seminář „Na pohodu v přírodě“ s Tiborem Schwarzem ze
Zeleného domu v Chrudimi,
při kterém jste mohli zjistit,
jaké krásy přírody se kolem
nás vyskytují a dozvědět se
o nich mnoho zajímavého.
„Kvíz Na pohodu“ soutěžícím
SeniorCentrum Skuteč, Smetanova 946
Kontaktní osoba: Soňa Uchytilová, DiS.
Tel. 728 279 492, 469 363 402
Email: uchytilova.sona@scskutec.cz

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY
„Dobrovolníci nejsou placeni – ne proto, že jsou bezcenní,
ale proto, že jsou k nezaplacení, …“

a uspokojení, navázání nových
kontaktů, získání cenných zkušeností a dovedností, posun
v životních hodnotách. Dobrovolníkem u nás se můžete stát,
pokud máte zájem o práci se
seniory (bez nároku na finanční odměnu) a je vám více než
15 let. Více informací vám poskytne Soňa Uchytilová, DiS.
(uchytilova.sona@scskutec.cz,
728 279 492). Dobrovolnickou
činnost v našem zařízení zaštiťuje FOKUS Vysočina – Dobrovolnické centrum v regionu
Hlinsko.
Bc. Lenka Kašparová
vedoucí sociální péče

• Proč: obohacení života seniorů, zprostředkování kontaktu mimo
zařízení, zpestření života naši klientů.
• Koho hledáme: mládež starší 15 let i dospělé, kteří by rádi věnovali
část svého volného času někomu jinému.
• Co dobrovolníci dělají: povídají si, naslouchají, doprovázejí při
vycházkách, hrají společenské hry atd.
• Jak často: dle svých časových možností, chuti, nálady a potřeby
dobrovolníka.

Výpis z usnesení z mimořádného zasedání
zastupitelstva města Skuteč č. 2 konané
dne 01.09.2021 na MěÚ Skuteč
Zastupitelstvo města schvaluje:
1/02/2021
členy návrhové komise.
2/02/2021
program mimořádného zasedání
Zastupitelstva města Skuteč doplněný o zprávu starosty města.
Zastupitelstvo města bere
na vědomí:
3/02/2021
zprávu starosty města Skuteč.
Zastupitelstvo města
schvaluje
4/02/2021
bezúplatný převod p. p. č. 72/3
o výměře 46 m2, zahrada, k. ú.
Skutíčko, obec Skuteč.
5/02/2021
bezúplatný převod p. p. č.
488/34 o výměře 115 m2,
ostatní plocha - jiná plocha, k.
ú. Skuteč, obec Skuteč od Úřadu

ukázal, jak dobře znají Skutečsko a orientují se v tématu
duševního zdraví, výherkyně
byla korunována královnou
kvízu. Další přesun do Kulturního klubu čekal každého,
kdo chtěl svým potleskem
společně s Jakubem Vávrou
poděkovat
dobrovolnicím,
které s organizací Domov
Na cestě spolupracovaly nejen
v čase pandemie. Následoval
druhý kus od Divadélka DIK
„O čertovi Koziášovi.“ Po pohádce začala dražba dvou knih
Krásné duše, kterou uvedl jeden z autorů čtenou ukázkou
básně. Knihy získaly dvě
dámy s nejvyššími nabídkami,
které neváhaly nechat si sbírku podepsat.
dokončení na straně 5

pro zastupování státu ve věcech
majetkových.
6/02/2021
prodej části p. p. č. 773/2 o výměře 137 m2, trvalý travní porost
a části p. p. č. 2485 o výměře 21
m2, ostatní plocha - jiná plocha,
vše k. ú. Skuteč, obec Skuteč.
7/02/2021
prodej části p. p. č. 833/11 o výměře 555 m2, trvalý travní porost,
k. ú. Hněvětice, obec Skuteč.
8/02/2021
schvaluje koupi p. p. č. 1167
o výměře 14 m2, ostatní plocha jiná plocha, k. ú. Hněvětice, obec
Skuteč od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových.
9/02/2021
podání cenové nabídky na koupi
objektu Heydukova 429 ve Skutči dle předloženého znaleckého
posudku.

Blahopřání

Dne 28. října oslaví naše maminka, paní
Marie Kovárníková 80. narozeniny.
Do dalších let zdraví, spokojenost a Boží
požehnání, s poděkováním za všechnu
lásku a starosltivost
přejí děti Láďa a Maruška s rodinami

PODĚKOVÁNÍ

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří se přišli
naposledy rozloučit s panem Jaromírem Bubeníčkem ze
Skutče. Děkujeme za květinové dary a všem, kteří svou účastí
na rozloučení nám projevili soustrast.
zarmoucená rodina

Poděkování

Rádi bychom touto cestou poděkovali pohřebnímu ústavu
Josef Cemper a synové za důstojné rozloučení s panem Zdeňkem
Merklem. Rovněž děkujeme za krásné smuteční kytice od firmy
Květiny a sezónní dekorace paní Heleny Šafránkové a za účast
všech kamarádů a známých.
manželka a děti s rodinami

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY JSOU OD 9 DO 13 HODIN
Říjen
2.10.
3.10.
9.10.
10.10.
16.10.
17.10.
23.10.
24.10.
28.10.
30.10.
31.10.

Sobota		
Neděle		
Sobota		
Neděle		
Sobota		
Neděle		
Sobota		
Neděle		
Čtvrtek - státní svátek
Sobota		
Neděle		

Listopad
6.11. Neděle		
7.11. Sobota		

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

Eva Krejčí
Eva Krejčí
Hana Mrkvičková
Hana Mrkvičková
Eva Konývková
Eva Konývková
Michael Chlud
Michael Chlud
Libor Bačkovský
Tomáš Mrkvička
Tomáš Mrkvička

MUDr. Zdeněk Dvořáček
MUDr. Zdeněk Dvořáček

Krouna 350
Krouna 350
Proseč u Skutče, Zahradní
Proseč u Skutče, Zahradní
Hlinsko, Nádražní 548
Hlinsko, Nádražní 548
Skuteč, Smetanova 568
Skuteč, Smetanova 568
Hlinsko, Družstevní 1400
Proseč u Skutče, Zahradní
Proseč u Skutče, Zahradní
Hlinsko, Husova 64
Hlinsko, Husova 64

240
240

Zdravotní středisko
Zdravotní středisko
Poliklinika Hlinsko
Poliklinika Hlinsko
U BOTANY Skuteč
U BOTANY Skuteč

240
240

Zdravotní středisko
Zdravotní středisko
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SKUTEČSKÉ NOVINY

ZPRÁVY ZŠ KOMENSKÉHO
Září nám přineslo ještě spoustu hezkých slunných dnů, kterých jsme využili k zeměpisným exkurzím.
Žáci jednotlivých tříd druhého stupně jako tradičně prošli údolí Doubravy, Žejbra, Krounky a Novohradky. Prvňáčci zdraví Pardubický kraj a velmi děkují za bezpečnostní balíček.

Žáci třetí a čtvrté třídy se vydali se školní družinou do Babiččina dvorečku v Licibořicích. V oboře
žáci zblízka pozorovali a krmili muflony, daňky, koně, viděli i pštrosa, bažanty a další zvěř. Na statku
poznali různá hospodářská a domácí zvířata. Některá si mohli pohladit i pochovat. Na závěr si žáci
zkusili práci s drátkem a vytvořili si vlastní zápich. Celý výlet byl hrazený z dotačního programu
Šablony II, do něhož se naše škola zapojila.

NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI NA ZŠ SMETANOVA
Nový školní rok se v naší škole plynule rozběhl. Přejeme si
všichni vzájemně, aby se žáci
ve škole cítili příjemně. Uskutečnili jsme tudíž v průběhu letních
prázdnin několik konstruktivních
změn. Chceme se pochlubit celkovou rekonstrukcí vstupního
schodiště hlavního vchodu. Pardubická firma Klemon opravila
schody novým nátěrem. Děkujeme. Zkrášlili jsme i chodbu
v přízemí, a to pestrou výmalbou,
navíc jsme pořídili nový nábytek
do prostor obou školních družin.
Změny se dotkly také pedagogického sboru. V přípravném
týdnu jsme přivítali nové kolegy,
na prvním stupni paní učitelku

Zveme na další díl ŠKOLY NANEČISTO, která probíhá vždy od 15 – 16 hodin pro všechny předškoláky bez ohledu na to, pro kterou ZŠ se rozhodnete. Ve středu 20. října – Svět kolem nás, příroda
a barvy podzimu (komunikace a slovní zásoba, práce s barvami a papírem, různé výtvarné techniky,
atd.). Přezůvky s sebou, možnost školní družiny od 16:00 do 16:30.
Za ZŠ Komenského Ing. Bc. Šárka Horáková

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje uspořádá na Gymnáziu Suverénního řádu Maltézských rytířů
ve Skutči workshop FYZOTESTY NA(NEČISTO).
Nejen žáci oboru Bezpečnostně právní činnost a vyšších ročníků oboru Gymnázia, ale také zájemci z řad
veřejnosti si budou moci vyzkoušet jednu část přijímacího řízení – posouzení fyzické způsobilosti uchazeče.
Tato část se skládá ze čtyř disciplín – člunkový běh,
klik vzpor ležmo, celomotorický test a běh na 1000 m.
Úspěšní účastníci obdrží osvědčení, které je platné
1 rok a bude uznáno při přijímacím řízení do služebního poměru policisty. Workshop proběhne na městských
sportovištích ve čtvrtek 21. října 2021. Podrobnější
informace naleznete na webových stránkách školy.

Celý den na naší škole byl věnován
olympijské tématice a všemu, co se
týká olympijských hodnot, symbolů, ceremoniálů, olympijských her
i olympijské výchovy. Žákům se
před začátkem samotného závodu
pouštěla krátká videa s kamarády
EDOU a OLOU, která dětem hravě a jednoduše vysvětlila základ-

Pevně věříme, že se všechny naše
plánované aktivity zdárně uskuteční a školní rok opět nenaruší
covidová opatření.
vedení školy

kova jezírka. Toto jezírko bylo
pojmenováno na počest hudebního skladatele Vítězslava Nováka, který se rád v tomto jezírku
koupal.

Exkurze po Žulové stezce se nám
líbila a my se těšíme na další.
žáci 8.B
ZŠ Smetanova

Součástí workshopu byly hovory
s rodilými mluvčími.

a vlastivědy. Spolupracovali
s nadšením a ve Skypu s rodilými mluvčími reagovali na kladené otázky.

Na trase si prohlédli obří žulovou
kostku, na které jsou vystaveny ukázky opracování kamene
různými způsoby. O kousek dál
viděli kamenické nástroje, jako
jsou např. pneumatická vrtačka
a štípačka kamene. Cestou prošli
okolo vodou zatopených lomů
a slyšeli o lomu, který využívají
potápěči. Zastavili se i u Nová-

Projekt
„Žij s angličtinou“

V úterý 7. září proběhl workshop
žáků 5. tříd pod vedení lektorky
Jiřiny Rybenské, jehož cílem bylo
seznámit žáky se základními informacemi o anglicky mluvících
zemích. Důraz byl kladen na vysvětlení důležitosti angličtiny.
Všechny činnosti probíhaly
formou hry a prací se slepou mapou ve skupinách i ve dvojicích.

SPORTOVNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
V ZŠ ŽĎÁREC U SKUTČE
ní principy olympijských hodnot
a chování fair-play. Závod byl
odstartován v éteru Rádia Junior
a za doprovodu fandění dětí z naší
mateřské školky. Všechny děti závod úspěšně dokončily a odnesly si

Mimo tyto výhody připravujeme
pro žáky tradiční osvědčené akce,
zejména ozdravné pobyty pro
žáky 3. a 5. tříd, zahraniční pobyt
v Chorvatku, lyžařský kurz pro
žáky 7. tříd a turistický kurz pro
žáky osmých tříd. Plánujeme exkurze, besedy, divadelní představení, vánoční setkání a jiné.

Naše škola se v letošním školním
roce zapojila do projektu „Žij
s angličtinou“, který zajišťuje jazyková škola Zebra.

MÁŠ NA TO FYZICKY?

Naše škola je již šestým rokem
zapojena do školního projektu
Sazka Olympijský víceboj. V rámci tělesné výchovy plníme různé
disciplíny, které jsou zaměřeny
na všestranný pohybový rozvoj
dětí. Díky projektu mohou zjistit
své sportovní předpoklady a podle toho si vybrat ty nejvhodnější
sporty. Jednou z disciplín Sazka
Olympijského víceboje je i běh
na 500 m a takto dlouhá byla také
trasa T- Mobile olympijského běhu,
který se po celé republice pro školy
odstartoval 8. září 2021 v 10 hodin.

Právě příchodem nových pedagogů anglického jazyka jsme pro
následující roky zprostředkovali
žákům 5. až 9. tříd obrovský bonus. Výhodu hovořit v hodinách
AJ s rodilým mluvčím, zdokonalovat se v konverzaci, zapojovat
se do projektů, účastnit se semináře, hovořit s rodilým mluvčím
i o přestávkách, ve volných chvílích, ale také vyzkoušet si výuku
jiného předmětu v angličtině, to
přece nemá každý. Již z prvních

reakcí žáků vnímáme pozitivní
nadšení, radost, ale i jistou obavu, jak překonat počáteční ostych
a částečnou jazykovou bariéru.

Putování po Žulové stezce
V pátek 3. září se třída 8. B s paní
učitelkou Mgr. Ivou Dočkalovou
vydala po stopách opuštěných
žulových lomů v okolí Skutče.
Počasí této exkurzi přálo a tak
společně s průvodcem žáci nahlédli do historie těchto míst
a začali postupně objevovat
kouzlo žuly, ale také náročnost
její těžby a zpracování.

Počasí přálo i předškolákům z MŠ Poršova, kteří se s pílí budoucích školáků vrhli na angličtinu a hravou formou strávili hodiny na zahradě. S předškoláky máme za sebou také první školu nanečisto, kde
se děti seznámily s budovou a školním prostředím. Velmi jsme si to užili a těšíme se v říjnu na další
setkání.

Mgr. Pavlínu Kreheĺovou, na druhém stupni vyučující paní Jiřinu
Rybenskou a rodilého mluvčího
Američana Josepha Schleretha.
Řadu našich asistentek pedagoga
posílila paní Vlasta Netolická.

diplomy, medaile a ti nejlepší i pěkné ceny. Video z celé akce můžete
najít na stránkách: zs-zdarec.cz
nebo na facebookové stránce naší
školy.
kolektiv ZŠ Žďárec

KONEC
PRÁZDNIN
NA POHODU

dokončení ze strany 4
V pohodové atmosféře zakončila akci pražská hudební skupina
Free Balkan Quintet, inspirována balkánskými lidovými písněmi. „Akce Na pohodu je pro
nás z Domova Na cestě hlavně
o spolupráci. V průběhu roku
oslovujeme různé spolky, organizace nebo i jednotlivce
s výzvou podílet se na této akci
a hledáme možnosti, jak s námi
mohou něco vytvořit,“ říká Leona Hovorková, organizátorka.
„Pokud se na konci akce všichni loučíme slovy „tak zas někdy
příště“, je to pro mě důkaz, že
nás to bavilo a mělo to smysl,“
dodává.
Akce se konala v rámci projektu „Podpora komunitní služby“
a byla hrazena Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu zaměstnanost.

Žáci projevili velké množství znalostí z oblasti zeměpisu
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středa 6. 10. – 19 hodin, KKS
MARIE ROTTROVÁ – GALAKONCERT LADY SOUL

V programu koncertu zazní všechny známé hity Marie Rottrové, ale i písničky
ze začátků její kariéry, za které si vysloužila přezdívku Lady Soul. V této části
vystoupí jako host Petr Němec, se kterým zazpívá několik duetů. Zpěvačku
doprovodí Bigband Septet Plus Dalibora Kaprase.
Vstupné 850 Kč

středa 20. 10. – 19 hodin, KKS
PRVOK, ŠAMPON, TEČKA A KAREL

Komedie o tom, jak čtyři kamarádi řeší krizi středního věku provokativní hrou
a plněním odvážných úkolů, vznikla v režii Patrika Hartla podle jeho stejnojmenné knihy. V hlavních rolích Martin Hofman, David Švehlík, Hynek Čermák
a Martin Pechlát.
Vstupné v předprodeji 80 Kč, na místě 100 Kč

neděle 24. 10. – 11 hodin, KKS
DEN S DECHOVKOU

Tradiční setkání u dechové hudby. K poslechu i tanci zahrají domácí Šeucouská
Muzika, Kunštátská kapela a Havlíčkobrodská 12.
Vstupné 150 Kč

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

SDH Skuteč vás zve na svůj ples, kde k tanci i poslechu zahraje kapela Quattro.
Předprodej vstupenek proběhne od 16. 10. v Trafice u Jardy na Palackého náměstí.

Vstupné 120 Kč stání, 130 Kč sezení

Zdroj obrázku: pinterest.com

Městská knihovna Skuteč se
připojuje k pravidelné celostátní akci SKIPu (Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR) nazvané TÝDEN
KNIHOVEN a pro zájemce
připravuje dále uvedené akce
a výhody.

Týden knihoven
Ve dnech od 5. do 9. října 2021
se mohou noví čtenáři registrovat zdarma. Stávající čtenáři
mohou využít tzv. upomínkové
amnestie, která umožňuje vrátit
knihy bez poplatků za zpoždění (vztahuje se na upomínky
do max. výše 200 Kč).

úterý 23. 11. – 20 hodin
SNÍMEK 51

Ve čtvrtek 8. října od 16:00 je
pro „školkové“ děti nachystané
pohádkové odpoledne s podzimním tvořením.

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

Po celý týden nebude chybět nabídka novinek v dětském i dospělém oddělení. Těšíme se na vás.
Městská knihovna Skuteč

středa 24. 11. – 20 hodin, KKS
DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA

13. ročník Dne s dechovkou
Jako kdyby pověstná 13
„zaúřadovala“ a na program
připravený pro rok 2020 jsme
si museli počkat do letošního
24. října. Se všemi věrnými
příznivci dechovky se ve velkém sále Kulturního klubu
Skuteč sejdeme tradičně už
v 11 hodin dopoledne. Stejně
jako vždy bude připraveno
občerstvení včetně teplých jídel, točeného piva, chlebíčků
i zákusků a dobré kávy, protože k dobré pohodě patří nejen
dobrá hudba, ale i chutné občerstvení.

Šeucouskou muziku asi není
třeba představovat. Pouze připomeneme, že byla založena už
v roce 1982, tzn., že ji v příštím
roce čeká významné jubileum.
Od roku 1988 vystupuje kapela
i v historických bílých uniformách pod názvem Malá východočeská hasičská dechovka Šeucouská muzika. Kapelníkem
Šeucouské muziky je Josef
Skála.
Kunštátská kapela, někdy též
nazývaná Multižánrový dechový orchestr Kunštát, je Dechovým souborem se značně

širokým repertoárem. V jejich
podání se můžete těšit na klasickou dechovku, ale i taneční
hudbu, muzikálové melodie
a skladby světových i českých
autorů. Kunštátskou kapelu
vede Pavel Göpfert.
Havlíčkobrodská 12 vznikla
v roce 1995, o což se zasloužil dlouholetý dirigent tehdejší
posádkové hudby v Havlíčkově Brodě, který byl také jejím
prvním kapelníkem. V roce
2010 přebral kapelnictví jeho
syn Zbyněk Palička a začalo
postupné omlazování souboru.

V roce 2016 vydala kapela CD
Moje Sázava, pojmenované
po autorské skladbě zakládajícího kapelníka. Zajímavostí
na albu je skladba Kdo je tam
(fox polka), kterou na text
herce divadla Járy Cimrmana
Miloně Čepelky složil Milan
Baginský a Václav Palička.
Vstupenky na akci koupíte
na vstupenky.skutec.cz nebo
v obvyklých předprodejích.
Společně s vystupujícími se
na vaši návštěvu v KKS už moc
těšíme.
Lenka Frídlová

Říjnová výročí skutečských osobností

Narozeni v říjnu:
30. 10. 1812
Antonín František Rybička – Skutečský
		
právník, c. k. úředník dvorské kanceláře
		
ve Vídni a c. k. tajemník a vrchní rada
nejvyššího zrušovacího soudu ve Vídni,
		
historik, spisovatel a český vlastenec

U obou zde jmenovaných osobností si významná výročí připomeneme až v příštím roce,
prostor pro bližší představení
jsme tentokrát věnovali A. F.
Rybičkovi.

požáru města v roce 1862. Šlo
o krásný, velmi zdobný dům
na náměstí „U Modré hvězdy“,
který v 50. letech 18. století
vystavěl jeho děd František Rybička, skutečský kupec.

Zemřeli v říjnu:
22. 10. 1922
		
		
		

Antonín František Rybička
– Skutečský se narodil dne
30. října 1812 v domě čp. 374,
který byl bohužel zničen při

Po zvládnutí triviální školy
ve Skutči byl v roce 1824 pro
své nadání poslán do Moravské Třebové, kde mimo hlavní
školu navštěvoval i tzv. gramatikální třídu. Středoškolské
vzdělání získal na šestiletém
piaristickém gymnasiu a filosofickém ústavu v Litomyšli.
Po absolvování studia práv
na Karlově univerzitě v Praze
nastoupil v roce 1838 právní praxi na Magistrátu města
Chrudim a Krajského civilního
a trestního soudu v Chrudimi.

Terezie Carolina Adámková, roz. Štulíková
mecenáška kultury a umění, představitelka
ženského hnutí, veřejná činitelka,
česká vlastenka

q Rybičkův rodný dům U Modré hvězdy, na fotografii třetí zprava.

q Rodina A. F Rybičky.

Na chrudimském magistrátu se
o dva roky později stal auskultantem a počátkem roku 1841
byl jmenován zástupcem právního sekundáře a kminimální-

Někdy vás život náhodně dostane do situace, kterou nečekáte, ale musíte se
s ní vyrovnat jako chlap! Česká komedie o novopečeném otci na mateřské
dovolené a o tom, kolik podob může mít láska. Ve filmu uvidíte Jiřího Mádla,
Terezu Ramba, Pavlu Tomicovou, Romana Zacha a další.
Vstupné v předprodeji 80 Kč, na místě 100 Kč
Připravujeme na prosinec:
02. 12.
Vánoční koncert ZUŠ Skuteč
03. 12.
Jaroslav Dušek – Čtyři dohody
07. 12.
Deštivé dny (divadlo)
10. a 11. 12.
Závěrečné Věnečky tanečních
14. 12.
Vánoční koncert PS Rubeš
15. 12.
Večírek (kino)
16. 12.
Velká bankovní loupež (divadlo)
22. 12.
Přání Ježíškovi (kino)
Z akcí mohou být pořizovány záznamy za účelem prezentace města.

Prvok, Šampon, Tečka a Karel
Promítání skutečského kina a přehlídka nových českých filmů
pokračuje v KKS ve středu 20. října od 19 hodin komedií Prvok, Šampon, Tečka a Karel. Ve filmu, stejně jako ve stejnojmenné knize Patrika Hartla, si čtyři kamarádi ve středním věku
přiznají, že nežijí tak, jak si představovali. A rozhodnou se vyřešit svou krizi provokativní hrou a plněním odvážných úkolů. Jak
čtyřicátník zjistí, jestli je opravdový chlap? Jak zabrání korozi
svých ideálů a rozplynutí snů? 			
/frí/

ho aktuára pro Skuteč a české
osady (aktuár byl dříve nižší
úředník, poznámka redakce).
V Chrudimi se nejen plně zapojil do kulturního života, ale také
se zde oženil.
V roce 1846 byl přeložen
do Vídně, kde byl roku 1851
ustaven tajemníkem c. k. nejvyššího zrušovacího soudu

ve Vídni, po šesti letech se
stal dvorním sekretářem soudu
a v roce 1880 vrchním radou c.
k. vrchního zemského soudu.
Na Skuteč však Rybička nezapomínal, rozkvět a rozvoj rodného města mu vždy upřímně
ležel na srdci. Zasadil se například o zřízení Okresního úřadu
ve Skutči.
dokončení na straně 7
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CHYTRÉ SLUNEČNÍ
BRÝLOVÉ ČOČKY
Chcete ušetřit 50% ?

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

12.03.2021 10:38:36

Nejkrásnější vzpomínka
je vždy na svého tatínka.
I když na věky odešel, čas běží dále,
my však na něho vzpomínáme stále.

Dne 18. 10. uplyne rok od chvíle, kdy nás
navždy opustil nás milovaný manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček pan Ladislav Boháč
ze Žďárce u Skutče.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka a dcery s rodinami.

Řádkový inzerát
Prodám kočárek – trojkombinaci, barva šedo modrá, po jednom
dítěti. Cena dohodou. Tel.: 728 738 337.

Nábytek Skuteč

...přĳďte p�edět

Řádkový inzerát
Prodejna RC modely počítače, ruční nářadí, elektronika, zahradní
příslušenství, aku nářadí, broušení pilových řetězů, pil, nůžek, nožů.
Balíkovna a DPD výdejní a podací místo. Chaloupka, Rubešova
421, 53973 Skuteč. Tel.: 739 407 384. www.modelypocitace.eu
Řádkový inzerát
OPRAVY TRAVNÍCH SEKAČEK A MOTOROVÝCH
PIL VŠECH TYPŮ. PROVÁDÍME ZEMNÍ PRÁCE BAGREM, OPRAVY MOTORŮ, VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKŮ,
BAGRŮ, TRAKTORŮ, VIBRAČNÍCH DESEK ATD. SKUTEČ U VELAMOSU, BROKL Z.- TEL.: 606 306 266., DOPITA L. – TEL.: 606 306 270.
Řádkový inzerát
Prodám hrobové místo č. 19 v oddíle 12 na hřbitově ve Skutči. Jde o klasickou hrobku, prodej možný s pomníkem, popř. bez
něho, dle dohody. Tel.: 728 316 525.
Řádkový inzerát
Koupím obrazy malířů Vysočiny: Gustav Porš, Sodomka, Wagner, Dvořák, Hanych, Lukášek, Bukáček, Sigmund, Vovsová, Macoun, Jambor, Panuška, Bubeníček, Kaván, Fiala, Cína - Jelínek,
Němec, Zezula, Odvárka, Balíček a další. Tel.: 603 294 594.

české
sedací soupravy...
+420 774 979 223

Říjnová výročí
skutečských osobností

Smetanova 1011, 539 73 Skuteč

Městská policie Skuteč informuje
dokončení ze strany 4
KOUPÁNÍ V KAŠNĚ
SE PRODRAŽILO
12.06.2021,
Palackého náměstí ve Skutči
Osvěžující nápad dostali tři
muži během „horečky sobotní
noci“. Na lehkém osvěžení vodou z kašny by nebylo nic špatného, kdyby jeden z nich nedodal saponát pro bublinkovou
koupel, čímž došlo k znečištění
vody, a kdyby při vodních radovánkách nedošlo k poškození
vnitřního osvětlení kašny. Díky
kamerovým záznamům a dobré
místní a osobní znalosti strážníků byl jeden z „účastníků soutěže miss mokré tričko“ ustanoven a dále došlo k postoupení
přestupku příslušnému správnímu orgánu k projednání. Pro
příště doporučujeme využít
služeb skutečského koupaliště
či bazénu, jelikož je zde více
místa pro plavání a vstupné se
tak neprodraží.

NEOBVYKLÝ NÁLEZ
07.07.2021, ul. Školní ve Skutči
Neobvyklý nález byl oznámen na MP Skuteč krátce
po šesté hodině odpolední.
Za jedním z domů ve Školní
ulici se přes noc záhadně objevila zelená lavička na řetízku s kovovým kůlem. Žádné
oznámení o krádeži lavičky
však nebylo evidováno a nikdo z dotazovaných osob si
nedokázal vysvětlit, jakým
způsobem se zde ocitla. A tak
hlídka spustila pátrání přesně
naopak než je obvyklé – odkud vlastně lavička zmizela?
Po krátké chvíli bylo jasno
a strážník následně přenesl
lavičku na své původní místo
– před bytový dům v Havlíčkově ulici. Zda šlo o záměr
krádeže anebo o pokus o vtip
se nám pravděpodobně zjistit
nepodaří. Hlavní je, že je lavička zpět na svém místě.

VELKÁ VODA SE
PROHNALA DĚTSKÝM
TÁBOREM
09.07.2021, Dolany u Hluboké
Na žádost krajského operačního střediska (KOPIS) HZS se
hlídka strážníků společně s jednotkami SDH a HZS podílela
na evakuaci dětského letního
tábora, který byl zasažen velkou vodou. Po převozu dětí
a jejich vedoucích do sucha
lužské sokolovny složky IZS
pomohli i s dodáním matrací
poskytnutých Hamzovou léčebnou a dále pomohli při vykládce osobních věcí z tábora.

dokončení ze strany 6
A. F. Rybička se literárně zabýval 16. až 18. stoletím a obrozeneckou dobou. Vydal dějiny českého lékařství, matematiky a právnictví, dal základ k dějinám českého národního práva. Byl činný
v komisi pro českou právní terminologii (spolupracoval i s K. J.
Erbenem), sbíral materiály k dějinám české hudby, psal o českém
zvonařství, knihtiskařství, atd. Působil i jako český genealog, byl
zakladatelem české heraldiky a sfragistiky (věda zkoumající znaky
pečetí, poznámka redakce).

DEFIBRILÁTOR AED
CORPULS POPRVÉ
V AKCI
05.08.2021, Prosetín
Hlídka strážníků byla krátce
po 18 h. vyslána KOPIS do obce
Prosetín za účelem poskytnutí pomoci osobě v bezvědomí.
Po příjezdu na místo se zde již
nacházela hlídka Policie ČR
OOP Skuteč, která zahájila resuscitaci. Na místo se dále dostavila jednotka SDH Skuteč.
Všechny složky ve vzájemné
součinnosti pokračovali v resuscitaci za užití AED defibrilátoru
až do příjezdu posádek Zdravotnické záchranné služby.

Byl členem celé řady významných českých spolků a autorem
10 samostatných spisů a cca 600 větších i menších článků. Za své
zásluhy o českou dějepisnou literaturu byl jmenován členem
– korespondentem Královské české společnosti nauk a po založení
České akademie Františka Josefa pro vědy a umění v Praze se stal
jedním z prvních členů. Zemřel 24. 1. 1899 ve Vídni. Ve Skutči
po něm byla nazvána ulice, v níž dnes sídlí městské muzeum.
zdroj: kniha Dějiny Skutče 				
/frí/

Skutečští strážníci disponují
AED defibrilátorem od počátku
roku 2021 a toto bylo jeho první využití. Defibrilátor je nahlášen na operačních střediscích,
které pro potřeby poskytnutí
bezodkladné pomoci v ohrožení života a zdraví mohou vyslat

Veškeré aktuality Městské policie Skuteč naleznete na oficiálních webových stránkách
www.mp.skutec.cz a na sociální síti Facebook a Instagram.
Za Městskou policii Skuteč
vrch. kom. Tomáš Brokl
vrchní strážník

strážníky i mimo katastry pověřených obcí. Kromě MP Skuteč disponuje defibrilátorem
i jednotka SDH Skuteč, SDH
Luže a je i součástí služebního
vozidla Policie ČR. Pokud vás
zajímá, kde jsou v našem okolí
k dispozici defibrilátory, informace naleznete v užitečné mobilní aplikaci Záchranka, kde
se mimo to nachází i spousta
užitečných rad a návodů k poskytnutí první pomoci.
Vzhledem k počtu strážníků
nemůže městská policie zajistit
nepřetržitou službu.

Chcete-li
nás
zastihnout
na služebně, je nutné se předem telefonicky domluvit
na pohotovostním telefonním
čísle. Pokud se nedovoláte
na pohotovostní telefonní číslo 731 557 507 a věc nesnese
odkladu, kontaktujte prosím
tísňovou linku 158.
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První školní den pro prvňáčky

q 1. třída ZŠ Komenského

q 1. B ZŠ Smetanova

q Malotřídní ZŠ Žďárec

Čtyři dohody se vrací do Skutče
Představení podle knihy Dona
Miguela Ruize, založené na staré
moudrosti Toltéků. Jaroslav Dušek vede monolog a vysvětluje
nám tak postupně všechny čtyři
dohody z této knihy (1. Nehřešte
slovem, 2. Neberte si nic osobně,
3. Nevytvářejte si žádné domněn-

ky, 4. Dělejte vše tak, jak nejlépe
dovedete).
Do Kulturního klubu Skuteč se
Čtyři dohody vracejí po 6 letech.
Na toto jedinečné představení se
můžete těšit v pátek 3. prosince
2021 od 19 hodin.

q 1. A ZŠ Smetanova

Předprodej vstupenek v ceně
390 Kč bude zahájen v pondělí
11. října v 7 hodin na www.vstupenkyskutec.cz, na odboru kultura
a školství Městského úřadu Skuteč
nebo v Turistickém informačním
centru v budově Městského muzea
Skuteč.
/zel/

www.zznhp.cz
Demižon opletený 3 l
455,- Kč
Demižon opletený 5 l
505,- Kč
Demižon opletený 10 l
725,- Kč
Demižon opletený 15 l
789,- Kč
Demižon opletený 20 l
995,- Kč
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Opletený demižon se používá k uskladňování a převozu různých tekutin (vody, vína, slivovice, moštů). Má
baňatý tvar a úzké hrdlo. Z důvodů ochrany a pohodlnější manipulace je opletený. Je odolný proti
poškození a je s ním snazší manipulace. Barva a odstín opletení demižonu je pouze ilustrační - mix barev.

Citáty Jaroslava Duška

Veškeré vědění má každý člověk v sobě. Nikdo Tě nemůže nic naučit, je to omyl. Do půlky života se
učíme nesmysly a pak se je druhou půlku života odnaučujeme a zjišťujeme, že jsme se naučili úplné
hovadiny, které nám vlastně překážejí v normálním životě, v radosti. Každý duchovní mistr ti řekne:
Nemohu tě nic naučit, mohu tě jenom odnaučit … Nic ti nemohu dát, vše už máš v sobě.
Když naříkáme, že máme těžký život, nemyslíme tím život, jen to, že jsme si na sebe navalili spoustu
starostí. Život je jinde. Život je energie, která nás udržuje naživu.
Všechno, co nás obtěžuje a vyčerpává, jsme si vytvořili my sami. Když si to uvědomíme, můžeme s tím
začít pracovat.
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
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AgroBio Zdravý česnek
PLUS

Souprava je určena ke hnojení sadby
máčením a poprachu stroužků česneku a je
schopna rozkládat patogenní houby. Souprava
je na 1 kg sadby česneku.
PH

ěD

etn

vč

PH

ěD

etn

vč

650139

650135

Vysavač stud. popela 18 l,
1000 W

Vysavač stud. popela 15 l,
1000 W, nerez

Pěkný designový vysavač na studený popel Vám
pomůže snadno odstranit studený popel z kamen
nebo krbu. Robůstní konstrukce s nádobou
o objemu 18 l a přívodním kabelem 3,5 m. Příkon:
1000 W, průměr hadice: 35 mm, délka sací
hadice: 1 m, hmotnost: 3,65 kg.

149,- Kč
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vč

Nabízíme kuchyňské náčiní
české značky ORION
Tvoříme vaši domácnost

Nabízíme zahradní nářadí
značky FISKARS
Vylepšete vaši zahradu

1.190,- Kč

Vysavač studeného popela 15 l s pohonem se
stane skvělým pomocníkem při úklidu kolem
vašeho krbu nebo kachlových kamen. Nerezové
provedení! Příkon: 1000 W, průměr hadice: 35
mm, délka sací hadice: 1 m, přívodní kabel:
3 m, hmotnost: 3,25 kg.
PH

ěD

etn

vč

1.099,- Kč

Adresa: Smetanova 944,
539 73 Skuteč

ZDE

mapa
Skutče

