LISTOPAD
Název je odvozen od padání listí, které je v tuto roční dobu ve středoevropských přírodních podmínkách typické. V římském kalendáři
byl listopad devátým měsícem (proto se v jiných jazycích jmenuje
november, podle novem = devět). V církevním kalendáři, podle toho,
na který den připadá Štědrý den, začíná advent poslední neděli v listopadu nebo první neděli prosince.
zdroj: wikipedie

JARNÍ ABONMÁ 2019

q Listopad v Radčicích – centrum obce s kapličkou zasvěcenou sv. Václavu, hlavnímu patronovi země České. Postavena byla v roce 1880, kdy jsou
v obci na potoce Raná připomínány velké povodně.

K programu 16. ročníku festivalu
Otočíte-li noviny v ruce, na zadní
straně uvidíte program připravovaného 16. ročníku festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč,
který proběhne v termínu od 17.
března do 12. května příštího roku.
V programu najdete většinu podstatných informací, včetně místa
a času konání i ceny vstupenek.
Omezím se tedy pouze na ty
informace, které v programu nenajdete a které vaši představu mohou
doplnit a pomoci vám s výběrem.
V době, kdy zahájíme předprodej
vstupenek, už bychom měli mít
k dispozici programové brožury,
kde se dočtete další podrobnosti.
Aktuální informace k festivalu
průběžně naleznete také na webu
hudebni.skutec.cz
Souboj dvou klavírů v KKS
Zahajovacího koncertu se ujme
Filharmonie B. Martinů Zlín, která zde před dvěma lety společně
s klavíristou Igorem Ardaševem
sklidila obdiv a nadšené ovace.
I letos je na co se těšit. V jejím
podání zazní např. Česká suita
Antonína Dvořáka a následně

se k orchestru připojí manželé
Ardaševovi a zaposloucháme se
do Mendelssohnova koncertu pro
dva klavíry.

vační mše V. J. Tomáška. Program
bude velmi bohatý a vzpomeneme
významná výročí našich skladatelů.

Jarní variace
V příjemném a komorním prostředí městského muzea zahraje
komorní soubor Variace Barkarolu Josefa Suka, Valčíky Antonína
Dvořáka a jeho Smyčcový kvartet,
zvaný Americký. Večer doplní četbou povídek Ilji Hurníka Otakar
Brousek mladší.

Q VOX na Chlumku
Kdyby vám byl název vokálního
kvarteta Q VOX pouze povědomý,
doplňujeme, že jde o čtyři vynikající zpěváky, které jsme mohli
slyšet v projektech na zimním stadionu (Symphonic Queen, Beatles
Manie, Rolling Rock, Pink Floyd
Classic).

Kouzelná flétna
Pohádkově krásnou operu W. A.
Mozarta uslyšíme dvoujazyčně. Zatímco hudební čísla zazní
v německém originále (s českými titulky), mluvené pasáže jsou
v češtině.

Hniličkovo trio v kostele Skuteč
Minimálně dva členy Hniličkova
tria můžete znát. Klára Křivská je
skutečskou rodačkou, Aleš Křivský několik let vyučoval na ZUŠ
V. Nováka. Vedle Mozartovy noční hudby trio uvede ještě Smyčcové trio A. Hniličky a Čtyři miniatury J. Temla.

V
Chrasti
připomeneme
významná výročí
Na koncertě regionálních těles
a umělců návštěvníci uslyší opravdové lahůdky – výběry např. ze
Slovanských tanců A. Dvořáka,
Slovácké suity V. Nováka, z Requiem W. A. Mozarta či z Koruno-

Chuhei Iwasaki a jeho Fantasy
Fanoušci filmové hudby mohou
přijít na ty největší „pecky“, jakými jsou skladby z Harryho Pottera,
Pána prstenů, Pirátů z Karibiku,
Kmotra, Forresta Gumpa, Mission Impossible, Jamese Bonda či
Titaniku.
Muzikálové melodie
Ty nejslavnější muzikálové písně
zazpívá s doprovodem Filharmonie Hradec Králové herečka
a zpěvačka Yvetta Blanarovičová.
V této chvíli můžeme slíbit skladby z muzikálů: My Fair Lady,
Bídníci, West Side Story, Chicago
a dalších.

q Festival zahájí, stejně jako před dvěma lety, Filharmonie B. Martinů
Zlín. Opět se představí i skvělý klavírista Igor Ardašev, ale tentokrát
ne sám. Na druhý klavír, který přepravíme z muzea, zahraje jeho manželka Renata Ardaševová. Podrobný program festivalu čtěte na str. 8.

Tolik tedy k doplnění některých
programových titulů. Věříme, že si
z tradičně žánrově pestré nabídky
vyberete, popř. se rozhodnete jít
na vše a koupit si permanentku.
Pořídíte ji za 2 990 Kč a oproti
nákupu jednotlivých lístků ušetříte
1 010 Kč.
Lenka Frídlová

Seznamujeme vás s programem
jarního divadelního cyklu, který
s ohledem na rozsáhlý program
festivalu obnáší pouze tři představení. Současně upozorňujeme
na mírné zdražení, kterému se
s ohledem na ceny divadelních
představení i dopravy souborů, už
nemůžeme déle bránit. Nejde o to,
abychom na divadelních představeních vydělávali, ale abychom
vždy pokryli náklady a dál mohli
objednávat kvalitní hry z osvědčených kamenných divadel a se známými hereckými tvářemi. Cena
abonentky pro jaro 2019 se tedy
zvyšuje z 800 Kč na 900 Kč. Vstupenka zakoupená pouze na jedno představení bude zdražena
z 300 Kč na 330 Kč. Doufáme, že

vás úprava cen neodradí a dál nám
zachováte přízeň.
Kromě vybraných tří her v abonmá uvedeme „na volno“ ještě další
TOP představení, které se v anketě v r. 2017 umístilo na 4. příčce.
Půjde o „one women show“ Simony Stašové – Shirley Valentine.
Na tuto vynikající komedii se můžete těšit 17. května 2019 (prodej
vstupenek od 14. 1. 2019).
Předprodej níže představeného jarního divadelního abonmá zahajujeme v pondělí 26. 11. 2018 od 7.00
hodin na vstupenky.skutec.cz i fyzicky na odboru kultura a školství
MěÚ Skuteč.
/frí/

ČINOHERNÍ STUDIO BOUŘE – JENOM ŽIVOT
březen 2019 (termín bude upřesněn)
Bystrá komedie se špičkovými
dialogy dává vyniknout dvěma hereckým osobnostem. Manželé Igor
Bareš a Antonie Talacková se potkávají na jednom jevišti, kde rozehrají napínavý příběh o jednom
setkání „po letech“. Sam a Marion
totiž bývali manželé.
Je večer a do Marionina bytu nečekaně vpadne promoklý a zraněný Sam, více jak deset let se neviděli. Počáteční starost o Samovo
zdraví i fascinující setkání po takové době rychle vystřídá hašteření těch dvou, které zřejmě kdysi
bylo důvodem k jejich rozchodu.

MD MLADÁ BOLESLAV - DEBURAU
29. dubna 2019
Příběh slavného mima českého
původu Jeana- Baptisty Gasparda
Deburaua můžete z nás z románu
Františka Kožíka Největší z pierotů, podle něhož byl natočen

i stejnojmenný životopisný seriál
s vynikajícím Vladimírem Javorským v hlavní roli.
Neméně herecky fascinujícím
výkonem je ztvárnění hlavní role

Radimem Madejou v divadelním představení Deburau, které
ve Skutči uvede Městské divadlo
Mladá Boleslav.
dokončení na straně 8
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Výsledky voleb

Investice pokračují

q V ulici Smila Flašky naplno začaly přípravné práce pro zhotovení
nového chodníku a komunikace. Po sejmutí vrchní části byly provedeny nové tlakové zkoušky, abychom zjistili kvalitu podloží. Tyto
zkoušky vyšly na většině úseků příznivě a s projektantem na základě
toho mohlo být dohodnuto složení podkladových vrstev pod obruby
a dlažbu z žulových kostek. Celá investice by měla být dokončena,
pokud to dovolí klimatické podmínky, do 30. listopadu.

q Nový chodník slouží od října obyvatelům ulice Zahradní. Investici
v celkové hodnotě 480 tis. Kč (vč. DPH) zde realizovala firma Dlažba HS Zdeněk Hrubeš.

q Po dokončení zateplení školní jídelny v ulici Osady Ležáků došlo
i na terénní úpravy v okolí objektu s tím, že z jara bude provedena
výsadba květin a zeleně. Na zahradě mateřské školy by se v příštím
roce mohly objevit nové herní prvky hrazené z dotace Nadace ČEZ.
V říjnu byla podána žádost.

Sociální byt ve Sportu

V domě čp. 377 na Palackého náměstí (bývalý hotel Sport) město
zrekonstruovalo jeden z bytů, který nyní slouží jako sociální. Celkové
náklady na rekonstrukci dosáhly výše 780 tis. Kč a z větší části byly
hrazeny z dotace IROP prostřednictvím MAS Skutečsko, Košumbersko, Chrastecko.

q Ustavující zasedání Zastupitelstva města Skuteč proběhlo ve středu 31. října (po vydání listopadových Skutečských novin). Nové vedení města,
včetně členů Rady představíme v příštím, prosincovém čísle.

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

Dluhová poradna a insolvence zdarma
Poskytujeme zdarma odborné
poradenství v řešení vašich dluhů, od základní identifikace vaší
dluhové situace, přes komunikaci s exekutory, návrhy splátek, snížení, či prominutí penále
po právní poradenství v oblasti
dluhů.
Insolvence (osobní bankrot):
Jsme akreditovanou dluhovou
poradnou s oprávněním ke zpracování, přípravě a podání insolvenčního návrhu. Podpoříme
vás v základu s orientací v insolvenčním řízení a v případě,
že na insolvenci dosáhnete, zajistíme podání insolvenčního
návrhu.

Pokud s námi chcete spolupracovat, kontaktujte vedoucí dluhové
poradny paní Bc. Kateřinu Voříškovou na telefonu 774 792 309,
nebo na mailu katerinavoriskova@romodrom.cz.
Můžeme přijet přímo za vámi,
nebo se potkat po domluvě
na MěÚ v Luži, či Skutči, či
konzultovat přímo u nás v Pardubicích na adrese Sukova třída
1556, Pardubice.
Veškeré naše služby jsou poskytovány zdarma od pondělí
do pátku v čase od 8 do 16 h.
Služby odborné dluhové poradny zajištuje Romodrom o.p.s.

V posledních dnech se výsledky
práce skloňovaly snad ve všech
pádech. A to je dobře, protože se
mnoho dobrého podařilo.
Ve druhém roce realizace strategie Chráníme svůj životní prostor
máme takřka vyčerpanou alokaci
přidělených operačních programů
a na základě rychlého vyhlašování výzev a čerpání jsme si otevřeli
cestu k jejímu navýšení pro naše
žadatele např. v OP Zaměstnanost
již koncem tohoto roku. Podařilo se
nám také nad původní plán zajistit
dalších 10 mil. Kč na péči o životní
prostředí. V úzké spolupráci se všemi poskytovateli sociálních služeb

hledáme řešení identifikovaných
potřeb díky projektu sociálního plánování na území MAS. A to všechno je možné díky schopnosti všech
domluvit se bez ohledu na to, kdo
je z veřejného a kdo ze soukromého sektoru, bez ohledu na osobní či
politické preference.
Do veřejného života nyní vstupuje
řada známých i nových partnerů,
subjektů, zkrátka konkrétních lidí,
které tento region zajímá. A místní
akční skupiny představují ojedinělé
společenství venkovských občanů,
neziskových organizací, soukromé
podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí),
nezávislé na politickém rozhodování. Pomáháme vašim nápadům
od vzniku, přes jejich financování
až po realizaci.
dokončení na straně 7

Romodrom o.p.s. – Džanas peskero drom/Zmáme naši cestu
Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČO: 265 370 36
Romodrom o.p.s. – Pardubický kraj: odborné sociální poradenství, terénní programy
Sukova třída 1556, 530 02 Pardubice
Daniel Bakeš, tel:+ 420 774 792 310, e-mail: bakes@romodrom.cz, www.romodrom.cz

Asistent prevence zdraví (Pardubice)
Rád/a pracujete v terénu? Máte chuť pracovat s lidmi, kteří jsou sociálně vyloučení nebo sociálním
vyloučením ohrožení? Tak neváhejte a přidejte se do týmu v Pardubicích.
Do svého týmu hledáme kolegyni/kolegu na pozici – asistenta prevence zdraví.
POŽADAVKY
• Schopnost efektivně pracovat v týmu
• Výhodou znalost problematiky sociálního vyloučení, ochota k práci s lidmi v náročné životní
situaci výhodou
• Další kompetence: samostatnost a iniciativní přístup, osobnostní zralost, výborné
komunikační schopnosti, uživatelská znalost PC, ochota k dalšímu vzdělávání a rozvoji
NABÍZÍME
• Poloviční pracovní úvazek, zaměstnání v zavedené organizaci
• Finanční kompenzaci krátkodobé pracovní neschopnosti
• Možnost profesního růstu, vzdělávání v oboru včetně interních vzdělávacích akcí
• Práci v přátelském kolektivu za adekvátní platové ohodnocení
NÁPLŇ PRÁCE
• Poskytování sociálních služeb cílové skupině klientů (osoby sociálně vyloučené, ohrožené
sociálním vyloučením)
• Administrativní práce
Informace o pozici Společnost ROMODROM o.p.s. - Pardubice
Nástup dohodou
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KRÁTCE
Kůrovec
na Žulové stezce

Lýkovec smrkový, dřevokazný
brouk všeobecně nazývaný kůrovec,
se nevyhnul ani lesním porostům
v majetku města. Kvůli napadení
stromů kůrovcem se kácí v Hesinách, na Pangrotce i v lokalitě Žulové stezky. Protože ta bývá i v tomto
období hojně využívána k procházkám, upozorňujeme návštěvníky
na probíhající těžbu. I když k pokácení stromů došlo už před několika
týdny, kmeny dosud nejsou odstraněny. Důvodem je vytíženost firem
zabývajících se úklidem a zpracováním dřeva. Kůrovcová kalamita zasáhla celou republiku. A tak nezbývá
než trpělivě čekat. Vstup na stezku
není zakázán, na místě je však třeba
dbát zvýšené opatrnosti.

Do kina na Čertoviny

Ve středu 12. prosince od 17 hodin
jste zváni do kulturního klubu na promítání české pohádky Zdeňka Trošky
– Čertoviny, která se natáčela mimo
jiné také v Pekle Čertovina u Hlinska.
Vstupenky budou v prodeji od pondělí 12. listopadu. Cena v předprodeji
bude 50 Kč, na místě 70 Kč.

Hostesky pro KKS

Při návštěvě divadelních představení
návštěvníky KKS zpravidla vítají
půvabné a milé hostesky. Většinou
jde o studentky gymnázia. Aktuálně,
s tím jak ty dosavadní odmaturovaly, nabízíme tuto „brigádu“ novým
zájemkyním nebo zájemcům z řad
studentů. Podmínkou je věk nad 15
let, příjemné vystupování a zájem
o kulturní dění. Místo platu jim odměnou bude možnost zdarma vidět
všechna divadelní představení, čímž
si rozšíří kulturní přehled a dojmy
zužitkují i u maturity.

Hamzova léčebna
hledá dobrovolníky

Je vám 17 a více let? Máte měsíčně
pár hodin volného času a chcete je
využít smysluplně a užitečně? Můžete se stát dobrovolníkem, který
svůj volný čas věnuje pacientům léčebny a přispěje tak k jejich duševní
pohodě. Klienti ocení člověka, který
je vyslechne, věnuje jim pozornost
a umí s nimi probrat pro ně důležité
věci. Společně si lze povídat, zpívat,
prohlížet fotografie, předčítat z knih,
odpočívat v parku nebo u drobných
ručních prací. Odměnou vám bude
dobrý pocit, ale i nové zkušenosti
a praxe s lidmi se zdravotním postižením. Zájemci mohou kontaktovat Bc. Alenu Rohlíkovou, tel.:
469 648 628, 735 753 420, popř.
mail: rohlikova@hamzova-lecebna.
cz

Skutečští na mistrovství světa
Ve dnech 24. - 30. 9. 2018 se v Bulharském letovisku Varna na pobřeží
Černého moře konalo Mistrovství
světa v požárním sportu mládeže.

SPORTOVNÍ KALENDÁŘ
Městská sportovní hala

V kategorii dorostenců byli do
reprezentačního družstva České
republiky nominováni i Lukáš Bubeníček a Lukáš Flégr ze Skutče.
Českému týmu se dařilo a po druhém místě v požárním útoku (časem 20,8 s) vybojoval po sečtení
všech disciplín celkové 3. místo.
Oba Lukášové si tedy přivezli
z Varny bronzové medaile. Gratulujeme.
Pavel Bezděk, starosta

Výsledky rybářských závodů v září
Prvním závodem byl I. ročník Memoriálu Františka Lorence dne 15.
9. 2018. Závodu dvojic, kde se
měřila délka osmi nejdelších chycených ryb, se zúčastnilo 35 týmů
– 70 rybářů. Tento závod ovládly
týmy z Poličky, první místa obsadili:
1. Jílek Milan, Nykl Tomáš ml., Polička, 461 cm
2. Brokl Radim, Brokl Daniel, Polička, 436 cm
3. Jelínek Vojta, Jelínek Marek,
Žďárec u Sk., 423 cm

so 3. 11. 		
		
		
		
ne 4. 11.
so 10. 11.
		
		
		
ne 11. 11.
		
so 17. 11.
		
		
		
		
		
ne 18. 11.
so 24. 11.
		
ne 25. 11.

Florbal – 1. liga dorostenek (9.00 – 16.00)
Stolní tenis – divize muži A (9.00 – 17.00)
Stolní tenis – regionální přebor muži C
(18.00 – 21.00)
Florbal – liga elévů (9.00 – 14.00)
Stolní tenis – regionální přebor muži C
(9.00 – 12.00)
Basketbal – Východočeská liga muži 		
(17.00 – 19.30)
Basketbal – Východočeská liga muži 		
(10.00 – 12.00)
Basketbal – Východočeský přebor chlapci
U14 (9.00 – 17.00)
Stolní tenis – krajský přebor muži B
(9.00 – 17.00)
Stolní tenis – regionální přebor muži C
(18.00 – 21.00)
Florbal – 3. liga juniorů (9.00 – 18.00)
Florbal – 2. liga dorostenci (9.00 – 15.30)
Futsal (16.00 – 19.30)
Kopaná - turnaj mládeže (8.00 – 14.00)

Aktuální rozpis jednotlivých sportovišť naleznete
na sportoviste.skutec.cz

Nejdelší rybu, jesetera 114 cm,
ulovili Kůrka Pavel, Skuteč a Manducz Tomáš, Pardubice. Závod byl
hodnocen velmi kladně a určitě
budeme v dalších ročnících pokračovat.
Druhým závodem byl 16. 9. přebor rybářského kroužku při místní
organizaci MO ČRS Skuteč. Na závody se sešlo pouze 8 členů kroužku, přesto za 5 hodin trvání závodu
nachytali 71 ks kaprů. Nejlépe se
dařilo a první místa obsadili:
1. Pospíšil Honzík, Proseč – 17
kaprů + pohár starosty města
Skutče za nejdelší chycenou
rybu – jesetera 78 cm.
2. Jelínek Marek, Žďárec u Sk. –
14 kaprů
3. Netolický Michal, Hlinsko – 11
kaprů
4. Netolický Ondra, Hlinsko – nejmladší účastník (5 let) – 11 kaprů + nejdelší kapr 58 cm
Třetím závodem v září byl tradiční a oblíbený pádesáti hodinový
maraton v lovu kaprů a amurů.
Závod byl plně obsazen 16 týmy
z celé republiky. Závodí se o váhu
kaprů delších než 50 cm. K naší
radosti celému závodu vévodily
týmy ze Skutče. Nejlépe se umístily týmy:
1. CT (kapr tým) DABL-L Skuteč,
83 ks vážených kaprů – Netolický Lukáš, Kusý Luboš
2. CT HANDY LINE Pardubice
65 ks vážených kaprů + nejtěžší
kapr závodů (10,46 kg) –
Hanuš Pavel, Doležal Ondřej

Publikace Josefa Němečka

V trafice pana Drnce na skutečském náměstí si můžete koupit
novou publikaci Josefa Němečka - Kolaboranti za Protektorátu
1939 – 1945 * Vysokomýtsko
a Choceňsko. Mapuje činnost
kolaborantských organizací i jednotlivců za II. světové války
v uvedeném okrese, pod který
Skuteč a okolí od II. poloviny 19.
století do roku 1949 patřil. Archivní materiály Státního oblastního archivu v Zámrsku odhalily
největší kolaboranty z Vysokého
Mýta a okolí. Z nedaleké Luže
stojí za pozornost historie Němce
Huberta Hundta (zakládající člen
strany NSDAP ve Vys. Mýtě),
kterému pro SD (Bezpečnostní službu) a Gestapo Pardubice
„špiclovalo“ nejméně 13 „udavačů“, z nichž někteří jsou v knize
uvedeni. Jednatel Arijské pracov-
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ní fronty ve Skutči Ludvík Gregor, odsouzený na 7 let těžkého
žaláře a ztrátě občanské cti na doživotí, po odpykání trestu zasílá
dne 9. 4. 1956 prezidentu republiky Antonínu Zápotockému žádost o prominutí trestu ztráty cti.
Místní KSČ i MNV neměl námitek, aby jmenovanému bylo doporučeno prominutí tohoto trestu.
Více se dočtete v uvedené knize.

Zabezpečení chat a chalup před zimou

3. CT K+B Skuteč, 26 ks vážených
kaprů – Klapal Kamil, Brokl
Vladimír

ší ročníky v roce 2019. Velký dík
patří níže uvedeným sponzorům ze
Skutče:

K tradičním závodům se řadí také
Muška, třpytka Skuteč. Toto rybářské klání se uskutečnilo v sobotu
20. 10. na Zbožnovském rybníku.
Bylo vysazeno 1 000 ks pstruha duhového, ale 74 závodníkům se vůbec nevedlo – chyceno bylo pouze
77 ks ryb. Určitě se na tom podepsal
(s ohledem na sucho) nízký stav
vody, která byla i řádně „přikalená“.
Největší rybu na mušku chytil Nykl
Michal – kapra 69 cm. Závodníci
si odnesli 20 ks pstruha duhového.
Níže uvádíme jména pěti nejúspěšnějších účastníků závodů:

Město a Městská sportoviště Skuteč, Spektrum, Rybářská prodejna
Klapal, Restaurace U Jonáše, Cukrárna Pražan Leoš, Zahradnictví Sokol Josef, Cimburek Milan, Bosport
Zoulík Petr, Zoulík Václav, Zahradnictví Sokol a syn, Kopřiva Jaroslav,
Chlud Michael, Kamenictví Kůrka,
Hanet hračky - papír, DKV Elektro,
Bouška Pavel, Řeznictví a uzenářství Čejka Oldřich, Cyklo Jožák,
Pneuservis Koreček, Orlické maso
a uzeniny, Skos Horák Petr.

1. Jůna Petr, Praha,
2. Nykl Michal, Chotěboř
3. Sklenář Pavel, Velká Bíteš
4. Klíma Petr, Polička
5. Svoboda Jaroslav, Rosice
Ze skutečských závodníků se nejlépe umístil Netolický Zdeněk na 12.
pozici.
Všem děkujeme za účast, organizaci a podporu závodů. Těm nejlepším gratulujeme a těšíme se na dal-

Děkujeme i ostatním sponzorům:
Švec Petr Hroubovice, Texevo
Hlinsko Votava Vlast., Pavlovič
Petr Hrochův Týnec, Janoušek
Radek Střemošice, Blaha Jan Autoopravna Hroubovice, Restaurace
Eva Chrudim, Šmída Vladimír Hr.
Králové, ČEZ – Distribuce, Rada
Josef Hr. Králové, Scharf Prosetín
Malina Zdeněk, Konopásek Josef
Polička, Dipro Proseč, Bupak Proseč, Sante Proseč, Javůrek Jiří – obchod Hasiči.cz.
MO ČRS Skuteč,
Netolický Zdeněk

S podzimem nadchází odliv chatařů a chalupářů z letních sídel. Proto
bychom rádi poradili, jak ochránit
své rekreační objekty, tedy ty, které neslouží k celoročnímu užívání.
Obecně lze říci, že pachatelé krádeží si vybírají chaty a chalupy,
které leží na odlehlejších místech
a je k nim možné zajet autem. Není
to však pravidlo a drzost zlodějů
nezná mezí, tudíž ani vykradená
chalupa uprostřed osady není nic
výjimečného. Přestože policisté, zvláště policejní kynologové
se svými čtyřnohými miláčky, provádějí pravidelné kontroly chatových oblastí, není v silách policie
uhlídat všechny objekty. Starost
o jejich zabezpečení musejí mít
především jejich majitelé.
A co vám radíme?
 zabezpečte si rekreační objekty
především certifikovanými zábrannými prostředky – zámky,
bezpečnostní dveře, mříže, uzamykatelné okenice
 poraďte se o zabezpečení s odborníky
 věnujte pozornost zejména stavebním otvorům - vstupní dveře, okna, verandy
 pokud je to ve vašich možnostech, využijte elektronickou
ochranu, kdy celý systém následně můžete „svést“ do svého mobilního telefonu nebo










připojit na pulty centralizované
ochrany soukromých bezpečnostních služeb
nechlubte se nikomu s tím, co
na chatě nebo chalupě máte
pro případ krádeže doporučujeme pořídit si fotografie cenných
věcí
zaznamenejte si výrobní čísla
elektronických přístrojů
cenné věci, je-li to možné, odvážejte přes zimu domů, nenechávejte se v opuštěných objektech
chaty a chalupy nepravidelně
mimo sezónu navštěvujte, nebo
požádejte sousedy, kteří žijí
v blízkosti o občasnou kontrolu
sjednejte si odpovídající pojištění (krádež, vandalismus, požár…)
při pobytu na chatě a chalupě
si všímejte pohybu neznámých
osob a vozidel, případně si zaznamenejte značky aut; dnes
vykradou souseda, zítra můžou
vás a toto jsou cenné informace
pro policii a její další šetření

Závěrem upozornění: pokud máte
podezření nebo i jistotu, že vaše
chata či chalupa byla vykradena,
nevstupujte dovnitř a vyčkejte
na příjezd policie.
mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie
Pardubického kraje

q Pěkný podzimní snímek zaslal do redakce SN p. Zdeněk Brokl
s tím, že už na zahradě „zahájil zimní vykrmování“. Je vidět, že
nadmíru úspěšně. Neptali jsme se, na čem si ptáčci pochutnávají,
ale svá krmítka můžete i vy naplnit např. bobulemi ptačího zobu
či jeřabin, lojem nebo semeny slunečnic; úspěch bude mít i mák
nebo zbytky oříšků.

Za snímek děkujeme a vyzýváme i ostatní čtenáře. Pořídíte-li
zajímavou fotografii, o které si myslíte, že by se v novinách pěkně
vyjímala a potěšila ostatní, pošlete nám ji.
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SKUTEČSKÉ NOVINY

Výpis z usnesení z 99. zasedání Rady města Skuteč
konaného dne 3. září 2018 na Městském úřadě Skuteč
Rada města bere na vědomí:
01/099/2018
dopis č. j. 1317/2018 doručený
na podatelnu Městského úřadu
Skuteč dne 30. 8. 2018
Rada města schvaluje:
02/099/2018
prodejní cenu stolního kalendáře
Mikroregionu Skutečsko - Ležáky
na rok 2019 ve výši 45 Kč a rozpis distribuce nákladu 2 290 ks
03/099/2018
poskytnutí dotace z rozpočtu města Skuteč na rok 2018 spolku SH
ČMS - SDH Skuteč, IČ 68249331
a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o jejím poskytnutí
04/099/2018
v souladu s platnou legislativou
a s účinností od 1. 9. 2018 platový výměr ředitelky Mateřské
školy, Osady Ležáků 767, okres
Chrudim
05/099/2018
objednávku interaktivní tabule,
projektoru a dalšího příslušenství
s dodavatelem AV MEDIA, a.s.,
Praha
06/099/2018
smlouvu o poskytnutí dotace
z Podprogramu 4 - Podporu subjektů činných v oblasti kultury
v Pardubickém kraji na rok 2018
na realizaci akce „Štěpánov, kompletní oprava křížku“
07/099/2018
smlouvu o dílo na restaurování
křížku v k. ú. Štěpánov u Skutče
s BcA. Alešem Košvancem, Luže
08/099/2018
dodatek č. 2 k Rámcové smlouvě
č. 20329138 se společností
T-Mobile Czech Republic a.s.,
Praha
09/099/2018
změnu nájemní smlouvy na byt

č. 2 v č. p. 139 na Palackého
náměstí, Skuteč na dobu neurčitou
10/099/2018
podmínky aukcí dobrovolných
na byty č. 2, 11, 15, 26, 27, 29,
35, 41 a 48 v domě č. p. 926 929, Družstevní ulice, Skuteč
11/099/2018
záměr prodeje části pozemkové
parcely č. 277/2 o výměře cca
240 m², ostatní plocha – neplodná půda, k. ú. Skutíčko, obec
Skuteč. Část o výměře cca 70 m²
za cenu 35 Kč/m² a část o výměře cca 170 m² za cenu 100 Kč/
m² + platná sazba DPH + náklady
s prodejem spojené
12/099/2018
výpůjčku p. p. č. 953/3 o výměře 1205 m², ostatní plocha - jiná
plocha, k. ú. Skuteč, obec Skuteč
13/099/2018
smlouvu o připojení odběrného
elektrického
zařízení
k distribuční soustavě číslo 18_
SOP_01_4121441438 se společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín
14/099/2018
smlouvu o připojení odběrného
elektrického
zařízení
k distribuční soustavě číslo 18_
SOP_01_4121442688 se společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit:
15/099/2018
smlouvu o dílo na akci „Výměna
oken ZŠ Komenského ve Skutči č.
p. 150“ se společností Truhlářství
Čejka
16/099/2018
prodej p. p. č. 212/3, o výměře
496 m², zahrada, k. ú. Skuteč,
obec Skuteč za cenu 300 Kč/m²
+ platná sazba DPH + náklady
s prodejem spojené

Výpis z usnesení ze 100. zasedání Rady města Skuteč
konaného dne 17. září 2018 na Městském úřadě Skuteč
Rada města bere na vědomí:
01/100/2018
zprávu správního odboru ze dne
13. 09. 2018 o možnostech
čerpání dotací z národních a evropských dotačních programů
včetně aktuálního stavu projektů
spolufinancovaných z dotačních
programů
02/100/2018
dopis č. j. 1283/2018 doručený
na podatelnu Městského úřadu
Skuteč 24.08.2018
Rada města schvaluje:
03/100/2018
směrnici S 7/2018 provozní bezpečnostní předpis pro práci s chemickými látkami
04/100/2018
čerpání rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Žďárec
u Skuteč, okres Chrudim
05/100/2018
smlouvu o poskytnutí programové
účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární
ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu
Pardubického kraje na rok 2018
06/100/2018
rozhodnutí o výběru zhotovitele
akce Novostavba chodníku v ulici
Smila Flašky včetně parkovacích
stání na základě zprávy hodnotící
komise
07/100/2018
rozhodnutí o výběru zhotovitele
akce Modernizace a zkvalitnění
informačních systémů města Skuteč, na základě zprávy hodnotící
komise
08/100/2018
záměr výpůjčky st. p. č. 465, jejíž
součástí je budova s čp. 542 Ru-

bešova ul. Skuteč, p. p. č. 314/2,
314/3, 314/4 a 314/7, vše k. ú.
Skuteč, obec Skuteč
09/100/2018
objednávku dokončení chodníku
v ulici Fimberk u společnosti Stavdach s.r.o., Praha
10/100/2018
objednávku na montáž PVC pletiva na dětském hřišti v ulici Sládkova s firmou Dílo, výrobní a obchodní družstvo Svratouch
11/100/2018
dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku č. OP
01_18 se společností Nadace
ČEZ, Praha
12/100/2018
změnu nájemní smlouvy na byt
č. 18 v č. p. 932, ulice Boženy
Němcové, Skuteč
13/100/2018
změnu nájemní smlouvy na byt
č. 24 v č. p. 971, ulice Družstevní,
Skuteč, na dobu neurčitou
14/100/2018
přidělení bytu č. 5 v č. p. 377,
na Palackého náměstí, Skuteč
na dobu určitou jednoho rou
a ukládá s nájemcem uzavřít nájemní smlouvu
15/100/2018
přidělení bytu č. 11 v č. p. 377,
na Palackého náměstí, Skuteč,
na dobu určitou jednoho roku
a ukládá s nájemcem uzavřít nájemní smlouvu
16/100/2018
záměr prodeje části p. p. č.
2468/1 o výměře 51 m², ostatní
plocha - ostatní komunikace, k. ú.
Skuteč, obec Skuteč za cenu 100
Kč/m² + platná sazba DPH
+ náklady s prodejem spojené

Výpis z usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Skuteč
konaného dne 29. srpna na MěÚ Skuteč
Zastupitelstvo města schvaluje:
01/021/2018
program 21. zasedání Zastupitelstva města Skuteč
02/021/2018
členy návrhové komise
Zastupitelstvo města bere
na vědomí:
03/021/2018
zprávu starosty města Skuteč

04/021/2018
čerpání rozpočtu města Skuteč
za období leden - červenec 2018
05/021/2018
rozpočtové opatření č. 5/2018
v rozpočtu města Skutče
Zastupitelstvo města schvaluje:
06/021/2018
rozpočtové opatření č. 6/2018
v rozpočtu města Skutče

07/021/2018
koupi p. p. č. 1165 o výměře 501
m², ostatní plocha - ostatní komunikace a p. p. č. 1170/11 o výměře 7534 m², orná půda, vše k. ú.
Skuteč, obec Skuteč za cenu 200
Kč/m² + náklady s koupí spojené
08/021/2018
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje pro část
Skutíčko
09/021/2018
podání žádosti o dotaci na projekt „Komunitní centrum Štěpánov“
do 5. výzvy z IROP s názvem - Komunitní centra, přes MAS Skuteč-

sko, Košumbersko a Chrastecko,
z.s.
10/021/2018
podání žádosti o dotaci na investiční akci „Přístavba a rozšíření kapacity MŠ Skuteč, Poršova
240“ do 6. výzvy Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy,
do programu 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně
samosprávnými celky. Současně
se zavazuje ke spolufinancování
ve výši min. 50 % na financování
investiční akce

Výpis z usnesení ze 101. zasedání Rady města Skuteč
konaného dne 1. října 2018 na Městském úřadě Skuteč
Rada města souhlasí:
01/101/2018
s přijetím účelového finančního
daru ve výši 4.300 Kč Školní jídelnou Skuteč, Osady Ležáků 892,
v rámci projektu Obědy pro děti
Rada města bere na vědomí:
02/101/2018
dopis č. j. 1452/2018 doručený
na podatelnu Městského úřadu
Skuteč 24.09.2018
Rada města schvaluje:
03/101/2018
smlouvu o zajištění a provozu SSL
certifikátu se společností Galileo
Corporation s.r.o., Chomutov
04/101/2018
smlouvu o dílo na akci Novostavba chodníku v ulici Smila Flašky
včetně parkovacích stání se společností HOLD s.r.o.
05/101/2018
smlouvu o dílo na akci Modernizace a zkvalitnění informačních systémů města Skuteč se společností
AUTOCONT
06/101/2018
změnu položkového rozpočtu
města Skutče na rok 2018
07/101/2018
dočasné použití finančních prostředků z rozpočtu na provoz
a prostředků rezervního fondu
Základní školy, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim na předfinancování projektu Šablony II.
a schvaluje použití prostředků
z rezervního fondu školy na nákup
nábytku a opravu dveří do učeben
08/101/2018
dohodu o ukončení nájmu bytu
č. 15 v č. p. 971, ulice Družstevní,
Skuteč, k 30.11.2018
09/101/2018
změnu nájemní smlouvy na byt
č. 4 v č. p. 377, Palackého ná-

městí, Skuteč
10/101/2018
podmínky nájmu bytu č. 15
v domě č. p. 971 v ulici Družstevní, Skuteč na dobu určitou jednoho roku
11/101/2018
podmínky
dobrovolné
aukce
na byt č. 48 v domě č. p. 929,
Družstevní ulice, Skuteč
12/101/2018
záměr výpůjčky stánku na občerstvení s příslušenstvím, umístěného na pozemkové parcele p. č.
404/1, ostatní plocha - sportoviště a rekreační plocha, k. ú. Skuteč,
obec Skuteč
13/101/2018
záměr prodeje části p. p.
č. 1313/7 o výměře cca 100 m²,
trvalý travní porost, k. ú. Žďárec
u Sk., obec Skuteč za cenu 100
Kč/m² + platná sazba DPH + náklady
s prodejem spojené
14/101/2018
dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
na projekt Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice JSDH Skuteč vůči
účinkům mimořádných událostí se
společností STAVER Luže s. r. o.
15/101/2018
objednávku s firmou HOLD s.r.o.
na zhotovení asfaltového povrchu
na místní komunikaci Skuteč - letiště
16/101/2018
objednávku projektových prací
Úprava projektu venkovní učebny
ZŠ Komenského u Ing. Josefa Dvořáka, Perálec
Rada města souhlasí:
17/101/2018
s provedením terénních úprav
a položením zámkové dlažby
u domu čp. 57, Radčice

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
- ŘÍJEN 2018 Mezi skutečské občany bylA
slavnostně přivítánA:
Emma Černá, Sládkova

SVÁ Životní jubilea oslavili:
70 let
 Jitka Svobodová, Družstevní
 Vladimír Kerhart, Jiráskova
 Alžběta Moučková, Sládkova
 Josef Bureš, Hněvětice
 Josef Lacman, Družstevní
75 let
 Anna Jelínková, Žďárec u Skutče
 Josef Kusý, Zhoř
 Olga Chadimová, Fortna
 Vlasta Dejdarová, Borek
 Věra Jožáková, Sládkova
80 let
 Marie Novotná, Palackého nám.
 Marie Boušková, Žďárec u Skutče
 Karel Netolický, Máchova
85 let
 Pešl Jaroslav, ČSA
91 let
 Petr Navrátil, Smetanova

Zlatou svatbu – 50 let manželského svazku

– oslavili manželé Josef a Zdenka Sodomkovi ze Skutče, ulice
Dr. Znojemského a manželé Bohumil a Marie Malínských ze Žďárce u Skutče.

Diamantovou svatbu – 60 let manželského svazku
– oslavili manželé František a Miloslava Taláckovi z Radčic
a manželé Milada a František Zárubovi ze Štěpánova.

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 26. 10. 2018 oslavili
50 let společného života
Marie a Bohumil
Malínských
ze Žďárce.
Vše nejlepší do dalších let a pevné zdraví přeje syn Martin
a dcery Marie a Bohumila s rodinami.

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 16. 11. 2018 oslaví manželé
Zdena a Josef Kyselovi zlatou svatbu.
Milá maminko a tatínku, přejeme Vám ještě
mnoho společných chvil ve zdraví a v pohodě.
					
dcery Petra a Romana s rodinami

Koncert v Nových Hradech
Do kostela sv. Jakuba v Nových Hradech jste zváni v sobotu 1. prosince
od 17 hodin na koncert souboru Musica Bohemika s uměleckým vedoucím Jaroslavem Krčkem. Není snad povolanějšího hudebního uskupení,
které dokáže vykouzlit náladu adventu a vánoc.
Kromě děl pro soubor napsaných, interpretuje Musica Bohemica také
hudbu historickou. Na koncertě v Nových Hradech zazní program složený z několika adventních písní a především z písní a koled vánočních.
Předprodej vstupenek probíhá od 1. 11. 2018 na Obecním úřadě Nové
Hrady, tel.: 469 325 104, Městský úřad Proseč, tel.: 468 005 030, IC Litomyšl, tel.: 461 612 161 a IC Luže, tel.: 469 671 223. Cena vstupenky
k sezení je 200 Kč, na stání 150 Kč.
Více informací na www.farnispolecenstvi.cz
Farnost Nové Hrady

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
pohotovostní služby jsou od 9 do 13 hodin
Listopad
3.11. Sobota		
4.11. Neděle		
10.11. Sobota		
11.11. Neděle		
17.11. Sobota - st. svátek
18.11. Neděle		
24.11. Sobota		
25.11. Neděle		

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

Zdeněk Dvořáček
Zdeněk Dvořáček
Josef Cimburek
Josef Cimburek
Libor Bačkovský
Libor Bačkovský
Zuzana Hejlová
Zuzana Hejlová

Hlinsko, Husova 64
Hlinsko, Husova 64
Skuteč, Tyršova 386
Skuteč, Tyršova 386
Hlinsko, Družstevní 1401
Hlinsko, Družstevní 1401
Skuteč, Smetanova 315
Skuteč, Smetanova 315

Prosinec
1.12. Sobota		
2.12. Neděle		
8.12. Sobota		
9.12. Neděle		

MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.

Eva Konývková
Eva Konývková
Zora Dvořáčková
Zora Dvořáčková

Hlinsko,
Hlinsko,
Hlinsko,
Hlinsko,

Nádražní 548
Nádražní 548
Husova 64
Husova 64

Poliklinika Hlinsko
Poliklinika Hlinsko
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ZPRÁVY ZE ZŠ SMETANOVA
Návštěva u myslivců ve Skutíčku
V pátek 7. 9. 2018 jsme nelenili a vyšlápli s našimi druháčky
do Skutíčka. Byli jsme pozváni
mysliveckým sdružením na dopoledne s pěkným programem. Páni
myslivci měli pro nás a děti z horní
školy připravena stanoviště, na kte-

rých jsme plnili úkoly. Poznávali
jsme rostliny, zvířata, stříleli jsme
ze vzduchovky (což se nám velice
líbilo!), měli jsme možnost opéci si
buřtíky a proběhnout se sluníčkovým dnem. Na závěr jsme za naše
úspěchy byli odměněni taškou plnou

překvapení. Byl to velmi příjemně
strávený čas a všichni ještě jednou
děkujeme pánům myslivcům, že pro
nás tento program připravili. Budeme se těšit na někdy příště.
děti a paní učitelky z 2. tříd

Dvě stříbrné medaile z Hrošiády
Účast na burze škol ve Skutči přislíbily tyto školy:
Labská střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice
Střední uměleckoprůmyslová škola Ústí nad Orlicí
Střední škola zahradnická a technická Litomyšl
Bohemia - Hotelová škola a Střední pedagogická škola Chrudim
Střední škola obchodní a služeb SČMSD Polička
Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň
Střední Odborné Učiliště Zemědělské Chvaletice
Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto
Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči
Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola Litomyšl
Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
Labská střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice
SOŠ a SOU technické Třemošnice
Odborné učiliště Chroustovice 		
SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim
SPŠE a VOŠ Pardubice 		
Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí
Střední zdravotnická škola Svitavy
Střední škola podnikání Vysoké Mýto

EDUCA - Střední odborná škola Pardubice
SZŠ Pardubice
Střední průmyslová škola stavební Pardubice
Gymnázium K. V. Raise a SOU Hlinsko
Střední škola a základní škola Žamberk
Letohradská průmyslovka
Střední automobilní škola Holice

ŠKOLA NANEČISTO V ZŠ KOMENSKÉHO

LISTOPAD - 7. 11. 2018

Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad´…
… matematika – žádná dřina, geometrické tvary, …

Ve středu 26. září 2018 se naše
škola účastnila podzimního kola
atletických závodů v Hrochově
Týnci, zvaných Hrošiáda. Stalo se
na naší škole tradicí, že se účastníme
každého jejího kola. I přestože bylo
středeční ráno skoro mrazivé, bojovat v pěti atletických disciplínách
přijelo 128 sportovců z 8 základních
škol. Naši školu reprezentovalo 16
sportovců, kteří závodili ve dvou
věkově rozdělených kategoriích.
Mladší - 1. stupeň a starší - 2. stupeň.

Středoškolský
atletický pohár
V středu 19. září proběhlo na
stadionu v Chrudimi okresní kolo
Středoškolského atletického poháru.
Chlapecký i dívčí tým žáků gymnázia a BP se umístil na medailových
příčkách a domů se žáci vraceli se
stříbrnými a bronzovými trofejemi.
Na medailové pozice v různých
atletických disciplínách dosáhli:
B. Mikulášová, M. Votroubková,
E. Prudká, L. Drahošová, V. Tesařová a M. Jirásko. Tým dívek postoupil do krajského kola v Pardubicích.
Všem studentům děkujeme za účast
a skvělou reprezentaci školy!

Povodí Labe už má stavební povolení
na velký poldr na Chrudimsku
Povodí Labe získalo stavební
povolení a povolení k nakládání
s vodami pro dlouho připravovaný
poldr u Kutřína na Chrudimsku.
Rozsáhlé protipovodňové stavbě
na řece Krounce, která má umožnit
rozliv vody na plochu odpovídající
sedmnácti Václavákům, budou muset ustoupit čtyři objekty k bydlení
či rekreaci a chatový dětský tábor.
„Státní podnik je vykoupil, všech-

Studentské
volby
Žáci septimy se
připojili k projektu
Jeden svět na školách organizace Člověk v tísni,
který se snaží mladé lidi motivovat
a podporovat v zapojení do veřejného prostoru a posilovat jejich
občanství. V rámci tohoto projektu
proběhly na naší škole Studentské volby do zastupitelstva obcí.
Podrobné
výsledky
nejdete
na www.gymskutec.cz.

q Výsledky studentských voleb do skutečského
zastupitelstva.

Není včela
jako včela
V pátek 21. září
2018 navštívila třída
sekunda interaktivní
výukový
program
„Není včela jako včela“ v muzeu v Pardubicích.
Mgr. Viktor
Kořístka

ny stojí v budoucím zátopovém
území,“ řekla mluvčí Povodí Labe
Hana Bendová.
Obyvatelé Kutřína, kteří proti vzniku poldru marně bojovali, se mu
tedy neubránili. „Jsme zklamáni,
po léta jsme bojovali za to, aby tam
poldr nebyl. S jeho stavbou jsme
se nesmířili, protože si říkáme, že
je nesmysl dělat tam suchý poldr,
když řeka tři roky po sobě vysychá
a někdy tam neteče ani kapka vody.
Větší význam by mělo vybudovat
tam přehradu s vodou, byť třeba napuštěnou jen do jedné třetiny. Nikdo
by proti ní nebyl, protože každý ví,
jaká jsou dnes sucha,“ řekl předseda
spolku Kutřín 42 Jiří Albrecht.
Číslo v názvu sdružení odpovídá
v době jeho založení počtu obyvatel této osady spadající pod obec
Perálec. Tamní starostka Milada
Drahošová se však odmítla ke stavbě vyjádřit.
Budování poldru postihne i letní
tábor Krounka, do něhož každoročně míří přibližně 60 dětí a 15
vedoucích. „Bude to pro nás velká
ztráta. Příroda v okolí je nádherná,
nikde nenajdete místo, které by se
tomuto podobalo. Je skvělé jak pro
děti z pohledu pořádání her, tak pro
procházky po okolí. Zatím nevíme,
kde budeme za rok,“ řekl vedoucí
tábora David Kaliba.

Divadelní expedice
Budyšín
V úterý 9. října 2018 se 18 studentů
z gymnázia i BP vydalo na divadelní expedici do německého Budyšína, významného centra Horní
Lužice. Žáci měli možnost ověřit
si v praxi své jazykové schopnosti
a dovednosti při přímé komunikaci
s obyvateli Budyšína.
Beseda
Ve středu 10. října se žáci septimy
a oktávy zúčastnili besedy s Juliem
Kahancem (organizátorem Akademických týdnů v Novém Městě
nad Metují/Sněžném) na téma nábožensko-politické situace v Sýrii,
Iráku a dalších zemích. Setkání
zorganizoval v rámci
předmětu
Světová
náboženství spirituál
školy Jan Linhart.

vala po celý atletický den.
ZŠ Smetanova

Po sečtení všech sportovních výsledků se oba naše týmy umístily
na krásném 2. místě. Všem reprezentantům blahopřejeme. Základní
škole v Hrochově Týnci děkujeme

ZPRÁVY Z GYMNÁZIA
Přípravné kurzy
Všem zájemcům o studium na
gymnáziu Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči (obor
gymnázium osmileté a čtyřleté
a obor bezpečnostně právní činnost) nabízíme přípravné kurzy
k přijímacím zkouškám z českého
jazyka a matematiky. Kurzy budou
zahájeny v lednu 2019. Cena kurzu
jednoho předmětu činí 300 Kč (4
lekce po 90 minutách). Přihlášky je
možné zasílat do 14. prosince 2018.
Podrobné informace naleznete
na webu školy www.gymskutec.cz

za pozvání, za výbornou organizaci
a příjemnou atmosféru, která pano-

Podle něj bude tábor přesně ve středu budoucího poldru a v první fází
ho budou využívat stavebníci, až
potom se zbourá. Majitelé čtyř stavení i vlastník tábora firma Skanska
odškodnění už obdrželi.

Hráz bude vysoká
až 18 metrů
Záměr protipovodňové stavby začal vznikat po velkých záplavách
v roce 1997. Suchá retenční nádrž
na Krounce má ochránit oblast
v povodí řeky Novohradky, do níž
se Krounka vlévá. Při povodních
by poldr zadržel přívalovou vlnu
přítoku do doby, než záplavy v Novohradce odezní.
„Povodí Labe chce u Kutřína postavit mohutnou hráz dlouhou 136
metrů a vysokou 17,5 metru. Pro
odtok vody bude opatřena třemi základovými výpustmi a bočním bezpečnostním přelivem. Při stoleté
povodni bude poldr schopen zachytit asi 3,7 milionu krychlových metrů vody, zatopí se při tom plocha
68 hektarů,“ uvedla Hana Bendová.
Povodí Labe také vykoupilo 24
hektarů pozemků pod budoucí hrází a v úseku Martinického potoka,
který se bude zároveň revitalizovat.
Na dalších téměř 50 hektarech vázne kvůli možnému rozlivu věcné
břemeno. Některé pozemky musel
vyvlastnit nebo omezit vlastnická
práva jejich majitelů.
Náklady stavby se odhadují zhruba na 460 milionů korun. Povodí
Labe ji chce financovat s pomocí
programu ministerstva zemědělství
Podpora prevence před povodněmi.
Stavební povolení zatím nenabylo
právní moci. Pokud vše půjde podle
plánu, měl by se poldr začít budovat na podzim příštího roku, hotový
bude o tři roky později.
Idnes.cz 29. 8. 2018,
Jaroslav Hubený, ČTK

Cigánski Diabli – Gypsy Devils v Hlinsku

Nová taneční sezóna se blíží

SMT Skuteč má před sebou další taneční sezónu. Po prázdninách
a podzimním soustředění, které jsme opět strávili v hotelu Renospond
ve Zderazi, nás ale čeká ještě spousta práce. Pro nadcházející plesovou sezónu máme připraveny opět dvě standardní sestavy a jednu sestavu moderních
tanců. Na nich se podílí celkem 36 tanečníků, kteří se schází každý pátek.
Výsledek naší přípravy bude k vidění během nadcházející plesové
sezóny. Nové budou mít premiéru na plese našeho spolku, který se
uskuteční v pátek 25. ledna 2019 ve 20:00 v Kulturním klubu Skuteč.
Letos s novou kapelou. O tom ale později. Lístky bude možné zakoupit
v předprodeji v Květinářství pana Sokola na náměstí ve Skutči.
Za SMT Skuteč Matěj Zelinka

Slovenský orchestr, který spojuje folklórní hudbu a world music (jazz, etno
a flamenco)
Jedinečné seskupení profesionálních, klasicky vzdělaných hudebníků, si
získá srdce posluchačů doslova od prvního tónu. Jejich koncerty jsou dramaturgicky vyváženým mixem klasiky, lehkého jazzu, vyššího populáru
i umně vybrané etno muziky. Přináší originální, svěží aranže, neobvyklé
hudební kombinace a novou image a temperament.
Orchestr je odbornou veřejností považován za jeden z nejlepších orchestrů
v kategorii Etno a World music na světě a je velmi příznivě přijímán i širokou veřejností, doma i v zahraničí.
Více informací na www.ciganskidiabli.sk

Pátek 7. prosince od 19 hodin, cena 450 Kč

Multifunkční centrum Hlinsko - divadelní sál
Předprodej: na pokladnách MFC a TIC, nebo na rezervačním systému
www.mfc-hlinsko.cz
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ZVEME VÁS DO DIVADLA
6. listopadu
Z postele do postele

Z postele do postele - tak se jmenuje brilantní komedie duchaplného
anglického dramatika s profesí herce a režiséra, jehož místy laskavé,
místy značně břitké veselohry slaví
úspěch po celém světě.
„Jde o velmi dobře napsanou komedii, u které jsem se při čtení
chechtal nahlas, čímž mě hned
chytla za srdce,“ prozrazuje režisér
Zdeněk Dušek a dodává: „V neposlední řadě mě zaujala i sdělením,
že i když se nám v partnerském
vztahu moc nedaří, pořád má cenu
zkoušet to dál. Zvlášť pokud cítíme,
že ten druhý to zkouší taky. Tohle
praktikuje nebo pochopí všech osm
postav, které ve hře vystupují.“
Název vzbuzuje lechtivé představy,
ale s lechtivostí má tato půvabná

vztahová komedie Alana Aycbourna společný především smích,
kterým diváci odměňují herce.
Situace, do kterých se tu dostávají čtyři manželské páry ve třech
ložnicích, jsou nejen komické,
ale navíc v jednotlivostech přesně
odpozorované ze života a diváci se
v nich poznávají. Nebylo by tomu
tak, kdyby nebyly vystavěny na věrohodných hereckých výkonech.
Zmatky sobotní noci v anglických
ložnicích rozehrají Ludmila Mecerodová, Petra Janečková, Martina
Sikorová, nová členka souboru Veronika Malá, Martin Mejzlík, Milan
Němec, Jan Musil a Petr Borovec.
Vstupenky na představení v ceně
300 Kč koupíte v obvyklých předprodejích.

KULTURNÍ KALENDÁŘ
LISTOPAD 2018
do 18. 11., městské muzeum
KONEC VELKÉ VÁLKY

UPŘESNĚNÉ TERMÍNY DIVADEL
Všichni abonenti i ostatní příznivci divadla si do kalendáře mohou zapsat
přesné termíny dvou představení na přelomu roků 2018/2019. Danielu Kolářovou ve hře Drahá Mathilda přivítáme v KKS ve čtvrtek 13. 12. 2018
a komedii Můj nejlepší kamarád s Terezou Kostkovou, Alešem Hámou
a dalšími uvedeme v pondělí 28. 1. 2019.
/frí/

Adventní swingový koncert

Atmosféra letošního vánočního,
resp. adventního koncertu se ponese
ve veselém a svižném swingovém
duchu. Připomínáme si 100 let republiky a tak si můžeme i zavzpomínat na dobu, v níž swing vládl
úplně všude. Na koncertě v úterý
18. prosince od 19 hodin zazní nejen slavné rize swingové skladby,
ale také do swingového kabátu převlečené evergreeny dneška. Vzácným hostem večera bude vynikající
saxofonista Felix Slováček.

PIRATE SWING Band je kapelový projekt Jiřího Ševčíka zahrnující
17 respektovaných sólistů mnoha
žánrů (od rockerů po filharmoniky).
Repertoár tělesa tvoří nejen klasický swing, ale především původní, svěží a vtipné swingové verze
hitů populární hudby (Michael
Jackson, Madonna, Police, Beatles, Queen, Roling Stones a další),
což těleso činí výjimečným. Nikdo
jiný se u nás podobnými swingovými úpravami nezabývá.

PIRATE SWING band se již krátce
po svém založení stal českou jedničkou žánru (i podle Českého Slavíka), pravidelně úzce spolupracuje
se špičkami naší pop music včetně
Karla Gotta, Jiřího Suchého, Felixe
Slováčka, Jitky Zelenkové, Leony
Machálkové, Josefa Laufera, Tonyi
Graves, Ondřeje Rumla, Matěje
Rupperta, Jany Koubkové, Bohouše Josefa a mnohých dalších, ze zahraničních pak byl poctěn přímou
spoluprací s legendárními Queen či
Robbiem Williamsem.
Pravidelně účinkuje v pořadech
všech našich televizí, jako jediná
česká kapela byl dokonce poctěn
speciální reportáží na americké
CNN International. Na svém kontě
má doposud tři celosvětově vydaná
alba a DVD + zastoupení na zahraničních kompilacích, pět vyprodaných turné po celé republice i v zahraničí a status nejpopulárnější
swingové kapely u nás.
/frí/

Výstava je věnována skutečským legionářům, armádě, která bojovala za samostatnost
Československa ve vzdálených krajích, ale i na hranicích Slovenska a Maďarska.
Přibližuje i některé změny, které ovlivnily osudy našich předků, jež zažili nejen chaos
provázející zánik starého řádu, rozpad monarchie, ale také zrození nového státu.
Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč

do 18. 11., městské muzeum
ŠKOLÁKEM VE VÁLEČNÝCH LETECH

Výstava představuje skutečné příběhy, které se odehrály ve školním prostředí v době
Protektorátu. Prezentuje výsledky bádání českých žáků a studentů v letech 2015-2017
v rámci projektu organizovaného Památníkem Terezín, NPMK J. A. Komenského, Institutu
Terezínské iniciativy a NIDV za finanční podpory organizace Coalition of Sites of Conscience
v USA. 		
Vstupné zdarma

úterý 06. 11. – 19 hodin, KKS
Z POSTELE DO POSTELE

Účastníci „postelové frašky“ v podání herců Východočeského divadla Pardubice mají co
dělat, aby v závěru těžké sobotní noci obhájili svou postel k prvotnímu účelu. Klasická
anglická situační komedie slaví úspěch po celém světě. 
Vstupné: 300 Kč

čtvrtek 15. 11. – 18 hodin, městské muzeum
KDE ŽENY VLÁDNOU

Vydejte se společně s cestovatelkou Kateřinou Karáskovou na výpravu do míst, kde
jsou za slabší pohlaví považováni muži! Poznáte mexické indiánky, které své muže
překonávají nejen inteligencí, ale i objemem. V Indonésii prozkoumáte jediný muslimský
matriarchát. Vysoko v čínských Himálajích navštívíte etnikum vyznávající volnou lásku.
A nakonec se na severovýchodě Indie seznámíte s nenápadným kmenem, jehož muži
zoufale bojují za rovnoprávnost.  Vstupné: 50 Kč dospělí, 25 Kč děti do 15 let

sobota 17. 11. – 20 hodin, KKS
HASIČSKÝ PLES

Sbor dobrovolných hasičů Skuteč srdečně zve na tradiční Hasičský ples. Pobavit se a zatančit
si bude možné při hudební produkci skupiny Quattro. Předprodej vstupenek probíhá v trafice
U Jardy na náměstí. 
Vstupné: 120 Kč na stání, 130 Kč na sezení

čtvrtek 22. 11. – 12 hodin, KKS
BURZA STŘEDNÍCH ŠKOL

Váháte-li, která střední škola bude pro vás nejvhodnější nebo vůbec nemáte přehled
o tom, jaké možnosti následného studia máte, můžete využít přehlídku středních škol.

úterý 27. 11. – 18 hodin, městské muzeum
PAVEL MATUŠKA – USMÍVÁNÍ

Po devíti letech se do skutečského muzea vrací laskavý, trefný a velkoformátový humor
Pavla Matušky. Nová kolekce jeho kreslených vtipů přinese vítané osvěžení našim
unaveným duším. Vernisáž za účasti autora proběhne v úterý 27. listopadu od 18 hodin.

Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč

q Po devíti letech se do skutečského muzea vrací laskavý, trefný a velkoformátový humor Pavla Matušky. Nová kolekce jeho kreslených vtipů
přinese vítané osvěžení našim unaveným duším.
Výstava proběhne na závěr starého roku, a pokud ji letos nestihnete, bude
tu ještě pár ní na začátku roku nového. Vernisáž za účasti autora proběhne
v úterý 27. listopadu od 18 hodin.

Připravujeme na prosinec:
01. 12. Rozsvícení vánočního stromu
04. 12. Souborový koncert ZUŠ
06. 12. Přednáška:
		 Tři roky v Saúdské Arábii
08. 12. Prodloužená lekce tanečních
11. 12. Adventní koncert
		 ZUŠ V. Nováka Skuteč
11. 12. Vánoční koncert PS Rubeš

12. 12. Jak Vendelín s čerty vařil
12. 12. Čertoviny
13. 12. Drahá Mathilda
15. 12. Závěrečný Věneček tanečních
18. 12. Adventní swingový koncert
19. 12. Vánoční akademie
		 ZŠ Komenského
20. 12 Vánoční akademie GSŘMR
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VZPOMÍNKA

VZPOMÍNKA

Dne 28. 10. 2018 uplyne rok od úmrtí pana
Bohuslava Hlineckého. Kdo jste ho znali
a měli rádi, vzpomeňte spolu s námi.
manželka Eva, dcera Jana, syn Martin,
vnouček Šimonek, snacha Martina a bratři
Luděk a Vlastík s rodinami

„Hvězdy Ti nesvítí, slunce už nehřeje,
už se k nám nevrátíš, už není naděje.
Jen vzpomínky zůstaly, roky šťastně
ukryté hluboko v našich srdcích.“
Čas běží, ale vzpomínka zůstává, a to
kdy nás navždy opustila milovaná dcerka
Terezka Balonová. Dne 29. 10. 2018 uběhlo
už 5 let a pořád to bolí, nikdy nezapomeneme.
rodiče, sestra a jiní příbuzní

VZPOMÍNKA

Dne 19. 10. 2018 jsme si připomněli nedožité 100. narozeniny našeho taťky, pana
Jana Lohniského.

VZPOMÍNKA
Čas plyne jako tiché řeky proud, jen bolest trvá a nedá zapomenout.

Za vzpomínku děkuje dcera.

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.

VELKÝ VÝKUP
ZLATA
MÁTE DOMA ZAPOMENUTÉ KOUSKY ZLATA, NÁUŠNIČKY,
NEPOUŽÍVANÉ PRSTENY, ROZLÁMANÉ ŘETÍZKY APOD.
PŘINESTE JE K NÁM. CENY AŽ 600 Kč/gram (999)
Zastavárna Skuteč, Palackého náměstí 368, Skuteč po-pá 9-12
hod., nebo po telefonické dohodě na tel. 605 721 721 kdykoli.
Výkup je časově omezen – přijďte co nejdříve.
Vykupujeme i mince a stříbro.

Dne 26. 11. 2018 si připomeneme
2. výročí od doby, kdy nás navždy opustil náš manžel, tatínek, milující dědeček, pan Oldřich Bouška ze Žďárce.
S úctou a láskou vzpomínají a nikdy
nezapomenou
manželka Zdena, synové Oldřich
a Pavel s rodinami a syn Zdeněk

Aktuálně z MAS
Skutečsko,
Košumbersko
a Chrastecko, z.s.
dokončení ze strany 1
Podporujeme rozvoj podnikání, pečujeme o krajinu, rozvíjíme vzdělávání a sociální programy. Jsme tu
pro všechny, kteří na venkově žijí
a pracují.
Chcete-li vědět, čemu věříme, podívejte se na: https://www.mistniakcniskupiny.cz/
Chcete-li vidět naše výsledky, sledujte zde: http://www.masskch.cz/
uspesne-projekty-z-uzemi/
Chcete-li se přidat k nám: http://
www.masskch.cz/o-nas/
Venkov je náš domov.
Místní akční skupiny jsou venkov.
KANCELÁŘ MAS SKCH

VZPOMÍNKA

Dne 28. 11. 2018 si připomeneme první výročí
úmrtí paní Jaroslavy Macháčkové ze Skutče.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte spolu
s námi.
					
manžel a děti s rodinami

Řádkový inzerát

Pronajmeme suchý, zděný a zateplený prostor cca 140 m2 nedaleko centra Skutče. Prostor se nachází ve 3. podlaží výrobní budovy v uzavřeném
areálu. Nákladní výtah, široké schodiště, WC. Vhodné pro menší výrobu
či skladování. Možnost vytápění prostor plynovým kotlem, parkování.
Tel.: 608 175 265
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MD MLADÁ BOLESLAV - DEBURAU
29. dubna 2019
dokončení ze strany 1
Narodil se francouzskému vojákovi a české služce. Po válce
se otec rozhodne živit rodinu
cirkusovým uměním a akroba-

cií. Jeho děti brzy uměly chodit
po rukou stejně jako po nohou. Až
na Kašpara. Ten si víc rozumí se
starým šaškem, který umí mluvit,
aniž by k tomu potřeboval ústa…

TOMÁŠKOVA

V představení spolu s ním prožíváme jeho cestu na jeviště, prudký
vzestup, triumf a uznání, osobní
životní radosti, ale i tragédie.

17. 3.-12. 5. 2019

STUDIO DVA PRAHA – MISERY – 27. května 2019
Divadelní adaptace světového
bestselleru mistra hororu Stephena Kinga. Zlata Adamovská v mimořádné a naprosto nečekané roli
oddané fanynky a Petr Štěpánek

coby spisovatel, jehož knihy hlavní hrdinka miluje tak nesmírnou
láskou, že je pro ni schopná i zabít. Dokonalá kombinace temného
humoru a dech beroucího napětí.

NOVÁKOVA

Po autonehodě zachrání zraněnému spisovateli život jeho velká
obdivovatelka. Z nadšené čtenářky a pečovatelky se však zakrátko
stává brutální tyran a věznitel …

SOUBOJ KLAVÍRŮ

TOMÁŠKOVA

NOVÁKOVA

Symfonický orchestr a dvě koncertní křídla
Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Igor Ardašev - piano, Renata Ardaševová - piano
Tomáš Brauner - dirigent
NEDĚLE 17. března - 16 hodin, Kulturní klub Skuteč, vstupné 350 Kč

VARIACE S OTAKAREM BROUSKEM

Radostné jarní skladby J. Suka a A. Dvořáka s povídkami Ilji Hurníka
Komorní soubor Variace, Otakar Brousek ml. - umělecký přednes
ČTVRTEK 21. března - 18 hodin, Městské muzeum Skuteč, vstupné 200 Kč

17. 3.-12. 5. 2019
NA SKOK DO PAŘÍŽE

Francouzské šansony v orchestrálním podání
Komorní filharmonie Pardubice, Chanson Trio Coucou, Jakub Pikla - dirigent
NEDĚLE 24. března - 16 hodin, Kulturní klub Skuteč, vstupné 350 Kč

O CENU VÍTĚZSLAVA NOVÁKA
HLAVNÍ SPONZOR

POŘADATEL

Soutěžní přehlídka dětských a mládežnických pěveckých sborů
SOBOTA 30. března - 10 hodin, Kulturní klub Skuteč, vstupné zdarma
PARDUBICKÝ KRAJ

W. A. MOZART: KOUZELNÁ FLÉTNA

Opera s pohádkovým příběhem a okouzlující hudbou
Moravské divadlo Olomouc
NEDĚLE 31. března - 16 hodin, Kulturní klub Skuteč, vstupné 350 Kč

P. I. ČAJKOVSKIJ: LABUTÍ JEZERO

Společnost VINCENCI je novým sponzorem festivalu
TOMÁŠKOVA A NOVÁKOVA HUDEBNÍ SKUTEČ.

Firma VINCENCI Skuteč

otevřela novou Stanici technické kontroly
a měření emisí pro nákladní a osobní vozidla.
Najdete nás ve Skutči, v ulici V. Nováka 621. Možnost
občerstvení v místním bistru. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Nesmrtelný příběh - synonymum slova balet
Severočeské divadlo Ústí nad Labem
NEDĚLE 7. dubna - 16 hodin, Kulturní klub Skuteč, vstupné 350 Kč

SÓLO PRO REGION

Pocta nejen V. J. Tomáškovi a V. Novákovi
Chrudimská komorní filharmonie, PS Rubeš Skuteč, PS Slavoj Chrudim
Helena Hozová – soprán, Petr Hostinský – klavír, Martin Profous - dirigent, Zdeněk Kudrnka - sbormistr
NEDĚLE 14. dubna - 16 hodin, kostel Nejsvětější Trojice Chrast, vstupné 200 Kč

Q VOX NA CHLUMKU

Nejen duchovní hudba v pořadu Laudate Dominum
Mužské vokální kvarteto Q VOX
ČTVRTEK 25. dubna - 18 hodin, kostel Panny Marie na Chlumku v Luži, vstupné 200 Kč

J. STRAUSS ML.: NOC V BENÁTKÁCH

Karnevalový ohňostroj na pozadí roztančených gondol
Divadlo F. X. Šaldy Liberec
NEDĚLE 28. dubna - 16 hodin, Kulturní klub Skuteč, vstupné 350 Kč

MALÁ NOČNÍ HUDBA

Patrně nejslavnější Mozartovo dílo i česká klasika
Hniličkovo trio
ČTVRTEK 2. května - 18 hodin, Kostel Nanebevzetí Panny Marie Skuteč, vstupné 200 Kč

FANTASY FILMOVÁ HUDBA

Hudba z filmů Harry Potter, Pán prstenů či Piráti z Karibiku
Filmová filharmonie, Chuhei Iwasaki - dirigent
NEDĚLE 5. května - 20 hodin, Zimní stadion Skuteč, vstupné 450 Kč

RECITÁL JIŘÍHO STIVÍNA

Vynikající instrumentalista v programu Odrazy a doteky
ÚTERÝ 7. května - 18 hodin, evangelický kostel Proseč, vstupné 200 Kč

MUZIKÁLY Z BROADWAYE

My Fair Lady, Bídníci, West Side Story, Chicago …
Filharmonie Hradec Králové, Yvetta Blanarovičová – zpěv, Kryštof Marek - dirigent
ČTVRTEK 9. května - 20 hodin, Zimní stadion Skuteč, vstupné 450 Kč

PAVEL ŠPORCL & GIPSY WAY

Nově otevřená STK a SME ve Skutči,
pro osobní a nákladní automobily.

Skutečné mistrovství, temperament a cikánská vroucí krev
Pavel Šporcl – housle, Gipsy Way Ensemble - cikánská cimbálová kapela: Tomáš Vontszemü – cimbál,
Ján Rigó – kontrabas, Zoltán Sándor - viola/ kytara
NEDĚLE 12. května - 16 hodin, Kulturní klub Skuteč, vstupné 350 Kč
Změna programu vyhrazena.

ZAHÁJENÍ
PŘEDPRODEJE
VSTUPENEK
Festivalové abonentky:
od 28. 11. – 2. 12. 2018

3

AVILO MEDIOPTIK s.r.o

1

Festivalové vstupenky:
od 3. 12. 2018 (od 7.00 h.)

Hlavní číslo: 469 318 088
STK: 466 265 447
Emise: 466 301 315

www.vincenci.cz

Prodej abonentek pouze fyzicky na odboru kultura a školství
MěÚ Skuteč, jednotlivé vstupenky
také na webu: vstupenky.skutec.cz
a v Turistické informačním centru
v Městském muzeu Skuteč.

Palackého 38,
Holice,
tel: 466 920 672
VÍCE
INFORMACÍ
U NÁS
V OPTICE

ORIGINÁLNÍ BRÝLE
S VLASTNÍM PODPISEM

Na Labišti 532,
Pardubice,
tel: 466 647 352
Sládkova 849,
Skuteč,
tel: 469 350 541
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