Leden – měsíc rozvodů

Podle nejrůznějších expertů a statistik je právě první měsíc v roce
obdobím, v němž končí nejvíce manželství. Ačkoli by se mohlo zdát, že
po prosinci, který se nese ve znamení Vánoc – svátků klidu a míru, budeme
všichni příjemně naladěni, pravda je často jiná. Právě v čase volna je paradoxně více času k hádkám. Podle britského deníku Daily Mail je v prosinci partnerských rozporů nejvíce, průměrný pár se údajně pohádá čtyřikrát
za den. Snad k tomu přispívá stres spojený s přípravou Vánoc i možné
finanční starosti. Většina lidí v prosinci, O Vánocích, nebo před Silvestrem
nechce žádným zásadním rozhodnutím kazit sváteční období své rodině
a tak počkají právě do ledna. S novým rokem lidé chtějí změnu, a to často
i tak zásadní, jako je rozvod.
Hodně štěstí a leden bez rozvodů, rozchodů a hádek přeje redakce.

730 let existence města Skuteč
Vzhledem k tomu, že první písemná zmínka o Skutči se váže k roku 1289,
připomeneme si v roce 2018 už 730 let existence našeho města. Zmínka
souvisí se snahou o prodej nebo směnu držav mezi Václavem II. a markrabětem Fridrichem (Bedřichem) Malým. Skuteč se objevuje v dohodě
o postoupených hradech a městech, která však nikdy nevstoupila v platnost. Podrobně se o této neuskutečněné „transakci“ i o historii vzniku
města můžete dočíst v knize Dějiny Skutče, kapitola 2, podkapitola 2.4
Skuteč ve 13. a 14. století.
Významné výročí města oslavíme zvýšeným počtem kulturních akcí
v průběhu roku, s výraznějším zapojením letních měsíců. Plánujeme
bohatší program Posvícení a v průběhu prázdnin menší koncerty, různorodé pořady pro všechny generace i promítání kina ve venkovním
areálu KKS. Zájem o návštěvnost tohoto místa rozhodne o jeho budoucí
úpravě (případné rekonstrukci amfiteátru).
První pozvánky najdete již v tomto čísle.
Lenka Frídlová

q V prosinci jsme se dočkali sněhu, který celé město zahalil do sváteční adventní pokrývky.

Investice podpořené dotacemi

Přístavba MŠ Poršova
V závěru listopadu jsme obdrželi
informaci od Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy o tom, že
naše žádost o dotaci na přístavbu
MŠ Poršova byla doporučena k financování. Vzhledem k tomu, že
celkové náklady by se měly pohybovat ve výši cca 20 mil. Kč a dotace činí v tomto případě 50 %, byl
zastupitelstvu města předložen návrh na podání další žádosti na tuto
akci, tentokrát na Státní fond životního prostředí s tím, že by šlo o výstavbu nového pavilonu v pasivním
energetickém standardu. Zde bychom mohli získat dotaci ve výši
33 %. Žádost podáme v tomto měsíci a následně rozhodneme o termínu vypsání výběrového řízení
a samotné realizaci stavby.

ce budovy Špitálku. Jak jsme již
informovali, měl by zde ve spolupráci se Základní školou speciální
vzniknout stacionář, v patře potom
pedagogické centrum (poradna).
V tomto případě však musíme čekat, až poskytoval dotace vyhodnotí všechny podané žádosti, což by
mělo být pravděpodobně v březnu
či dubnu.
Oprava místních komunikací
Prosincové zastupitelstvo schválilo
podání žádostí na Ministerstvo pro

místní rozvoj v rámci programu
Podpora oprav místních komunikací. Celková výše požadované
dotace je 4,5 mil. Kč. Do žádostí
jsou zahrnuty komunikace k letišti
ve Skutči, komunikace v Radčicích
směrem k Doupnicím, komunikace
ve Žďárci v úseku cihelna (u přejezdu na Malinné) k hlavní silnici
Žďárec–Radčice a komunikace
ve Skutíčku (z návsi směrem k Přibylovu).
Pavel Bezděk,
starosta

q O případném přidělení dotace na rekonstrukci Špitálku se rozhodne
na jaře.

Vodné a stočné pro rok 2019

Cenu vodného a stočného společnost Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Skuteč zvýšila nejvíce v roce 2016 (celkem o pět
korun za kubík). Tehdy se tak stalo
po třech letech, v nichž byly ceny
drženy uměle bez ohledu na reálnou situaci. Jak si možná vzpomenete, společnost čerpala dotaci
na zhruba tříkilometrový výtlačný
řad od úpravny do vodojemu. Právě
tato dotace byla podmíněna několikaprocentním zdražením. Při nedodržení podmínky by musela být
dotace ve výši 8,5 mil. Kč vrácena.
Od roku 2017 se již, jak bylo avizo-

váno, zdražuje vodné a stočné pouze minimálně, a to o jednu korunu.

za ČOV či pronájmy kanceláří. Značnou roli hraje také množství spotřebiteli odebrané vody.

Cena vodného a stočného byla schválena 29.10.2018 valnou hromadou.
Pozitivním faktem zůstává, že
Hlavním důvodem ke zvýšení ceny
i v roce 2019 bude voda ve Skutči
však zůstává nutnost investovat levnější než například v Chrudimi.
Jaroslav Hetfleiš
do stávající infrastruktury. Do stočného se promítají předeCena vodného a stočného pro rok 2019
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zikály z Broadwaye (440), Fantasy
filmová hudba (380), Labutí jezero (300), Noc v Benátkách (260),
Na skok do Paříře a Kouzelná flétna
(220). Také kostely ve Skutči, Luži
a Proseči mají již z poloviny naplněnou kapacitu.

Příští, tj. únorové číslo, vyjde tradičně jako festivalové a přinese
podrobnosti a zajímavosti k jednotlivým bodům programu. Po-

slechnout si také můžete záznam
rozhovoru v pořadu Máme hosta
na Českém rozhlasu Pardubice ze
3. prosince, jeho záznam najdete
na stránkách festivalu: hudebni.
skutec.cz
Všem budoucím návštěvníkům
festivalu děkujeme za projevený
zájem o připravený program.
Lenka Frídlová

Strážníci hledají novou posilu

Městská policie Skuteč přijme
do svých řad nového kolegu nebo
kolegyni na pozici strážníka. Místo výkonu práce je město Skuteč
vč. přilehlých obcí spadající pod
katastrální území města Skuteč
popř. další území dle veřejnoprávní
smlouvy, což je v této době město
Luže a přilehlé obce. Pracovní náplní strážníka je mimo jiné přispívat k ochraně osob a majetku, dohlížet na veřejný pořádek, podílet

Rekonstrukce domu u hřbitova
Přibližně ve stejném termínu by
se mělo vypisovat výběrové řízení
i na dům čp. 317 v ul. B. Němcové, kde město podalo žádost o dotaci na výstavbu 8 nových tzv.
sociálních bytů. Celkové náklady
dle projektu dosahují výše cca 10
mil. Kč, dotace by měla činit téměř
90 %. Pravděpodobný termín zahájení prací je v průběhu letních prázdnin.
Špitálek by našel využití
Velkou naději na získání dotace
máme i v případě rekonstruk-

Začátek festivalu se přibližuje

Se začátkem roku 2019 se přiblížil
také termín 16. ročníku festivalu
Tomáškova a Novákova hudební Skuteč. V prosinci byl spuštěn
předprodej vstupenek a situace těsně před Vánocemi byla pro pořadatele více než potěšitelná. Závěrečný
koncert Pavla Šporcla s Gipsy Way
je vyprodán a i o další koncerty a představení je značný zájem
(v závorkách počty prodaných
a rezervovaných vstupenek): Mu-

se na bezpečnosti silničního provozu, spolupracovat se složkami IZS
apod.

Nový zájemce musí splňovat
požadavky podle zákona o obecní
policii, což je věk, státní občanství,
vzdělání, bezúhonnost, spolehlivost
a další. Uchazeč, který úspěšně projde výběrovým řízením, bude poslán
do základního kurzu v Neratovicích
popř. Praze v délce cca 6 týdnů, kde

projde školením a výcvikem. Následně se po úspěšném složení zkoušky
na strážníka před komisí Ministerstva
vnitra ČR stane strážníkem s osvědčením na dobu pěti let. Termín podání přihlášky vč. všech náležitostí
je do 11.01.2019. Více informací
naleznete na webových stránkách
MP.SKUTEC.CZ nebo na facebooku
Městská policie Skuteč.
Miroslav Štorek, velitel MP
tel.: 731 557 450
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Schválený rozpočet města Skuteč na rok 2019
V souladu se zákonem č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů
a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů byl na 2. zasedání Zastupitelstva města Skuteč dne 10.12.2018
schválen rozpočet města Skuteč
na rok 2019.
Rozpočet města Skuteč na rok
2019 byl schválen jako
přebytkový:
Příjmy po konsolidaci
113.350.600 Kč
Výdaje po konsolidaci
101.229.505 Kč
Financování
12.121.095 Kč
Rozpočet vychází z očekávané
skutečnosti roku 2018 s přihlédnutím k predikci vývoje ekonomiky,
vývoji legislativy a opatření v oblasti veřejných financí. V rozpočtu
se promítá aktuální finanční situace města, uzavřené smluvní vztahy a rozhodnutí přijatá zastupitelskými orgány města. Dále rovněž
finanční potřeby města v souvislosti se zajištěním péče o majetek
s ohledem na celkový rozvoj města. V příjmové oblasti se vychází
z nadále příznivého vývoje ekonomiky, což se odráží v růstu inkasa
daní, které by pro rok 2019 mělo
představovat průměrný nárůst
o 7 % oproti roku 2018. Vláda ČR
19.09.2018 schválila návrh zákona
o státním rozpočtu ČR na rok 2019,
kde mimo jiné byla schválena valorizace příspěvku na výkon státní
správy ve výši 10 %, což pro město Skuteč činí navýšení přibližně
o 437.670 Kč. Celkové zvýšení
příjmů se promítlo do objemu rozpočtových výdajů.
Nejvýznamnější zdroj příjmů představují daňové příjmy. Příznivý
vývoj ekonomiky nadále trvá (dle
makroekonomické predikce MF
ČR lze v roce 2019 očekávat růst
reálného HDP kolem 3 %), avšak
očekává se zmírnění dynamiky růstu. Proto bylo možné rozpočtovat daňové příjmy na úrovni
77.741.000 Kč. Oproti rozpočtu roku 2018 jde o nárůst ve výši
5.650.700 Kč, tj. o 7,84 %. Příznivý ekonomický vývoj spolu s velice nízkou mírou nezaměstnanosti
má nejvýraznější vliv na růst inkasa daní z příjmů fyzických osob
a daně z přidané hodnoty. Mezi
daňové příjmy je zahrnuta také
daň z hazardních her, která je rozpočtována s mírným navýšením
dle vývoje v roce 2018. Podíl obcí
na výnosu ze sdílených a výlučných daní (např. daň z nemovitostí) je stanoven zákonem
č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém
určení daní. Jeho novelou došlo
od 01.01.2018 ke zvýšení podílu
obcí z celostátního hrubého výnosu DPH z 21,4 % na 23,58 %
a dále ke změně kritéria počtu dětí
a žáků z 5 % na 7 %. Místní poplatky jsou plánovány v souhrnné výši
2.495.000 Kč, což je o 103.000 Kč
méně než v roce 2018. Jejich objem vychází z platných obecně
závazných vyhlášek. Správní poplatky jsou odhadovány ve výši
375.000 Kč, tj. o 210.000 Kč méně
než v roce 2018. Snížení je ovlivněno zejména poklesem příjmů
u správních poplatků vyměřovaných stavebním úřadem, a to z důvodu zákonné změny klasifikace
správních úkonů majících vliv
na sazbu poplatků.
Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 24.232.400 Kč, což
je o 1.414.400 Kč méně než v roce
2018. Důvodem jsou nižší očekávané příjmy z bytového fondu
v důsledku prodeje vybraných
bytů, které se realizovaly v druhé
polovině roku 2018. Nedaňové příjmy tvoří příjmy z pronájmu majet-

ku, ze záloh na služby s tím souvisejících, z poskytovaných služeb
(např. vstupného na kulturní pořady, vstupného do expozic Městského muzea, členských poplatků
v Městské knihovně apod.), sankčních plateb, příspěvku od EKO-KOMu na tříděný odpad apod.
Kapitálové příjmy jsou dle uzavřených smluv rozpočtovány
ve výši 24.000 Kč. Příjmy z prodeje nemovitostí (zejména zbytného
majetku) a pozemků budou v průběhu roku 2019 aktualizovány
podle nově schválených záměrů
o prodeji majetku a následných
smluv.
Přijaté transfery jsou rozpočtovány v celkové výši 11.353.200 Kč.
Neinvestiční transfer ze státního
rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu je stanoven ve výši
4.814.300 Kč (po zohlednění 10 %
valorizace). Neinvestiční transfery
na základě uzavřených veřejnoprávních smluv byly schváleny
v celkové výši 1.178.000 Kč. Jedná se o transfer od města Luže
na financování činnosti městské
policie, který je rozpočtován
ve výši 1.080.200 Kč a neinvestiční transfer od obcí na činnost
přestupkové komise, který představuje souhrnnou částku 97.800 Kč.
Nejvýznamnější
položkou
je
transfer poskytovaný ex post
na financování projektu „Modernizace a zkvalitnění informačních
systémů města Skuteč“ v celkové
výši 5.360.900 Kč. Tato částka je
zároveň zapojena do splátek úvěrů
v položce financování. Další přijaté
transfery nejsou v návrhu rozpočtu na rok 2019 promítnuty. Jejich
zapojení se předpokládá v průběhu
roku 2019 podle postupu financování jednotlivých etap projektů

realizovaných
prostřednictvím
finanční podpory z fondů EU, případně jiných zdrojů.

250.000 Kč. Celkový rozpočet
ORJ 1 byl schválen v objemu
4.323.500 Kč.

Výdajová část rozpočtu je sestavena na základě potřeb a priorit města Skuteč navržených jednotlivými
odbory a organizacemi v závislosti
na reálných finančních možnostech
města. Celkové výdaje jsou členěny na běžné výdaje (neinvestiční)
a kapitálové výdaje. Běžné výdaje
zahrnují jednak mandatorní výdaje (povinné), což jsou provozní
výdaje, které musí město vynaložit na nutnou údržbu majetku
a jejichž výše vychází z předpokládaného růstu cen energií, zákonného navýšení platů zaměstnanců
ve veřejných službách a správě,
růstu cen materiálu a služeb. Součástí běžných výdajů jsou rovněž
nepovinné výdaje na nutné opravy
či rekonstrukce majetku nad rámec
provozních výdajů, které zároveň
nesplňující charakter investičních
zásahů do majetku.

ORJ 2 – Kancelář místostarosty
obsahuje příspěvek na dopravní
obslužnost Pardubickému kraji,
výdaje na opravu a údržbu městského rozhlasu, výdaje na zajištění
sběru, svozu a likvidaci komunálních odpadů v celkové schválené
výši 3.779.000 Kč.

Běžné výdaje schválené ve výši
87.419.505 Kč jsou členěné dle
organizačních jednotek (ORJ)
představující jednotlivé odbory města, pod jejichž kompetenci
příslušné výdaje spadají. Dále jde
o provozní příspěvky příspěvkovým
organizacím, jejichž zřizovatelem či
zakladatelem je město Skuteč.
ORJ 1 – Kancelář starosty zahrnuje výdaje spojené s provozem
psího útulku a odchytem zvířat, dále
výdaje na podporu ostatních produkčních činností (městské lesy),
na bezpečnost a veřejný pořádek
a výdaje na podporu jednotek dobrovolných hasičů obce. Nad rámec
běžných výdajů je zde zahrnut
výdaj na rekonstrukci čerpadla hasičského vozu Tatry Terno ve výši

ORJ 3 – Kancelář tajemníka má
ve své kompetenci výdaje na provoz Turistického informačního
centra, Městské knihovny, Městského muzea, dále výdaje v souvislosti s činností sboru pro občanské
záležitosti a výkonem sociální pracovnice. Celkový rozpočet ve výši
5.997.600 Kč.
ORJ 4 – Odbor ekonomický zahrnuje výdaje zejména na činnost
místní správy, zastupitelských orgánů, přestupkovou komisi, výdaje
na úhradu úroků z přijatých úvěrů,
bankovní poplatky, pojištění majetku a odvod DPH z poskytnutých
plnění. Zahrnuje také použití sociálního fondu obce, který je určen
pro financování aktivit v oblasti
péče o zaměstnance MěÚ Skuteč.
V rámci ORJ 4 jsou dále schváleny závazné finanční vztahy vůči
příspěvkové organizaci SeniorCentrum Skuteč (2.500.000 Kč)
a Městským sportovištím s. r. o.
Skuteč (13.567.900 Kč). Neinvestiční transfery spolkům jsou rozpočtovány v částce 1.300.000 Kč
a jednotlivým žadatelům budou
přiděleny na základě schválení
jejich žádostí o poskytnutí dotace
z rozpočtu města. Celkový rozpočet ORJ 4 byl schválen ve výši
39.246.405 Kč.
dokončení na straně 7

OZNÁMENÍ K PLATBÁM

Vážení spoluobčané,
jak jste již byli informováni v prosincovém čísle Skutečských novin, koncem roku 2018 probíhala
realizace projektu Modernizace
a zkvalitnění informačních systémů města Skuteč, která mimo
jiné přinese zefektivnění evidence
místních poplatků. S přechodem
na nový systém však nastane mírné omezení provozu v měsíci lednu. V souvislosti s převodem dat
do softwaru, který je využíván pro
evidenci místních poplatků nebude
možné do 18.01.2019 přijímat platby na pokladně Městského úřadu
Skuteč týkající se poplatku za sběr,

svoz a likvidaci komunálního odpadu a poplatku ze psů. V případě
úhrady místních poplatků převodem z účtu Vás rovněž žádáme
o respektování výše uvedeného
termínu, jelikož Vám bude přidělen nový variabilní symbol, který
bude sloužit k identifikaci vaší
platby. Ohledně tohoto variabilního symbolu nás prosím kontaktujte
e-mailem na adresu veronika.cechlovska@skutec.cz, případně telefonicky (469 326 471). Omlouváme
se vám tímto za způsobené komplikace a zároveň děkujeme za pochopení.
Ing. Jana Štěpánková,
vedoucí ekonomického odboru

Místo pro místostarostu
V závěru roku 2018 proběhlo
jednání mezi vedením města
a zástupci firmy Granita, s.r.o.
Skuteč. Majitelé nás informovali
o výstavbě protihlukového valu,
který má zamezit šíření hluku ze
strojů v lomě a současně omezit prašnost z provozu. Ačkoli
v místě budovaného valu (s výškou cca 20 m) to nyní utěšeně
nevypadá, po jeho osázení zelení
se jistě situace změní a opatření
přinese kýžený efekt.
Jak jste se mohli dočíst v minulém čísle, probíhala ve II. pololetí
roku 2018 v objektu zdravotního
střediska kompletní rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace.

S ohledem na to, že práce probíhaly za provozu, bych na tomto
místě rád poděkoval za spolupráci a pochopení především všem
nájemcům, lékařům, celé rehabilitaci a stejně tak i pacientům.
Nevyhnuli jsme se dílčím problémům, ale vše bylo vždy řešeno rychle a zodpovědně, což je
kromě kvalitně odvedené práce
vizitkou dodavatelské firmy Staver, s.r.o. Luže. Lepší podmínky
v objektu zdravotního střediska
budou odměnou nám všem.
Jaroslav Hetfleiš,
tel.: 774 415 591,
e-mail: jaroslav.hetfleis@skutec.cz

ROZPOČET MĚSTA SKUTEČ NA ROK 2019
Odvětvové
třídění RS

Druhové
třídění RS
1xxx
2xxx
3xxx
4xxx
4112
4116
4121
4216

5xxx

3412

5213

4357

5331

3900

5xxx

Organizační
třídění RS

Název závazného ukazatele
PŘÍJMY CELKEM
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery celkem
v tom:
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR - dotace z IROP - CZ.06.3.05/0.0/0.0/
16_044/0006026
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Ostatní investiční přijaté transfery ze SR - dotace z IROP - CZ.06.3.05/0.0/0.0/16
_044/0006026
VÝDAJE CELKEM
BĚŽNÉ VÝDAJE (v členění na ORJ)
ORJ 1 - Kancelář starosty

Schválený
rozpočet v Kč
113 350 600,00
77 741 000,00
24 232 400,00
24 000,00
11 353 200,00
4 814 300,00
262 400,00
1 178 000,00
5 098 500,00
101 229 505,00
87 419 505,00
4 573 500,00

ORJ 2 - Kancelář místostarosty

3 779 000,00

ORJ 3 - Kancelář tajemníka

5 997 600,00

ORJ 4 - Odbor ekonomický
v tom finanční vztahy k jiným osobám celkem:
Neinvestiční transfery podn. subjektům - Městská sportoviště s.r.o., Skuteč, IČO:
26013771
Neinvestiční příspěvek zřízené přísp. organizaci - SeniorCentrum Skuteč, IČO:
75016541
Neinvestiční transfery spolkům

39 246 405,00
17 367 900,00
13 567 900,00

ORJ 6 - Odbor stavební úřad, majetek a investice

20 401 600,00

ORJ 8 - Odbor kultura a školství
v tom finanční vztahy ke zřízeným příspěvkovým organizacím - neinvestiční
příspěvky celkem:
3111
5331
210
MŠ Poršova Skuteč, IČO: 75016184
3111
5331
211
MŠ Osady Ležáků Skuteč, IČO: 75015943
3113
5331
215, 9215
ZŠ Komenského Skuteč, IČO: 75016346
3113
5331
216
ZŠ Smetanova Skuteč, IČO: 75016028
3113
5331
217
ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče, IČO: 75016109
3141
5331
Školní jídelna Osady Ležáků Skuteč, IČO: 75016265
3231
5331
ZUŠ V. Nováka Skuteč, IČO: 68210582
6xxx
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
v tom finanční vztahy k příspěvkovým organizacím - investiční:
v tom finanční vztahy ke třetím osobám - investiční celkem:
8xxx
FINANCOVÁNÍ
8115
Změna stavu krátk. prostředků na bankovních účtech
8123
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
8124
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjč. prostřed.
ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU
Tvorba fondu:
3639
2111
107
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (součást nedaňových příjmů viz výše)
8115
Zapojení zůstatku prostředků soc. fondu z min. let (součást pol. 8115 viz výše)
6330
4134
Převody z rozpočtových účtů
Použití fondu:
3639
5xxx
107
Neinvestiční nákupy a související výdaje (součást ORJ 4 viz výše)
6171
5499
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (součást ORJ 4 viz výše)
6330
5342
Převody sociálnímu fondu obcí a krajů
REKAPITULACE ROZPOČTU PO KONSOLIDACI
Příjmy celkem (tř. 1 - 4)
Výdaje celkem (tř. 5 - 6)
Saldo příjmů a výdajů
Financování celkem (tř. 8)

q Rodný dům Václava Jana Tomáška má novou šindelovou střechu. Investici, na níž město Skuteč přispělo částkou 160 tis. Kč, realizovala
Českobratrská církev evangelická.

2 500 000,00
1 300 000,00

13 421 400,00
7 354 000,00
1 065 000,00
642 000,00
1 748 000,00
1 966 000,00
594 000,00
927 000,00
412 000,00
13 810 000,00
0,00
0,00
-12 121 095,00
496 805,00
0,00
-12 617 900,00
1 215 500,00
13 000,00
90 000,00
1 112 500,00
1 215 500,00
75 500,00
1 140 000,00
1 112 500,00
113 350 600,00
101 229 505,00
12 121 095,00
-12 121 095,00

Městská policie Skuteč informuje
Zamčené klíče v bytě
Ve středu 5. prosince krátce po
poledni vyjížděla hlídka MP k jedné z bytovek v ulici Havlíčkova
ve Skutči, kde si majitelka při
odchodu nechtěně zavřela dveře od svého bytu a klíče nechala
v zámku zevnitř. Strážníci si na místě nejdříve ověřili, zda žena opravdu patří k zavřenému bytu a zda
hrozí nebezpečí škody na majetku
či újmy na zdraví, např. z důsledku zapnutého plynu, el. spotřebiče,
puštěné vody apod. Jelikož podle
majitelky žádné nebezpečí nehrozilo, nebylo nutné se do bytu dostávat
užitím síly. Následně se dostavila
jednotka SDH Skuteč a po chvíli
se podařilo na místě byt bez větších
škod otevřít.
Z činnosti
Strážníci se v předvánočním období
ve spolupráci s pořadateli podíleli
např. na asistenci při převozu vánočního stromu ve Skutči a v Luži
tím, že především usměrňovali
dopravu a dohlíželi na bezpečnost
a plynulost silničního provozu.
Dále se zúčastnili akce Rozsvícení

vánočního stromu, kde dohlíželi
i na veřejný pořádek a hladký
průběh akce. Během posledních
dvou měsíců bylo na městskou
policii mimo jiné oznámeno:
2 ztráty a nálezy, 9 volně pobíhajících zvířat, 3 nebezpečné stavy
(spadlý strom, překážka na silnici,
požár apod.).
S koncem roku 2018 na vlastní
žádost odchází po pětiletém působení
u Městské policie Skuteč strážník Radek Sapieta. Tímto mu strážníci děkují za dlouholetou spolupráci a přejí
hodně úspěchů v novém zaměstnání.
V souvislosti s tímto odchodem strážníci hledají novou posilu do svých
řad, a proto město Skuteč vyhlásilo
výběrové řízení na pozici strážníka.
Stávající počet strážníků u MP Skuteč k 01.01.2019 je 4.
Veškeré aktuality Městské policie
Skuteč naleznete na webových
stránkách mp.skutec.cz a na Facebooku: Městská policie Skuteč.
Miroslav Štorek,
velitel MP Skuteč

SKUTEČSKÉ NOVINY

KRÁTCE
Divadelní aktuality

Lednové divadelní představení
- Můj nejlepší kamarád (28.01.) zakončí podzimní divadelní cyklus.
Hra pražského Divadla V Rytířské,
v níž uvidíme Aleše Hámu a další
známé herce, je již zcela vyprodána.
V této době je možné si koupit abonentku na jarní divadelní cyklus.
Aktuálně odbor kultury eviduje 293
abonentů, takže pěkná místa v sále
jsou ještě k dispozici. Vstupenky
na jednotlivá představení vstoupí
do prodeje v pondělí 14.01.2019.

Oranžové přechody

Na jaře 2018 město podalo žádost
o dotaci u Nadace ČEZ na vybudování osvětlených, tzv. oranžových
přechodů. Dotaci ve výši 120 tis.
Kč město získalo, ale až v závěru
roku se podařilo sehnat vhodného
zhotovitele. Akce bude v závislosti
na klimatické podmínky realizována v I. čtvrtletí roku 2019 a půjde
o osvětlení stávajících přechodů
u ZŠ Komenského a v ul. Smetanova u prodejny DKV elektro.

VÁNOČNÍ SOUSEDSKÉ POSTÁVÁNÍ V BETLÉMĚ „VESELÉ ŠKOLKY“
Nestárnoucí příběh o Ježíškovi
z Betléma v podání našich dětí dojal všechny přítomné bez rozdílu
věku. Roztomilé a bezprostřední
vystoupení malých herců zapůsobilo na všechny maminky, tatínky,
babičky, dědečky a ostatní přihlížející. Měli možnost vidět nejen
malé andělíčky, trubače, sv. Josefa
a sv. Marii i s malým Ježíškem,
ale také velké zaujetí, které bylo
patrné na výkonech a soustředění
dětí i před tak velkým publikem.
Hudební doprovod na klávesy
v podání pana učitele Štirského
podmaloval vánočně laděné písničky. Především pak při hezkých
vánočních koledách, které si s chutí
zazpívali všichni.
Působivou atmosféru ještě více
dokreslila živá zvířátka umístěná

SPORTOVNÍ KALENDÁŘ
Městská sportovní hala

v ohrádkách Betléma na pozadí
scénky. Děti si je mohly prohlédnout, pohladit i nakrmit. Z vystoupení našich ,,Jezulátek“ se radovalo

Všichni z „Veselé školky“ Osady
Ležáků ve Skutči Vám všem ještě
jednou přejí hodně štěstí, zdraví, lásky a splněných snů v roce
2019.

Kopaná – turnaj mládeže (8:00 – 17:00)
Stolní tenis – divize (9:00 – 17:00)
Basketbal – Východočeská liga muži
Basketbal – Vč. liga mužů (10:00 – 12:00)
Raketlon (13:00 – 19:00)

so 12.01.
		
ne 13.01.

Florbal – 2. liga žen (9:00 – 15:30)
Futsal – Pardubický přebor (16:00 – 19:00)
Kopaná – turnaj mládeže (8:00 – 14:00)

so 26.01.
		
ne 27.01.

Florbal – Pardubická liga elévové
(9:00 – 14:00)
Futsal – divize D (15:00 – 18:30)
Kopaná – turnaj mládeže (8:00 – 16:00)

Aktuální rozpis jednotlivých sportovišť naleznete
na sportoviste.skutec.cz

Zlatý Kanár pro Nelu Odehnalovu
Tenisový svaz udělil trofej Zlatý
kanár za sezonu 2017–2018 Nele
Odehnalové, hráčce TJ Hradec
Králové. Cena jí byla udělena
za celoroční výsledky a dlouholetou poctivou práci. Získala titul
krajské přebornice starších žákyň
ve dvouhře i čtyřhře, v republikovém žebříčku starších žákyň je

ve svém ročníku na 6. místě. Účastnila se i mezinárodních turnajů,
kde na konci sezony získala titul
ve čtyřhře na kurtech TK Sparta
Praha. Nela je žákyní 8. ročníku ZŠ
Komenského Skuteč. Škole tímto
chceme poděkovat za vstřícnost při
jejím studiu.
Petr Šanovec

Mgr. Pavlína Pokorná
ředitelka mateřské školy

Nabídka plaveckých
kurzů pro děti od 4 let
do 14 let

Restaurované křížky

V listopadu byly zpět na svá místa
instalovány restaurované křížky
u obcí Štěpánov a Lhota. Obdobným
způsobem chce město v roce 2019
opravit i křížek u silnice směrem
do Horek. Na zmíněnou investici
byla v prosinci loňského roku podána žádost k Pardubickému kraji.

q Vodárna u Velamosu ve Skutči

Investice
v ZŠ Komenského

V rámci akce Oprava kostela sv.
Václava v Lažanech u Skutče došlo
v roce 2018 i k restaurování varhan.
Celý nástroj byl firmou Dalibor Machek – Varhanářství demontován
a odvezen. Prošel základním očištěním a konzervací, restaurovány byly
měchy, hřídelové desky, vzdušnice,
píšťalnice, klaviatura i vzduchovody. Celkové náklady dosáhly výše
334 075 Kč. Částkou 100 000 Kč
přispělo na restaurování vzácného
nástroje také město Skuteč.

mnoho hostů ze všech dalekých
i nedalekých koutů. Tato práce,
nebo poslání, jak to kdo cítí, musí
bavit a dodávat zpětně radost, jinak
by se nikdy nepodařilo to, co jsme
nazvali Vánočním sousedským postáváním a splnilo tak svůj účel se
společně radovat z nadcházejících
vánočních svátků.
Tímto také děkujeme všem sponzorům, kteří na naši školičku mysleli
i v roce 2018.

Oranžové hřiště

Varhany
v lažanském kostele

so 05.01.
		
		
ne 06.01.
		

so 19.01.
Futsal – divize D (8:00 – 12:00)
		
Stolní tenis – regionální přebor
			
(9:00 - 12:00)
		
Florbal – Pardubická liga mužů
(12:00 – 20:00)
ne 20.01.
Kopaná – turnaj mládeže (8:00 – 14:00)

O doplnění zahrady MŠ Osady Ležáků o nové herní prvky se město
snaží prostřednictvím dotace od Nadace ČEZ v rámci programu „Oranžová hřiště“. V roce 2018 nebylo
naší žádosti vyhověno, ale protože
program pokračuje, bude žádost
v letošním roce podána opětovně.

V rámci schváleného rozpočtu
města na r. 2019 je zařazena i II.
etapa výměny oken na budově ZŠ
Komenského. Po první etapě v loňském roce, která obnášela cca 35 ks
oken, budou letos vyrobena i všechna zbývající. Celková výměna by
měla být hotová do konce letních
prázdnin. Další investicí, která by
na ZŠ Komenského měla proběhnout, je vybudování tzv. venkovní
učebny. Akce by měla být realizována v rámci výzvy MAS, v níž město Skuteč podalo žádost o dotaci.
Prošla již prvním kolem hodnocení
a byla doporučena k realizaci.

STRANA 3

Plavecký kroužek Plavání pro každého nabízí i v novém roce kurzy
plavání pro děti. Kurzy se konají v pondělí, ve středu a v pátek
od 15:00 do 19:00 v plaveckém bazénu ve Skutči. Cena je 1.300 Kč,
přičemž první „ukázková“ lekce
probíhá vždy zdarma a nezávazně.
Začínáme 07.01.2019 a končíme
14.06.2019. Rádi vám poradíme
s výběrem vhodného kurzu na tel.
čísle 777 298 928, kontaktní osoba: Mgr. Jana Pauerová. Těšíme se
na nové kamarády! Více o našem
plavání, výletech, táborech atd. naleznete na Facebooku Plavání pro
každého.
Mgr. Jana Pauerová

PF 2019 ze ZUŠ

q Vodárna na Zbožnově

MěVAK opravuje
své objekty

Společnost Městské vodovody
a kanalizace Skuteč, s.r.o. pokračuje v investicích do infrastruktury. Po čerpací stanici ve Zvěřinově
ulici, která prošla opravou v září
2017, přišly nyní na řadu další
dva vodojemy. Jednotná modrá
fasáda od podzimu loňského roku
zdobí také vodojemy na Zbožnově
a u Velamosu. I tuto investici realizovala firma Petr Žoudlík, Skuteč.
V případě vodojemu na Zbožnově
představují náklady částku 104 tis.
Kč, u Velamosu to bylo 160 tis. Kč.

q Koncem listopadu začaly práce na rekonstrukci nátokového a přečerpávacího potrubí do usazovacích nádrží. Musí se odbagrovat velké množství zeminy a původní litinové potrubí bude nahrazeno nerezovým, které bude
mít delší životnost v tomto agresivním prostředí. Tuto zakázku provádí firma
INSTAV Hlinsko a.s. v hodnotě cca 370 tis. Kč.

Školní rok je v plném proudu a ani my nezahálíme. Máme za sebou již
spoustu vydařených akcí jako např.: Koncert vítězů pěvecké soutěže Skutečský slavík, žákovské koncerty, adventní koncerty, výchovné koncerty
a výtvarné tvoření pro MŠ, souborový koncert pro školy i veřejnost. Účastnili jsme se slavnostního otevření hasičárny, oslav 100 let výročí od založení
Československého státu. Pěvecký sbor Cantando se zúčastnil celostátní soutěže dětských pěveckých
sborů Porta musicae,
Nový Jičín, odkud si přivezl stříbrné pásmo.
V druhém pololetí tohoto školního roku pro vás
připravujeme dva slavnostní koncerty, neboť
naše škola slaví 60 let
od svého založení.
Za tímto krátkým výčtem
akcí je spousta práce našich žáků a jejich pedagogů. Rád bych jménem
Základní umělecké školy
Vítězslava Nováka, Skuteč všem, kteří nás podporovali, nejen v uplynulém roce touto cestou
moc poděkoval.
Do nového roku Vám
přeji hodně štěstí, zdraví a úspěchu a těším se
na setkání třeba na některém z našich koncertů.
Jan Papež

STRANA 4

SKUTEČSKÉ NOVINY

Výpis z usnesení ze 1. zasedání Rady města Skuteč
konaného 12. listopadu 2018 na Městském úřadě Skuteč
Rada města vydává:
01/001/2018
osvědčení o nastoupení do funkce
člena zastupitelstva města Skuteč
Rada města bere na vědomí:
02/001/2018
dopis č. j. 1632/2018 doručený
na podatelnu Městského úřadu Skuteč, dle přílohy.
03/001/2018
výpověď z nájmu bytu č. 23 v č.
p. 933, ulice Boženy Němcové,
Skuteč k 31.01.2019, dle žádosti
nájemce
Rada města schvaluje:
04/001/2018
aktualizovanou přílohu ke Směrnici
S 3/2016
05/001/2018
aktualizovanou přílohu ke Směrnici
S 3/2018
06/001/2018
podání žádosti o dotaci na Ministerstvo kultury ČR na pořízení atypických knihovních skříní pro depozitář starých tisků v Městském muzeu
Skuteč
07/001/2018
podání žádosti o dotaci do grantového řízení Oranžové hřiště 2018,
vyhlašovaného Nadací ČEZ
08/001/2018
dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo
na projekt Zvýšení odolnosti hasičské
zbrojnice JSDH Skuteč vůči účinkům
mimořádných událostí se společností
STAVER Luže s. r. o.
09/001/2018
poskytnutí dotace z rozpočtu města
Skuteč na rok 2018 spolku SH ČMS
- SDH Skuteč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí
10/001/2018
poskytnutí dotace z rozpočtu města
Skuteč na rok 2018 spolku
Český svaz chovatelů, z.s., Základní
organizace Skuteč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí
11/001/2018
smlouvu s firmou ZD Zderaz, IČ
00124851 na zajištění zimní údržby na území města Skutče
12/001/2018
přidělení bytu č. 15 v č. p. 971, Skuteč, na dobu určitou jednoho roku
a ukládá s nájemcem uzavřít nájemní smlouvu
13/001/2018
dohodu o ukončení nájmu bytu č. 5
v č. p. 377, Palackého náměstí, Skuteč, k 31.12.2018
14/001/2018
podmínky nájmu bytu č. 23 v domě
č. p. 933 v ulici Boženy Němcové,
Skuteč, na dobu určitou jednoho
roku
15/001/2018
podmínky nájmu bytu č. 5 v domě č.
p. 377 na Palackého náměstí, Skuteč, na dobu určitou jednoho roku
16/001/2018
podmínky dobrovolné aukce na byt
č. 48 v domě č. p. 929, Družstevní
ulice, Skuteč
17/001/2018
záměr prodeje p. p. č. 2217/5 o výměře 214 m², ostatní plocha - ostatní
komunikace, a p. p. č. 2218/9 o výměře 223 m², ostatní plocha - ostatní
komunikace,
vše k. ú. Skuteč, obec Skuteč za cenu
300 Kč/m² + platná sazba DPH +
náklady s prodejem spojené
18/001/2018
záměr prodeje částí p. p. č. 1741/1
o výměře cca 210 m², ostatní plocha
- ostatní komunikace, k. ú. Lažany
u Skutče, obec Skuteč za cenu 35
Kč/m² + platná sazba DPH + náklady s prodejem spojené
19/001/2018
záměr směny částí pozemkové parcely č. 712/4 o výměře cca 90 m²,
ostatní plocha – silnice, ve vlastnictví
města Skuteč za část pozemkové
parcely č. 327 o výměře cca 20
m², ostatní plocha – manipulační
plocha, vše nacházející se v katastrálním území Štěpánov u Skutče,
obec Skuteč. Směna s doplatkem
výměr ve výši 100 Kč/m² + platná
sazba DPH
20/001/2018
dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne
15.12.2016 s příspěvkovou organizací SeniorCentrum Skuteč, Smetanova 946
21/001/2018
výpůjčku budovy čp. 542 na st. p. č.
465, p. p. č. 314/2 o výměře 76

m², ostatní plocha, p. p. č. 314/3
o výměře 57 m², zahrada, p. p. č.
314/4 o výměře 59 m², ostatní plocha, p. p. č. 314/7 o výměře 20 m²,
zahrada, vše k.ú. Skuteč, obec Skuteč, na dobu neurčitou, pro SH ČMS
– Sbor dobrovolných hasičů Skuteč
22/001/2018
výpůjčku stánku na občerstvení s příslušenstvím umístěného na pozemkové parcele č. 404/1, ostatní plocha
– sportoviště, nacházející se v k. ú.
Skuteč, obec Skuteč na dobu určitou
do 31.12.2019
23/001/2018
smlouvu o výpůjčce nemovité věci č.
p. 75, Štěpánov se SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů Štěpánov
24/001/2018
smlouvu o nájmu prostor určených
k podnikání a movitých věcí v Kulturním klubu Skuteč, Rubešova 525
25/001/2018
smlouvu o nájmu prostor určených
k podnikání na letním koupališti
ve Skutči se společností Dvořáková
s.r.o., Chrudim
26/001/2018
smlouvu o nájmu prostor určených
k podnikání a movitých věcí v domě
čp. 57, k. ú. Radčice u Skutče, obec
Skuteč
27/001/2018
smlouvu o nájmu pozemku na část
p. p. č. 399/2 , k. ú. Skuteč, obec
Skuteč s paní Ivanou Sobotkovou
28/001/2018
smlouvu o pachtu části pozemku
p. č. 1096/1, o výměře 380 m², k.
ú. Skuteč, obec Skuteč
29/001/2018
smlouvu o pachtu části pozemku
p. č. 1093/1, o výměře 490 m², k.
ú. Skuteč, obec Skuteč
30/001/2018
smlouvu o pachtu pozemku části p. p. č. 1093/1, o výměře 110
m², ovocný sad, k. ú. Skuteč, obec
Skuteč
31/001/2018
smlouvu o pachtu pozemku p. č.
1886/1, o výměře 1113 m², zahrada, k. ú. Skuteč, obec Skuteč s truhlářstvím Elba, Skuteč
32/001/2018
smlouvu o pachtu pozemku na část
p. p. č. 2452/32 o výměře 30 m²,
ostatní plocha - ostatní komunikace,
k. ú. Skuteč, obec Skuteč
33/001/2018
smlouvu o pachtu pozemku na část
p. p. č. 2452/32 o výměře 35 m²,
ostatní plocha - ostatní komunikace,
k. ú. Skuteč, obec Skuteč
34/001/2018
rozhodnutí ze dne 12.11.2018 jediného společníka obchodních společností Městské vodovody a kanalizace Skuteč s.r.o. a Městská sportoviště
Skuteč, s.r.o. při výkonu působnosti
valné hromady společnosti dle § 12
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech
Rada města bere na vědomí:
35/001/2018
rozhodnutí o poskytnutí dotace ze
Státního fondu životního prostředí
ČR na projekt Revitalizace zimního
stadionu Skuteč - strojovna chlazení
a ledová plocha
36/001/2018
složení komise k projednávání přestupků
Rada města jmenuje:
37/001/2018
předsedu a členy likvidační a škodní
komise Rady města Skuteč
38/001/2018
předsedu a členy bytové komise
Rady města Skuteč
39/001/2018
členy Školské rady při Základní škole Skuteč, Smetanova 304, okres
Chrudim
Rada
města
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
40/001/2018
prodej části p. p. č. 2468/1 o výměře 51 m², ostatní plocha - ostatní komunikace, k. ú. Skuteč, obec Skuteč
za cenu 300 Kč/m² + platná sazba
DPH + náklady s prodejem spojené
41/001/2018
prodej částí p. p. č. 277/2 o výměře 235 m², ostatní plocha - neplodná
půda, k. ú. Skutíčko, obec Skuteč
s tím, že 69 m² za cenu 35 Kč/m²
a 166 m² za cenu 100 Kč/m² + platná sazba DPH + náklady s prodejem
spojené

Výpis z usnesení z 2. zasedání Rady města Skuteč
konaného 19. listopadu 2018 na Městském úřadě Skuteč
Rada města doporučuje ZM
schválit:

01/002/2018
rozpočet města Skuteč na rok 2019

Výpis z usnesení z 3. zasedání Rady města Skuteč
konaného 26. listopadu 2018 na Městském úřadě Skuteč
Rada města neschvaluje:
01/003/2018
zápůjčku
pozemků
uvedených
v žádosti doručené na podatelnu
Městského
úřadu
Skuteč
dne
08.11.2018,
č.j.
SK/MI/320/1678/2018/PET
Rada města bere na vědomí:
02/003/2018
čerpání rozpočtu města za období
leden - říjen 2018
Rada města schvaluje:
03/003/2018
ceny ubytování a stravování uživatelů na rok 2019 v příspěvkové
organizaci SeniorCentrum Skuteč
s platností od 01.01.2019
04/003/2018
odpisový plán Základní školy, Smetanova 304, okres Chrudim na rok
2018 a 2019
05/003/2018
čerpání rezervního fondu Základní školy, Skuteč, Smetanova 304,
okres Chrudim
06/003/2018
v souladu s platnou legislativou pololetní odměny ředitelů škol a školských zařízení zřízených městem
Skuteč
07/003/2018
změnu položkového rozpočtu města
Skuteč na rok 2018
08/003/2018
rozpočtové opatření č. 8/2018
v rozpočtu města Skuteč
09/003/2018
plán inventur města Skuteč na rok
2018 jako přílohu ke směrnici
4/2011
10/003/2018
objednávku výměny rozvodů vody
a vodoměrů v č.p. 931-933 v ulici
Boženy Němcové ve Skutči, u společnosti DS Teplo, s.r.o., Skuteč
11/003/2018
záměr výpůjčky budovy čp. 50
na stavební parcele parcelní číslo
244 o výměře 98 m², zastavěná
plocha - nádvoří a pozemkové parcely parcelní číslo 527 o výměře
1313 m², ostatní plocha - sportoviště a rekreační plocha, vše katastrál-

ní území Lažany u Skutče
12/003/2018
smlouvu o pachtu části pozemku
p. č. 44/5 o výměře 120 m², k. ú.
Nová Ves u Skutče, obec Skuteč
13/003/2018
zřízení věcného břemene na p. p. č.
758/43, k. ú. Skuteč ve prospěch
GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem
14/003/2018
zřízení věcného břemene na p. p. č.
758/18, k. ú. Skuteč ve prospěch
ČEZ Distribuce a. s., Děčín
15/003/2018
smlouvu o dílo na zpracování žádosti o dotaci a podkladů pro vydání rozhodnutí na projekt Nový
pavilon mateřské školy ve Skutči
v pasivním energetickém standardu
se společností LK Advisory, s.r.o.,
Praha
16/003/2018
objednávku na doplnění projektu
o fotovoltaickou elektrárnu k přístavbě MŠ Poršova ve Skutči s Ing. Josefem Dvořákem
17/003/2018
místo konání občanských sňatků obřadní místnost Městského úřadu
Skuteč a stanovuje oddací dny,
ve kterých budou probíhat sňatečné obřady - každý pátek a sobota
v měsíci
Rada města pověřuje:
18/003/2018
člena Zastupitelstva města Skuteč
oddáváním při svatebních obřadech
Rada
města
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
19/003/2018
smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na části území Pardubického
kraje v období od 09.12.2018
do 14.12.2019 a úhradě nákladů
s tím spojených s Pardubickým krajem
20/003/2018
koupi nemovitých věcí - budovy čp.
551 a budovy čp. 552, k. ú. Skuteč,
obec Skuteč, místní část Přibylov
21/003/2018
střednědobý výhled rozpočtu města
Skuteč 2020-2021

Výpis z usnesení z 4. zasedání Rady města Skuteč
konaného 10. prosince 2018 na Městském úřadě Skuteč
Rada města bere na vědomí:
01/004/2018
informaci o plánovaných akcích
Povodí Labe, státního podniku
ve správním obvodu města Skuteč
v letech 2019-2021
02/004/2018
dopis doručený na podatelnu
MěÚ dne 03.12.2018, č. j.
SK/MI/337/1815/2018/PET
Rada města schvaluje:
03/004/2018
převod finančních prostředků z rezervního fondu SeniorCentra Skuteč do fondu investic SeniorCentra
Skuteč
04/004/2018
odměnu řediteli příspěvkové organizace SeniorCentrum Skuteč
05/004/2018
smlouvu o bezúplatném převodu
majetku se Základní školou, Skuteč,
Smetanova 304, okres Chrudim
06/004/2018
změnu položkového rozpočtu města
Skuteč na rok 2018
07/004/2018
odpis nepotřebného dlouhodobého
majetku města Skuteč
08/004/2018
nájem bytu č. 5 v č. p. 377, Palac-

kého náměstí, Skuteč na dobu určitou jednoho roku a ukládá s nájemcem uzavřít nájemní smlouvu
09/004/2018
nájem bytu č. 23 v č. p. 933, ulice
Boženy Němcové, Skuteč na dobu
určitou jednoho roku a ukládá s nájemcem uzavřít nájemní smlouvu
10/004/2018
dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu
nebytových prostor a pozemků ze
dne 23.04.2013 s Městskými sportovišti Skuteč, s. r. o.
11/004/2018
dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu
nebytových prostor ze dne 15. 12.
2016 s příspěvkovou organizací
SeniorCentrum Skuteč, Smetanova
946
12/004/2018
záměr pachtu části pozemkové
parcely č. 215/1 o výměře 40 m²,
ostatní plocha – ostatní komunikace,
nacházející se v katastrálním území
Radčice u Skutče, obec Skuteč,
na dobu určitou, za cenu 2 Kč/m²
13/004/2018
záměr prodeje částí p. p. č.
1123/1, o výměře cca 70 m², ostatní plocha - ostatní komunikace, k. ú.
Hněvětice, obec Skuteč, za cenu

SPOZ v roce 2019 už raději ne

Na tomto místě jste byli zvyklí vídat informace Sboru pro občanské
záležitosti (SPOZ) – jména nově narozených občánků a jména občanů, kteří
v daném období oslavili významná životní jubilea, popř. oznámení o zlaté či
diamantové svatbě. V průběhu roku 2018 vešlo v platnost Obecné nařízení
o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR , které vytváří nový právní rámec ochrany osobních údajů občanů EU. Abychom dostáli novým pravidlům, nebudeme
nadále ve Skutečských novinách výše uvedené informace zveřejňovat.
Současně došlo, vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu jubilantů, k úpravě
v předávání balíčků a gratulací ze strany města. Od 01.01.2019 budou tyto
předávány při příležitosti 70., 80., 85. a 90. narozenin. Po 90. narozeninách
pak každý další rok. Při příležitosti 75. narozenin bude rozesílána pouze
písemná gratulace.					
/frí/
Výpis z usnesení z 4. zasedání Rady města Skuteč
konaného 10. prosince 2018 na Městském úřadě Skuteč
35 Kč/m² + platná sazba DPH
+ náklady s prodejem spojené
14/004/2018
smlouvu na administraci výběrového řízení na akci Revitalizace
zimního stadionu Skuteč - strojovna
chlazení a ledová plocha s Ing. Josefem Bártou
15/004/2018
smlouvu o dílo se společností DKV
elektro spol. s r.o., IČ 25266217
na akci Oranžové přechody ve Skutči
16/004/2018
smlouvu o sdružených službách
dodávky elektřiny ze sítí nízkého
napětí č. 1295058146 s obchodní
společností ČEZ ESCO, a.s., Praha
17/004/2018
dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. OKSCR/18/0358
s Pardubickým krajem
18/004/2018
dohodu o předčasném užívání stavby Novostavba chodníku v ulici Smila Flašky včetně parkovacích stání,
se společností Hold, s.r.o.
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit:
19/004/2018
prodej části p. p. č. 110/1, ostatní
plocha - ostatní komunikace, k. ú.
Radčice u Skutče, obec Skuteč
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit:
20/004/2018
rozpočtové opatření č. 9/2018

v rozpočtu města Skuteč
21/004/2018
poskytnutí
dotace
společnosti
Městská sportoviště Skuteč, s.r.o.
a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace
22/004/2018
dodatek č. 1 ke smlouvě o zápůjčce ze dne 30.10.2017 s SVJ č.
p. 379, Palackého náměstí, Skuteč
23/004/2018
prodej části p. p. č. 351/1 o výměře 135 m², ostatní plocha - ostatní
komunikace, k. ú. Lhota u Skutče,
obec Skuteč za cenu 35 Kč/m² +
platná sazba DPH + náklady
s prodejem spojené
24/004/2018
prodej p. p. č. 2217/5 o výměře
214 m², ostatní plocha - ostatní
komunikace a p. p. č. 2218/9
o výměře 223 m², ostatní plocha
- ostatní komunikace, vše k. ú. Skuteč, obec Skuteč za cenu 300 Kč/
m² + platná sazba DPH + náklady
s prodejem spojené
25/004/2018
koupi části p. p. č. 84/2 o výměře
cca 160 m², ostatní plocha - jiná
plocha, k. ú. Skuteč, obec Skuteč,
za cenu 300 Kč/m² + náklady
s koupí spojené od majitelů podílů
předmětné parcely v ulici Havlíčkova Skuteč
26/004/2018
směrnici S 8/2018 sociální fond
27/004/2018
směrnici S 9/2018 použití sociálního fondu

Vánoce v SeniorCentru
Advent a vánoční svátky jsou chvílí
pro setkávání a zastavení s vánočními písněmi a příběhy. V SeniorCentru bylo opravdu rušno. Vánoční
stromečky nám krásně ozdobily děti
ze ZŠ Smetanova. S vystoupeními
přišly děti z mateřských škol z Pokřikova a Osady Ležáků ze Skutče.
Jako již tradičně nechyběly pěvecké
sbory Smíšek ze ZŠ Komenského
a Cantando ze ZUŠ ze Skutče, které spolu s Hanou
Faltysovou vystoupily na našich vánočních
besídkách.
Návštěvou potěšily děti ze ZŠ
Komenského
a
skutečského
gymnázia. S živým betlémem
k nám poprvé
zavítali skutečští
skauti.

Za svými blízkými se více než kdy
jindy přišly podívat rodiny našich
klientů. Tam, kde rodiny chybí, se
o návštěvu postarala také Ježíškova
vnoučata.
Za všechna vystoupení a návštěvy
moc děkujeme, udělali všem našim
klientům velkou radost.
Mgr. Linda Bodláková

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
pohotovostní služby jsou od 9 do 13 hodin
Leden
1.1. Pondělí - Nový rok
5.1. Sobota			
6.1. Neděle			
12.1. Sobota			
13.1. Neděle			
19.1. Sobota			
20.1. Neděle			
26.1. Sobota			
27.1. Neděle			

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

Únor
2.2. Sobota			
3.2. Neděle			
9.2. Sobota			
10.2. Neděle			

MUDr. Lubomír Pecháček
MUDr. Lubomír Pecháček
MUDr. Zora Dvořáčková
MUDr. Zora Dvořáčková

Yvona Chludová
Hana Mrkvičková
Hana Mrkvičková
Zdena Janovská
Zdena Janovská
Libor Bačkovský
Libor Bačkovský
Tomáš Mrkvička
Tomáš Mrkvička

Skuteč, Smetanova 568
Proseč u Skutče, Zahradní
Proseč u Skutče, Zahradní
Trhová Kamenice
Trhová Kamenice
Hlinsko
Hlinsko
Proseč u Skutče, Zahradní
Proseč u Skutče, Zahradní
Miřetice 31
Miřetice 31
Hlinsko
Hlinsko

240
240

240
240

U BOTANY Skuteč
Zdravotní středisko
Zdravotní středisko
Hlinecká 64
Hlinecká 64
Družstevní 1401
Družstevní 1401
Zdravotní středisko
Zdravotní středisko
Zdravotní středisko
Zdravotní středisko
Husova 64
Husova 64

STRANA 5

SKUTEČSKÉ NOVINY

ZPRÁVY Z GYMNÁZIA
Přípravné kurzy

Od ledna do dubna 2019 budou probíhat přípravné kurzy k přijímacím
zkouškám z matematiky a českého jazyka pro žáky 5. a 9. tříd. Bližší informace najdete na webu www.gymskutec.cz.

Další úspěchy v Cambridge zkouškách

Dva studenti gymnázia, Daniel Čermák (oktáva) a Petr Florián (septima),
využili slevového kuponu, který získali za nejlepší výsledky v loňské
soutěži Best in English, a zúčastnili se v letošním školním roce Camridge
zkoušky. Opět skvěle zabodovali. Dan dosáhl úrovně C 1 – zkušený uživatel jazyka (umí jazyk užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely). Petrovi uteklo toto ocenění pouze o 2 body, a tak
získal certifikát úrovně B2+. Státní maturitní zkouška z anglického jazyka
předpokládá znalosti na úrovni B1.
Blahopřejeme!

Soutěž Mladý kriminalista

Dne 21.11.2018 proběhla na Střední průmyslové škole chemické v Pardubicích odborná soutěž pod názvem „Mladý kriminalista“. Jednalo se
o republikovou soutěž, kde byly zastoupeny veškeré střední školy, které se
zabývají ve svém studijním programu bezpečnostně právní činností. Naše
gymnázium bylo zastoupeno dvěma soutěžními družstvy studentů BP ze
4. ročníku. Průběh soutěže byl velmi náročný a kladl vysoké požadavky
na odbornou a teoretickou přípravu z předmětu kriminalistiky.
Soutěž spočívala v plnění zadaných úloh, které vyžadovaly znalosti z oboru daktyloskopické, trasologické a antropologické identifikace, vyhotovení
písemného testu z teoretických znalostí v oboru kriminalistiky, fotografování s variabilní expozicí a hloubkou ostrosti, ověřování postřehu při ohledání místa činu a praktické dovednosti při manipulaci se střelnou zbraní.
Součástí byla také soutěž ve sportovní střelbě. Jedno z našich družstev se
umístilo na vynikajícím 5. místě, a to před družstvy škol v naší republice,
které patří mezi jedničky v tomto oboru.

Dílny romské historie

Ve spolupráci s organizací Romano džaniben, z.s. proběhl interaktivní
workshop Dílny romské historie pro žáky kvinty a sexty. Během dopoledne se žáci mohli seznámit s životním příběhem manželů Gáborových,
zasazeným do období totalitních režimů 20. století, a poznat blíže romskou
historii, romské zvyky a tradice.

Zvol si info opět ve Skutči

Studenti Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně jsou autory projektu Zvol si info, jehož cílem je naučit mladé lidi pracovat s informacemi v médiích a na internetu, ověřovat zdroje atd. Vlastními slovy
studentů: „Už nás nebavilo dívat se, jak se chytré mozky plní hloupými
(dez)informacemi.“
Tentokrát k nám zavítala studentka Sociologie a Pedagogiky, která žáky
dvou ročníků BP oboru a dvou ročníků gymnázia upozornila nejen na dosti
běžné manipulace prostřednictvím fotomontáží, ale také na možnost generování videozáznamu například prezidentského projevu, který působí
velmi věrohodně, ale přesto je to jen technická hra. Žáci si také během
jedné z aktivit mohli uvědomit, jak malé množství informací nám často
stačí k tomu, abychom něco odsoudili, nebo naopak nekriticky přijali, popřípadě udělali nějaké závažné rozhodnutí. Více se o projektu dozvíte zde:
http://zvolsi.info/

PŘEDVÁNOČNÍ AKCE NA ZŠ SMETANOVA
Psal se 30. listopad a naše družina
se dočkala předvánočního výletu na zámek Žleby. V zámku nás
čekala vánoční prohlídka oživená
pohádkovými postavami jako je
princezna, drak nebo kuchař v zámecké kuchyni. Princezně jsme
našli a nakrmili ztraceného králíka, drakovi poradili, co dělat, aby
celý den neprobrečel a v kuchyni
ochutnali výborné sušenky. Výlet
jsme zakončili nákupem vánočních ozdob a plni zážitku jsme
za tmy dorazili domů.

pohled na hrad Potštejn, vypínající
se nad obcí. Zámek sám, nacházející se v centru obce, nás uvítal
pěkně připraveným vánočním programem. Nejprve jsme procházeli
místnostmi zámku, v každé nás čekala část divadelního představení
na téma zrození Ježíška -„Betlémský příběh“. Průvodkyní nám byla

dívenka Barunka, která s námi objevovala jednotlivé fáze příběhu:
Zvěstování narození ježíška, Cesta
Marie a Josefa z Nazaretu do Betléma, Tři králové a samotné zrození v Betlémě. Dále jsme navštívili
světelnou vánoční výstavu a expozici Betlémů. Poseděli jsme v zámecké místnosti a byli pohoštěni

čajem s datlovými perníčky. Děti
si mohly zakoupit drobné dárky.
Krásně vánočně naladěni jsme
se vrátili zpět do Skutče natěšeni
na další akce, které nás ještě ve vánočním čase čekaly.
Mgr. Ludmila Drobná

Ve stejný den čekal žáky 8. a 9.
třídy výlet do elektráren Dukovany a Dalešice. Směrem tam si
museli prožít nekonečnou cestu
autobusem, kterou se paní učitelka Leopoldová snažila ozvláštnit
svými záludnými kvízovými otázkami. V Dukovanech byli všichni
ohromeni velikostí této jaderné
elektrárny! Zhlédli krátké filmy
a prohlédli si zmenšené modely
elektrárny, ke kterým jim paní průvodkyně všechno vysvětlila. Ale
k pravým reaktorům se nedostali
(to až jim bude 18 let a více…).
Po skončení prohlídky vyrazili
do přečerpávací vodní elektrárny
Dalešice.
V rámci projektového týdne Vánoce děti z 2., 3., a 4. tříd navštívili zámek Potštejn. Po příjezdu
do stejnojmenné obce nás potěšil

Vánoční výstavou si ZŠ Smetanova (znovu) připomněla výročí
Významné výročí, jakým je 100
let od vzniku naší samostatné republiky, se už od počátku
nabízelo jako hlavní téma naší
tradiční akce – vánoční výstavy
na ZŠ Smetanova, konané v pátek
7. prosince. Chtěli jsme návštěvníkům připomenout některé okamžiky z naší historie, slavnější
i méně slavné momenty národa,
běžné předměty dob minulých
a proměny Skutče v běhu historických epoch.

Kromě tradiční módní přehlídky
šatů salonu Diana a vystoupení pěveckého sboru Sluníčka mohla zaujmout cukrářská soutěž O moučník
Magdaleny Dobromily Rettigové.
Mohli jste se totiž akce zúčastnit aktivně (tedy napéci nějaký originální
a co nejchutnější zákusek) a přihlásit ho, následně pasivně i jako divák
a degustátor. Po ochutnání (a můžeme zde prozradit, že všechny moučníky byly ochutnány a ochutnávány
až do úplného snědení, takže nezbyl
opravdu ani jeden kousek) jste pak

mohli hlasovat v anonymní soutěži.
Vítězkou se stala paní Malínská,
která upekla jablečný tažený závin
podle receptu M. D. Rettigové a získala nejvíce hlasů.
Příjemnou atmosféru doladila dvojice mladých brněnských fyziků říkajících si ÚDIF. Předváděli zájemcům pokusy s kapalným dusíkem.
Toto fyzikální „divadlo“ se odehrávalo v naprosto nové učebně fyziky a chemie před velkým počtem
diváků. Zbývá připomenout taneční

vystoupení tříd 4. A a 4. B, ukázky
práce v dílnách, pestrou obrazovou
výzdobu a neméně pestrou nabídku
všeho možného vánočního zboží
tradičních prodejců. Věříme, že každý návštěvník si našel v průběhu výstavy něco, co mu zpříjemnilo zmíněné páteční odpoledne a podvečer.
Závěrem bychom chtěli nejen naší
republice, ale i vám popřát vše nejlepší do nového roku.
žáci a zaměstnanci
ZŠ Smetanova

Paměť národa

V prosinci se třídy sexta, septima a 2. ročník BP vypravily do Prahy.
Cílem exkurze byla výstava Paměť národa, uspořádaná společností Post
Bellum při příležitosti stého výročí vzniku Československa. Jako symbolické místo byl pro výstavu vybrán někdejší Stalinův památník na Letné.
Expozici tvoří čtyři části – Zeď, Stély (nachází se pod širým nebem), Obrazy a Vzpomínky (audiovizuální průřez našimi moderními dějinami – dvěma totalitami – uvnitř památníku). A protože patronát nad gymnáziem drží
Řád maltézských rytířů, navštívili studenti i jeho pražské duchovní centrum, jímž je Chrám Matky Boží pod řetězem, a centrum administrativně
správní – Velkopřevorský palác na Malé Straně. Díky ochotě Mgr. Hellerové z Velkopřevorství mohli jsme zhlédnout prostory, kam se běžný turista
nedostane.

Exkurze na Metropolitní univerzitě
v Hradci Králové

Dne 26.11.2018 se třídy 1. BP a 3. BP vypravily na exkurzi na Metropolitní
univerzitu v Hradci Králové. Žáci si vyslechli přednášky na téma Právní
ochrana duševního vlastnictví a Nebezpečnost internetu. Obě přednášky
byly nejenom zajímavé, ale i poučné, obohacené konkrétními příklady
z praxe. Druhá přednáška byla navíc rozšířena praktickými cvičeními
na počítačích, v nichž si žáci vyzkoušeli vytvoření podvrženého e-mailu
nebo jak se dostat do zabezpečeného systému – jak prolomit přihlašovací
údaje do e-shopu. Na závěr byli žáci upozorněni, že získané dovednosti
mohou používat pouze v mezích zákona.
dokončení na straně 7

Pestrý podzim ve žďárecké škole
Ačkoli jsme malá škola, snažíme se
dětem obohacovat jejich školní dny
různými kulturními, vzdělávacími
i zábavnými programy. Na počátku
října nás navštívil cirkus, kde měly
děti možnost shlédnout netradiční vystoupení zvířátek. O několik
týdnů později se žáci proměnili

ve hrůzostrašná stvoření, která řádila na halloweenském karnevale.
Začátek listopadu se nesl ve znamení poznávání našeho hlavního
města, kde jsme se v rámci exkurze podívali do tajů České televize
a poté navštívili krásné prostředí
Vyšehradu. Jelikož se blížil svátek

svatého Mikuláše, byli jsme pozváni do Městské knihovny ve Skutči
na besedu s čertovskou tématikou.
Během tohoto období jsme navštívili také výstavu „Nebíčko, peklíčko“ na Základní škole Resslova v Hlinsku, na kterou naši žáci
přispěli svými nádhernými anděly

a čerty. Aby nebylo čertů málo, přijelo nás navštívit také divadlo víly
Srdíčkové s představením „Jak se
anděl potkal s čertem“.
Rádi bychom všem dětem popřáli
mnoho úspěchů v celém školním
roce a hodně zdraví jim i jejich rodinám. ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče
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One woman show Simony Stašové se v anketě o nejlepší divadelní
představení umístila na čtvrté příčce. Proto byla zařazena do programu po deseti letech opět. Divákům
jsme ji chtěli dopřát už vloni, ale
kvůli velkému zájmu o představení
jsme přišli na řadu déle.
Shirley Valentine je jméno dívky,
kterou ta současná, čtyřicetiletá
matka rodiny a manželka počestného občana, už dávno není. I když
se musí starat hlavně o to, aby život její rodiny žijící v Liverpoolu
běžel ve vyježděných kolejích, sny
a touhy té dívky, kterou kdysi byla,
v ní zůstávají. Snad proto podlehne návrhu své kamarádky a udělá
něco, co se od ní neočekává – odjede na dovolenou do míst, kde se
pěstuje vinná réva, do Řecka. A tam

začíná nový život, nové dobrodružství, všechno to, co už považovala
za ztracené.
Bravurní komedie o hledání vlastní
identity z dílny známého britského
komediografa Willy Russella, je
určena nejen všem ženám středního
věku, které pomalu ztrácejí životní
elán, ale i všem divákům, kteří mají
rádi dobrou zábavu. Navíc je skvěle napsané monodrama, v němž
herečka ztvárňuje nejen Shirley, ale
zároveň všechny postavy jejího mikrosvěta, přímo stvořené pro Simonu Stašovou, která dlouho čekala
právě na takovouto příležitost.

tvím vstupenky.skutec.cz, na odboru kultura a školství Městského
úřadu Skuteč nebo v Turistickém
informačním centru v budově

;

Shirley Valentine opět ve Skutči
Městského muzea ve Skutči. Představení není vhodné pro děti do 15
let. 		
/zel/

do 13. 1., 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. 		
Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč

sobota 5. 1. – 20 hodin, KKS
TŘÍKRÁLOVÝ PLES

Římskokatolická farnost Skuteč společně s farností Předhradí zvou na tradiční Tříkrálový
ples s hudební produkcí skupiny MIX. Předprodej vstupenek probíhá v Květinářství Sokol.

Vstupné 115 Kč

čtvrtek 17. 1. – 18 hodin, muzeum
KARIBIK - JACHTOU PO NÁVĚTRNÝCH OSTROVECH

Shirley Valentine uvedeme mimo
abonmá, v pátek 17. května od 19
hodin. Předprodej vstupenek v ceně
350 Kč od 14. ledna prostřednic-

S cestovatelem Jaromírem Novákem prožijeme plavbu z Martiniku na ostrovy Sv. Lucie
a Sv. Vincent a souostroví Grenadiny. Poznáme přírodní dominantu Petit Piton zapsanou
do seznamu světového dědictví UNESCO, rezervaci Tobago Cays s mořskými želvami
a leguány i místo, kde se natáčeli Piráti z Karibiku.

Vstupné: 50 Kč dospělí, 25 Kč děti do 15 let

Vandráci / Vagamundos
Herci Pavel Liška, Jan Révai a režisér
Hynek Bernard si říkají Vagamundos
(Vandráci). Naposledy na svých motorkách vandrovali 3 měsíce po středoamerických cestách.
Nenechte si ujít vyprávění Pavla Lišky a Jana Révaie o jejich
dobrodružství na dvou kolech.
Besedu, kterou musíte zažít, pořádáme v Kulturním klubu Skuteč

KULTURNÍ KALENDÁŘ
LEDEN 2019

pátek 18. 1. – 20 hodin, KKS
MYSLIVECKÝ PLES

ve čtvrtek 30. května 2019 od 19
hodin.

Myslivecký spolek Skuteč vás zve na Poslední leč. K poslechu a tanci zahraje kapela
Chorus. Těšit se můžete na výbornou mysliveckou kuchyni. Předprodej vstupenek probíhá
v Květinářství Sokol. 
Vstupné: sezení 130 Kč, stání 100 Kč

Předprodej vstupenek v ceně
270 Kč probíhá od 3. prosince
prostřednictvím
https://vstupenky.skutec.cz, na odboru kultura
a školství Městského úřadu Skuteč
nebo v Turistickém informačním
centru v budově Městského muzea
ve Skutči. 		
/zel/

pátek 25. 1. – 20 hodin, KKS
8. PLES SMT SKUTEČ

Taneční skupina SMT Skuteč si i letos připravila nové taneční sestavy. Těšit se můžete
na opravdu taneční ples, o který se hudebně postará Taneční a dechový orchestr ZUŠ
Chrudim. Vstupenky jsou v předprodeji v květinářství Sokol na náměstí ve Skutči.
Vstupné: předprodej 120 Kč, na místě 150 Kč

pondělí 28. 1. – 19 hodin, KKS
MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD

PERMANENTNÍ TOUR skupiny OLYMPIC
Koncert nestárnoucí rockové legendy české hudební scény

Skupina Olympic se po 9 letech vrací do Skutče, aby ve středu
15. května 2019 našemu městu poblahopřála k jeho 730. letům. Skupina ve složení Petr Janda, Milan Broum, Jiří Valenta a Martin Vajgl
zahrají skladby z posledních tří alb Souhvězdí šílenců, Souhvězdí drsňáků a Souhvězdí romantiků. Samozřejmě, že dojde i na největší hity
skupiny Olympic.
Předprodej vstupenek v ceně 690 Kč byl zahájen 3. prosince a ve třech
dnech bylo absolutně vyprodáno. Na větší propagaci ani nebyl čas.
Náš zájem o zařazení do turné byl potvrzen až na konci listopadu
a ve smlouvě jsme se museli zavázat k zahájení předprodeje už od prosince. Omlouváme se všem, na které se „nedostalo“ a současně doporučujeme sledovat web města i Facebook města a Kulturního klubu
Skuteč, kde se aktuální informace objevují okamžitě.
/zel/

Příběh hravého lháře, který se dokáže vykroutit i ze zdánlivě bezvýchodných situací
a vymýšlí si s takovou intenzitou, jako by je skutečně zažil. Hlavní roli neopakovatelným
způsobem ztvárnil Aleš Háma, dále uvidíte např. Terezu Kostkovou, Nelu Boudovou a da
lší.
VYPRODÁNO

úterý 29. 1. - 18 hodin, muzeum
JIŽNÍ ETIOPIE VE STÍNU SOPEČNÝCH HROZEB

Vladislav Rapprich, přední český vulkanolog, nám přiblíží výzkumy České geologické
služby probíhající v Etiopii, především v oblasti sopky Corbetti. Oblast, která je osídlena
asi půl milionem obyvatel však ohrožuje i celá řada dalších rizik.
Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč

30. 1. – 17. 3., muzeum
ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA V ZAHRANIČÍ

Pracovníci ČGS jsou díky svým znalostem a erudici cenění nejen v naší republice, ale
i daleko za hranicemi. Čeští experti pracují v celé řadě států Afriky, Asie, Ameriky
a dokonce i v Antarktidě. Výstava jednoduše a názorně přibližuje jejich zajímavou činn
ost.
Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč

středa 30. 1. – 19 hodin, KKS
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

Karel (Jiří Langmajer) se během noci promění v Karlu (Anna Polívková) a musí se
vyrovnat nejen s novým vzhledem, ale hlavně se naučit fungovat v ženském těle a zjistit,
zda to mají ženy opravdu snazší. Vstupné v předprodeji 50 Kč, na místě 80 Kč
Připravujeme na únor:
2. 2. Florbalový ples
16. 2. Maturitní ples GSŘMR
22. 2. Skautský ples

Česká geologická služba v zahraničí

Česká geologická služba ve spolupráci se společností Aquatest
a Etiopskou geologickou službou
realizovala v letech 2012-2014 pro-

jekt zaměřený na identifikaci vodních zdrojů a přírodních nebezpečí
v jižní Etiopii. Práce, podpořené
Českou rozvojovou agenturou, se
vedle zemětřesení, sesuvů, povodní
a eroze půdy zaměřovaly také na vyhodnocení potenciálního nebezpečí
ze strany četných sopek. Až do té
doby totiž existovalo o sopkách jižní Etiopie jen minimum informací.
Největší a patrně nejnebezpečnější
sopkou v této oblasti je Corbetti. Podle zjištění českých odborníků tato

výstava

USMÍVÁNÍ
sopka měla poslední velkou erupci
kolem roku 400 př. n. l., a od té doby
ještě několikrát vychrlila obsidiánové lávy. V těsné blízkosti této sop-

Pavel Matuška: No nazdar! (Kdepak si to koledujou?), akryl, 2018

První výstava v novém roce
přinese zajímavosti z práce českých
geologů na nejrůznějších místech
světa. Panely s řadou fotografií doplní mnohé exponáty z dalekých
zemí. Výstavu zahájí přednáška
s projekcí nazvaná „Jižní Etiopie
ve stínu sopečných hrozeb“.

23. 2. Dětský karneval
26. 2. Partička
27. 2. Mamma Mia! Here We Go Again

ky, a tedy v dosahu případné další
velké erupce, v současnosti žije asi
500 000 obyvatel.
/LA/

Pavel

Matuška
Mìstské muzeum

Skuteè
27.11. 2018 - 13.1. 2019

q Na tradičním vánočním koncertě PS Rubeš vystoupil pod vedením
Zdeňka Kudrnky 11. prosince i DPS Cantando.

q Program skladeb duchovních, adventních i vánočních zakončili vystupují i návštěvníci společně písní Narodil se Kristus Pán.

OTEVØENO DENNÌ 9-12 13-17 HOD.
VSTUPNÉ 20 Kè DOSPÌLÍ, 10 Kè DÌTI, VOJÁCI, SENIOØI
/provoz o vánoèních svátcích sledujte na webu
muzeum.skutec.cz nebo na vývìskách/
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ÚČETNICTVÍ A DANĚ
Ing. Jolana Bohatá

VZPOMÍNKA

Dne 6. 1. 2019 uplyne 15 smutných let
od smrti pana Václava Zoulíka. Děkujeme
všem, kteří na něho vzpomínají.
Za všechny manželka

kompletní vedení účetnictví a daňové evidence
DPH, silniční daň, …
zpracování daňových přiznání
zpracování mezd a personální agendy
komunikace s úřady, zastoupení klienta
mobil: 732 418 410

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.

jolana.bohata@hapec.cz

ZPRÁVY Z GYMNÁZIA
dokončení ze strany 5

Filmová noc

V čase dlouhých zimních večerů
jsme si připomněli některé klíčové
momenty historie Československa minulého století akcí Filmová noc, jejíž první ročník proběhl
28.11.2018, a který plynule navazoval na oslavy Českého století
na našem gymnáziu.
Žáci vyšších ročníků měli možnost na stříbrném plátně zhlédnout
některé zásadní okamžiky našich
nedávných dějin ve snímcích jako
Fair Play, Občanský průkaz, Milada, Osmy, Ucho a další. Celou noc
otevřela přednáška paní Jarmily
Doležalové ml., která žákům přiblížila osud své maminky Jarmily
Doležalové st., jež je jednou z přeživších po vypálení osady Ležáků.
Žáci mohli na vlastní kůži pocítit,
jaké hrůzné zážitky a zkušenosti
provázely paní Doležalovou (tehdy Šťulíkovou), obyvatele Ležáků
a mnoho dalších v roce 1942 a bezprostředně poté. Akce sklidila velký
úspěch a doufáme, že se nám brzy
podaří zorganizovat další „školní
přenocování“ s neméně zajímavým
programem.

Literární projekt Bible

V úterý 27. listopadu 2018 se studenti 1. ročníku bezpečnostně
právního oboru zúčastnili literár-

ního projektu „Bible“, který má
na našem gymnáziu již dlouholetou
tradici. V prvním bloku projektu,
který začal v 17 h, studenti pracovali v náhodných dvojicích a řešili
nejrůznější úkoly, které vycházely
i z jejich četby Markova evangelia.
Druhou část vedl spirituál naší
školy Jan Linhart. Stručně vysvětlil základní pojmy, charakterizoval Starý a Nový zákon a na textu
z Matoušova evangelia vysvětlil
nejen pojem podobenství, ale také
ukázal jednu z možností, jak vnímat novozákonní text. Závěrečná
interpretace Rembrandtova obrazu Návrat ztraceného syna přešla
ve společnou meditaci.
I ve 3. části přišla znovu ke slovu
skupinová práce. Studenti tvořili
ilustrace k Desateru, za úkol měli
uhodnout, které z přikázání nakreslily ostatní dvojice. V poslední aktivitě „Ruka“ pak přemýšleli
o pozitivních vlastnostech svých
spolužáků. Závěr večera tvořil
společně zhlédnutý americký film
„V jednom ohni“.
Náš společný večer nebyl jen o jedné maturitní otázce. Ověřili jsme si,
že Bible není kniha určená pouze
věřícím.
Požehnaný rok 2019 všem přejí
žáci a zaměstnanci Gymnázia
ve Skutči.

Aktuálně z MAS Skutečsko, Košumbersko
a Chrastecko, z.s.
Kancelář vítá nový rok řadou zajímavých aktivit. Vyhodnocujeme realizaci projektů v rámci výzvy Malý
Leader pro rok 2018, bližší informace najdete na webu MAS, v sekci
Úspěšné projekty z území společně
s fotografiemi ostatních projektů
z výzev MAS za rok 2018.
Očekáváme žádosti do vyhlášených
výzev jak v oblasti životního prostředí na sídelní zeleň, tak v programu rozvoje venkova především
na posílení kvality a zpracování regionálních zemědělských produktů
a na rozvoj regionálního podnikání
- vyzvy-mas.
Připraveny jsou také další výzvy
z integrovaného regionálního operačního programu – opět se mohou
hlásit se svými projekty mateřské,
základní a střední školy, samozřejmě i zájmové a neformální organizace. Další výzvy umožní např.
vybavit poskytovatele sociálních
služeb automobily, bude pokračovat
výstavba sociálních bytů a také výstavba komunitních center.
Velkým tématem je stále spolupráce
MAS a všech škol v našem území - MAS připravuje další seminář
zaměřený nejen na realizaci tzv. Šablon II, díky kterým mohou školy
získat personální posily - školního
asistenta, speciálního pedagoga,
školního psychologa, chůvu, ale třeba i odborníka z praxe apod., mohou

podpořit osobnostně profesní rozvoj
pedagogů
(supervize/mentoring/
koučink), nové způsoby spolupráce
s rodiči a veřejností, nové metody ve výuce. Bude se mluvit např.
o tom, jak se na příjemné a podnětné učební atmosféře podílí kvalitní
osvětlení, „chytré“ větrání (CO2,
teplota, vlhkost) či akustika v učebnách.
MASSKCH se také jako jedna
z prvních zapojila do nově vzniklých
pracovních skupin (PS) v rámci své
střešní organizace Národní sítě MAS
ČR. Jedná se o PS Chytrý venkov,
PS Sociální a PS Enviro a samozřejmě náš zástupce pokračuje v koordinaci vzdělávacích aktivit pro celý
Pardubický kraj v rámci PS Vzdělávání. Věříme, že aktivním zapojením
mimo jiné zajistíme pro naše území
včasné a všestranné mapování jeho
nových potřeb. To je společně s evaluací (vyhodnocením kladů a záporů
minulých let) první krok k aktualizaci strategie CLLD jako nezbytného
podkladu pro další společnou veřejnou diskusi o očekávaných příležitostech pro rozvoj venkova.
Informujeme též o nové kampani
s názvem Venkov je náš domov,
kterou spustila Národní síť MAS na
www.mistniakcniskupiny.cz. Najdete zde výběr těch nejlepších projektů
z českého venkova.
KANCELÁŘ MAS SKCH

Řádkový inzerát

Nabízím vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd a personalistiky. Dále poskytování účetního poradenství, zpracování přiznání
a přehledů, včetně jejich odevzdání na úřadech a zastupování při kontrolách na FÚ, OSSZ a zdravotní pojišťovně. V případě zájmu volejte tel.
č.: 608 272 450, 469 671 354.

Schválený rozpočet města Skuteč na rok 2019
dokončení ze strany 2
ORJ 6 – Odbor stavební úřad,
majetek a investice má v kompetenci péči o čistotu města, veřejnou
zeleň a městské hřbitovy, dále zajišťuje opravu a údržbu komunikací, veřejného osvětlení, bytového
a nebytového fondu, apod. Na provozní výdaje související s těmito činnostmi byla určena částka
o objemu 18.741.600 Kč. Z provozního salda (rozdíl mezi běžnými příjmy a výdaji) byla vyčleněna částka ve výši 560.000 Kč
na opravu a údržbu majetku nad
rámec běžných provozních výdajů,
dále rezerva v částce 1.000.000 Kč
a platba za odnětí pozemků ze ZPF
ve výši 100.000 Kč.
ORJ 8 – Odbor kultura a školství má ve své působnosti zajišťování
kulturních
aktivit
a vydávání Skutečských novin, na což je v rozpočtu částka
6.067.400 Kč. V rozpočtu této ORJ
jsou rovněž závazné finanční vztahy k příspěvkovým organizacím
školského typu, které byly na základě projednání s jednotlivými ře-

diteli škol schváleny v celkové výši
7.354.000 Kč.
Kapitálové výdaje zahrnují schválené investiční akce, na které
bylo v rozpočtu města vyčleněno
13.810.000 Kč, což představuje
13,68 % z celkových výdajů. Jejich podstatnou část tvoří výdaje na spolufinancování projektů,
jejichž realizace by měla v roce
2019 probíhat za finanční podpory
z fondů EU, z rozpočtu příslušných
ministerstev, popř. rozpočtu Pardubického kraje.
Financování vyrovnává rozdíl mezi
celkovými příjmy a celkovými výdaji po konsolidaci. Rozdíl mezi
příjmy a výdaji je zapojen na financování splátek dlouhodobých
přijatých půjček, které byly na rok
2019 rozpočtovány v celkové výši
12.617.900 Kč. Jelikož jsou plánované splátky vyšší než rozpočtový
přebytek, bylo nutné zapojit do financování část rezervy peněžních
prostředků na účtech města ve výši
406.805 Kč (z pol. 8115).
Ing. Jana Štěpánková
vedoucí ekonomického odboru
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Kino ve Skutči
opět ožije
Vzhledem
k
množícím
se
dotazům a k roku, kdy Skuteč slaví
730 let od první písemné zmínky,
zařadíme do kulturního programu
také filmová promítání. Podle možností sálu Kulturního klubu Skuteč
se pokusíme promítat každý měsíc
alespoň jednou. V létě pak bude
promítání častější a pod širým nebem.
V lednu (30. 01.) se můžete těšit
na promítání úspěšné české komedie Po čem muži touží. Únor
(27. 02.) bude patřit pokračování
úspěšného muzikálu Mamma Mia!
Here We Go Again. Obě projekce
jsou ve středu a začnou v 19 hodin.
Vstupenky na první dva filmy budou
v předprodeji od 14. ledna za 50 Kč
na vstupenky.skutec.cz nebo obvyklých prodejních místech. Na místě
bude cena 80 Kč.
/zel/

SKUTEčSKÉ NOVINY

PARTIČKA – přidané představení

Vzhledem k zájmu o vstupenky
se pořádající agentura rozhodla
ve Skutči uspořádat, kromě večerního ještě jeden - odpolední pořad
PARTIČKY. Předprodej i v tomto případě zajišťuje odbor kultura
a školství MěÚ Skuteč a samozřejmě probíhá i na webu vstupenky.
skutec.cz
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Upozorňujeme, že již zakoupené
vstupenky na první představení
nemůžeme přijímat zpět ani „vyměňovat“ za nově koupené na odpolední pořad. Smluvní podmínky
s agenturou toto neumožňují. Děkujeme za pochopení a věříme, že
se na obou pořadech dobře pobavíte.
/frí/

Na plný coole se Zdeňkem Izerem

Fanouškům, kteří si oblíbili
nezaměnitelný humor Zdeňka Izera, nabízíme jeho nový pořad.
Jako vždy přijdou na řadu oblíbené
zábavné scénky, parodie, skvě-

lé vtipy a imitování populárních
českých i zahraničních zpěváků
a zpěvaček. Vystoupení je opět
obohacené videoprojekcemi, nejrůznějšími zábavnými kostýmy
a převleky i světelnými efekty.

Předprodej vstupenek v ceně
220 Kč bude zahájen 14.01.2019
na vstupenky.skutec.cz, na odboru
kultura a školství MěÚ Skuteč nebo
v TIC v budově Městského muzea
ve Skutči. 		
/zel/

Nábytek Skuteč,
Smetanova 1011,
539 73 Skuteč
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