q Červenec kromě opravdu teplých letních dní přinesl také několik bouřek. Jedna z nich přišla nečekaně 14. 7. kolem sedmé hodiny
ranní. Naštěstí v našem regionu nezpůsobily bouřky žádné větší škody.

Město Skuteč také pomáhá
Jistě většinou obyvatel naší
republiky otřásly záběry z tornádem postižené oblasti na Hodonínsku a Břeclavsku. Přesto,
že fotografie a videa z nejvíce
postižených obcí byly opravdu
děsivé, stěží si asi ten, kdo nebyl přímo na místě, umí představit rozsah tragédie a její další
důsledky. I proto je důležité, že

se zvedla velká vlna solidarity,
podpory a pomoci.
I město Skuteč se samozřejmě
připojilo. Na základě doporučení krajské samosprávy jsme
využili jednu z oficiálních sbírek, které byly na pomoc vyhlášeny a oslovili jsme Diecézní
charitu Brno. Ta nám poslala

návrh darovací smlouvy, který
byl doplněn a předložen na mimořádném zasedání zastupitelstva, svolanému k tomuto bodu
12. července. Jsme rádi, že zastupitelstvo poskytnutí finančního daru jednomyslně schválilo a původní návrh byl dokonce
navýšen na 400 tis. Kč.

Je potěšitelné, že pomoc postiženým obcím nabídli také občané, školy a firmy ze Skutče
a okolí. A to ať formou finanční
nebo přímo na místě samém
při opravách a úklidu. Některé
příklady najdete na facebooku
našeho města. Všem za tuto nezištnou pomoc patří velký dík.
Pavel Bezděk

Prázdninové zprávy z radnice
Obnova pomníku F. J. Rubeše

Pozitivní zprávou je, že Pardubický kraj poskytl městu příspěvek na restaurování pomníku F. J. Rubeše na místním hřbitově.
Vzhledem k tomu, že se jedná o drobnou památku, byla nám
poskytnuta částka 95 tis. Kč z Programu podpory kultury a památkové péče.

Nové parcely na Přibylově?

Jak možná víte, město Skuteč v roce 2020 zakoupilo v dražbě
objekt čp. 551 a 552 na Přibylově. Záměrem bylo získat zde
prostor pro stavební parcely. Následně se nám povedlo od pozemkového úřadu získat i část pozemků. V letošním roce jsme
plánovali provést demolici a následně nabídnout dvě, případně
tři stavební parcely k individuální výstavbě rodinných domů.
Na jaře tohoto roku se přihlásil zájemce o tyto pozemky s tím, že
potřebnou demolici provede na vlastní náklady. Záměr prodeje
byl vyvěšen a na nejbližším zastupitelstvu bude návrh na prodej
pozemků předložen.

Střecha kulturního klubu

V červenci proběhlo výběrové řízení na realizaci opravy střechy Kulturního klubu Skuteč. Na základě předložených nabídek byla doporučena jako nejvýhodnější nabídka firmy Jaroslav
Kopřiva s cenou 2,3 mil Kč. V rámci zmíněné investice bude
odstraněna stávající plechová střecha, položena nová fólie, laťování a následně bude instalován střešní systém prefalz se speciální povrchovou úpravou zaručující značnou trvanlivost.

Počítá se i s případnou částečnou výměnou krovu v případě jeho
poškození. Investice bude dokončena do konce listopadu tohoto
roku.

Silnice Skuteč – Štěpánov

Pardubický kraj, jako vlastník komunikace II/305, nám potvrdil záměr opravy této komunikace v úseku Skuteč – Štěpánov.
Projektová příprava bude zahájena po dokončení výběrového
řízení na projektanta, které právě probíhá. Předpoklad zahájení
projekčních prací je v září tohoto roku.

Chodník Žďárec II. etapa

V měsíci srpnu by měla firma Juana Trade s.r.o. zahájit
práce na výstavbě chodníku ve Žďárci u Skutče – část k nádraží
ČD. Vzhledem k tomu, že zde má firma ČEZ Distribuce provádět uložení sítí do země, oslovili její vedení, aby tyto práce byly
provedeny ještě před výstavbou chodníku.

q Pomník Františka Jaromíra Rubeše.

Chodník Bílý Kopeček

Chodníku by se měli dočkat i obyvatelé bydlící v části Bílý Kopeček ve Skutči. Jak jsme již dříve informovali, na tuto akci
jsme podávali žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury. V závěru července jsme obdrželi informaci, že dotace
nám bude poskytnuta, a to ve výši cca 3 mil. Kč. Nyní čekáme
na konkrétní podmínky do kdy musí být celá akce zrealizována
a následně vypíšeme výběrové řízení.
Pavel Bezděk,
starosta

q Silnice ze Skutče na Štěpánov je poslední dobou zatěžována zejména hustým provozem nákladních aut navážejících kámen ze skutečských lomů na stavbu dálnice D35.
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Místo pro místostarostu

Poděkování pořadatelům
Tento měsíc využívám prostor
k tomu, abych poděkoval organizátorům dvou velice vydařených akcí v Radčicích. V areálu
Doupnice se v režii členů SDH
Radčice uskutečnil v sobotu
17. července Dětský den a Neckyáda. Akci přálo počasí i značný zájem ze strany veřejnosti.
Vše bylo dobře zorganizováno
a jsem velmi rád za to, že se
podobné tradice v místních
částech, díky dobrovolnosti
a nadšení pořadatelů, kteří přípravám věnují svůj volný čas,
daří udržovat.

Školní jídelna Skuteč, okres Chrudim
Osady Ležáků 892, 539 73 Skuteč

Květinová zátiší
Léto je časem slunce a rozkvetlých květin. Podobná květinová zátiší jako na snímku město
zkrášlí a lahodí očím návštěvníků i místních. Autorem otištěné
fotografie je MUDr. Josef Cimburek. Vyzývám tímto všímavé
občany, aby fotograficky zachytili další pěkná květinová zátiší
ve městě a jeho okolí a snímky
nám poslali. Ty nejlepší budou
otištěny v příštím vydání SN.
Na e-mail: jaroslav.hetfleis@
skutec.cz mi můžete posílat
i fotky míst, které by si naopak
zasloužili péči nebo úklid.
Jaroslav Hetfleiš, místostarosta

přijme
pomocnou kuchařku
nástup: září 2021
pracovní úvazek: 40 hod./týdně
požadujeme: spolehlivost, pracovitost,
bezúhonnost, zdravotní způsobilost
nabízíme:
5 týdnů dovolené, zdravotní volno,
příspěvek na stravování,
sportovní a kulturní vyžití

Případní zájemci hlaste se v kanceláři ŠJ.
tel.: 469 350 382, 731 557 465,
e-mail: kancelar@jidelna-skutec.cz

Společnost ARGUS spol. s.r.o.
přijme pracovníka
na ostrahu zabezpečeného areálu ve Skutči.

DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO RYBÁŘE
Místní organizace ČRS, z.s., MO Skuteč
srdečně zve své členy na

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI
termín: 5. září od 09:00
místo: Kulturní klub Skuteč
program: - zhodnocení výsledků práce z let 2019 a 2020
- volby členů výboru místní organizace
- volby členů dozorčí komise
místní organizace
- plány organizace na rok 2022
Dle stanov ČRS je účast všech členů povinná!
Zájemci o práci v obou orgánech MO (výboru i dozorčí komisi) se
mohou písemně hlásit do 20. srpna 2021. Poté budou zařazeni
na kandidátky do voleb.

Pohled do historie našich obcí

Vzhledem k blízkosti obce
k hradu Rychmburk sdílel Žďárec, stejně jako ostatní obce
v okolí, osudy tohoto panství.
Proto dnes známe nejstarší podobu názvu obce „Zdiar“ z listinného seznamu rychmburského panství Jana Smila Flašky
z Rychmburku. Zdrobnělou podobu názvu „Zdiarec“ známe
až z poloviny 16. století z listiny vzniklé v roce 1554, kdy
rychmburské panství náleželo
Janu Pardusovi z Vratkova.

O stavu v roce 1838 podává
podrobnější svědectví zápis

rychmburského
zámeckého
kronikáře. V této době zde stálo 56 domů, v nichž žilo 330
obyvatel. Fungovala zde škola,
hostinec, tkalcovství se věnovalo osm osadníků, své řemeslo zde provozoval jeden knihař a jeden obchodník koňmi.
Kronikář se zmiňuje o jedné
sušárně lnu. Na potoce Žejbru
klapaly dva mlýny, které však
často měly problémy s nedostatkem vody. Převažující obživu představovalo zemědělství a plátenictví. Dlouhodobé
problémy přinášel i nedostatek
pitné vody. Ve vesnici byli

chováni 2 koně a 71 kusů hovězího skotu.

Výraznou změnu do života
obce přinesla v druhé polovině 19. století stavba železnice. Železniční spojení mezi
Pardubicemi a Havlíčkovým
Brodem vznikalo v letech
1868 – 1870. O téměř dvacet
let později bylo rozhodnuto
o stavbě železničního spojení
Skuteč – Polička. První cestující mohli tuto trať využít 8.
října 1897. K připojení trasy ze
Skutče do Žďárce došlo v roce
1899.

Situace se zlepšovala i v silniční dopravě. V roce 1878 se
začala stavět silnice od Daletic
ke Žďárci. Přes pět let trvaly
spory o směr silnice spojující
vlastní obec s nádražím. Podle záměru Okresního úřadu
ve Skutči měla silnice vést
přes okolní louky a tím se vyhnout obci, čemuž se žďárečtí
samozřejmě bránili. Proti návrhu stavby další silnice v roce
1903, vedoucí k Radčicích,
Oldřeticím a Ranné, žďárečtí
zastupitelé rovněž nic nenamítali, ovšem byli ochotni celý
projekt podpořit pouze odstupem potřebných pozemků.
Okolo roku 1880 byla ve Žďárci založena cihelna, jejíž provoz poskytoval celoročně práci 25 dělníkům.

K založení sboru dobrovolných hasičů došlo v roce
1893. Ve stejném roce byla
postavena i kůlna na výzbroj.
Sbor znamenal pro obec vedle otázky včasného zásahu při
požárech i významnou složku
společenského života, neboť
se v jeho režii odehrávaly
místní plesy a každoročně se
díky hasičům ve Žďárci hrálo
divadlo.

q Žďárec u Skutče - část obce u nádraží ČD.

Více se o Žďárci dočtete v kapitole 17 knihy Dějiny Skutče.
/frí/

- práce v nepřetržitém provozu (12 hodinové služby),
zejména obchůzky a kontroly areálu
- služba s vlastní zbraní
- vhodné i jako přivýdělek, pro osoby s ČID či zdravotním
znevýhodněním nebo pro aktivního důchodce.
Požadujeme osoby spolehlivé s čistým
rejstříkem trestů a vlastnictvím
Zbrojního průkazu skupiny D.

Výluka na trati
Pardubice – Havlíčkův Brod
Upozorňujeme cestující, že na trati Pardubice – Havlíčkův Brod byl
od 24. července zaveden výlukový jízdní řád. V úseku Pardubice
– Chrudim budou vlaky nahrazeny autobusovou dopravou, a to až
do 27. srpna. Po dobu výluky jedou autobusy náhradní dopravy
po objízdné trase a BUS zastávky Chrudim – Masarykovo náměstí
a Chrudim – městské sady (Chrudim – Poděbradova) nejsou obsluhovány.
Výlukový jízdní řád je zveřejněn na webu města Skuteč. Popř. si
konkrétní spoj ověřte na idos.cz
Důvodem výluky a úprav v dopravě je rekonstrukce železniční
stanice Pardubice hl. nádraží a také uzavírka silniční komunikace
v Chrudimi na Masarykově náměstí.
/frí/

Dopravní uzavírka v Krouně
Upozorňujeme na dopravní uzavírku silnice I/34 v Krouně, která
začala 26.07. a potrvá až do 07.11.2021. Kvůli opravě mostu na křižovatce je silnice uzavřena ve směru na Hlinsko. Pro vozidla do 3,5 t
bude objížďka vedena přes Proseč, Skuteč a Holetín, pro nákladní
auta je podstatně delší. Uzavírka se samozřejmě dotkne také autobusové dopravy, proto doporučujeme ověřovat si potřebné spoje
na idos.cz.

Novinky z Rychmburku

Se začátkem prázdnin vstoupil hrad do své první skutečné sezony.
Po červnové zkoušce celotýdenního provozu jsme hrad dovybavili
takovými drobnostmi, jako jsou stylové lavičky na nádvoří nebo
koše pro separovaný sběr odpadu podle hesla „Rychmburk třídí,
i vy třiďte a taky přijďte“. Doplnili jsme sortiment hradních suvenýrů, které jsou žádané u návštěvníků a současně důležité pro
ekonomiku hradu. Dá se říct, že i se skromnými prostředky se podařila vytvořit zajímavá nabídka, včetně takových specialit jako je
„naše“ rychmburské pivo nebo nádherné dřevěné figurky místního
řemeslníka pana Doležala. O hradní Spižírně, která si okamžitě
získala velkou oblibu nejen svým sortimentem, ale i kvalitou obsluhy, jsme již psali.
Aby se návštěvníci vraceli, je třeba stále nabídku doplňovat a rozšiřovat. Již proběhly zdařile první svatby jak v koncertním sále,
tak v kapli; v hradních zahradách se uskutečnilo promítání letního kina, jehož výtěžek putoval na pomoc moravským obcím (více
jak 26 tis. Kč). Ještě v této letní sezoně se výstavní prostory rozšíří i o dva pokoje v tzv.
“domku“ na nádvoří, kde se
již instaluje (z depozitářů provozovatele hradu Regionálního
muzea v Chrudimi) expozice
nádherného secesního nábytku.
dokončení na straně 6
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KRÁTCE
Letní kino v srpnu

Také v srpnu vás zveme na promítání letního kina v letním amfiteátru Kulturního klubu Skuteč. Ve středu 4. srpna můžete
vidět zfilmovaný úspěšný román Radky Třeštíkové Bábovky. Těšit se můžete na hvězdné
herecké obsazení.

Skutečské skautky pomáhají na Moravě
Jižní Morava si v posledním
červnovém týdnu zažila opravdové hrůzy. Ničivé tornádo
má na svědomí škody, které se
vyšplhaly na částku několika
milionů, bohužel také několik
lidských životů a ničivé dopady
má také na psychiku tamních
obyvatel. Když jsme se v našem oddíle o této hrůze dozvěděly, chtěly jsme poskytnout
okamžitou pomoc.
V sobotu 26. června jsme vyrazily do Hodonínského kulturního domu, centra dobrovolnické
pomoci. Pomoc byla opravdu
potřebná, zejména v tomto
kulturním domě, kde jsme pomáhaly s vybalováním darovaných věcí a s jejich tříděním.
Následující den naše cesta směřovala do Lužic, kde jsme zase
uklízely po tornádu v rekreační
a chatové oblasti.

Ve středu 25. srpna se můžete
přijít pobavit na dobrodružný,
rodinný český film Gump – pes,
který naučil lidi žít. I tento film
je výborně herecky obsazen,
v hlavních rolích vás potěší
Bolek Polívka, Eva Holubová,
Ivana Chýlková, Karel Roden,
Richard Krajčo a další. Také
tento film byl natočen podle
stejnojmenné knihy od Filipa
Rožka, vydané v roce 2019.

ních chvílích dostatek, ačkoliv
opravdu každý měl v místech
neštěstí nějakou práci. Dle
koordinátorů
dobrovolnické
pomoci bude pomoc potřeba
i nadále, jelikož jsou prázdniny
a dovolené a mnoho dobrovolníků již nebude mít možnost
na postižená místa dorazit.
Aktuální možnosti pomoci pro
dobrovolníky jsou vypsané
na facebookových stránkách
KD Hodonín. Doporučujeme
sledovat aktuální pokyny pro
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AKCE NA ŠTĚPÁNOVĚ

dobrovolníky, jelikož v každou chvíli je potřeba něco jiného a pomoc v jiné oblasti. Co
se týká materiální pomoci, ta
aktuální v této chvíli není, naopak se ale cení pomoc přímo
na místě anebo pomoc finanční. Jsme moc rády, že jsme
mohly být užitečné a alespoň
s něčím v těchto těžkých chvílích pomoci. Na postižená místa nejspíše v brzké době opět
zavítáme.
1. oddíl Pučiká Skuteč

q První akcí, která proběhla na štěpánovském hřišti, bylo 12.
června Okresní kolo soutěže v požárním sportu, které bylo
spojeno s Memoriálem Miloslava Kunharta. Místní družstvo
dorostenek i družstvo mužů se umístilo na 3. pozici.

Vzhledem k tomu, že se hned
zpočátku zdvihla obrovská
vlna solidarity napříč celým
českým národem, dovolím si
říci, že dobrovolníků byl v prv-

Rok na vsi aneb Dětský skautský tábor v Krásnu pod Zderazí

Stejně jako každý rok, i letos
jsme se vydali do krásných míst
louky pod Zderazí, kde jsme
zažili opravdu povedený skautský tábor. Nesl se v duchu středověké vesničky Krásno pod
Zderazí, ve které jsme společně drželi zvyky a tradice, které byly pro tuto dobu typické.
Mimo to se děti starali o slepice
a králíky, nebo do svých gruntů
nakupovali pole, louky a hospodářská zvířata.

Každý den tábora symbolizoval
jeden měsíc v roce, což znamenalo, že během dvanácti dnů
jsme stihli vidět Tři krále, pálit
čarodejnice, slavit Velikonoce
i Vánoce, dokonce jsme také
byli svědky příchodu Mikuláše,
čerta a anděla. Společně jsme
zažívali senoseč, žně, dožínky, sbírání brambor nebo setí
obilovin. Děti pekli chléb pro
rychtáře, vyráběli si své čarodejnice, pěstovali bylinky nebo
zažili pravou staročeskou ve-

selku. Celý tábor jsme zakončili prosincem, kdy přišel Ježíšek
a poté Nový rok.

Věříme, že všichni si letošní
tábor moc užili a budou na něj
v dobrém vzpomínat. Jsme moc
rádi, že nám doba pandemická
umožnila tábor zorganizovat
a doufáme, že v pořádání skautských akcí budeme moci pokračovat i nadále.
1. skautský oddíl Pučiká
a 7. oddíl Humperští rytíři

q V komunitním centru se 23. června uskutečnila ve spolupráci se sociální pracovníci města Skuteč akce s názvem
„Šmejdi“, určená především seniorům.

Kalendáře
mikroregionu

Už příští měsíc spatří světlo
světa další kalendáře Mikroregionu Skutečsko-Ležáky na rok
2022. Na jejich stránkách se
objeví fotografie různých druhů
stromů, včetně popisek o jejich
výskytu, kvalitě a využití dřeva
a další zajímavosti. O zahájení
prodeje kalendářů budeme včas
informovat.

Projekt 2121
zaujal či ne?

Na webových stránkách města
Skuteč můžete vyjádřit svůj názor na nejnovější počin Městského muzea Skuteč – projekt
2121. Zaujal vás nápad s předáním poselství budoucím generacím nebo ne? Podrobnosti
o projektu se můžete dočíst
na webových stránkách muzea.

TURNAJ NEREGISTROVANÝCH V NOHEJBALE
IX. ročník - DOUPNICE 2021

kde: antukové kurty v přírodním areálu Doupnice v Radčicích u Skutče
kdy: v sobotu 4. září 2021 - prezentace do 9:00 hod. (trojice/3 dopady)

q Dne 30. června SDH Štěpánov uspořádal akci pro děti k začátku prázdnin. V prostorách komunitního centra probíhaly
různé sportovní i jiné hry a ke společnému opékání špekáčků
byl využitý bezpečný prostor prázdného rybníka. Při příležitosti této akce se uskutečnila benefiční sbírka pro spřátelený
sbor z Horního Štěpánova (okres Prostějov) pro jejich těžce
nemocnou členku. Za poskytnuté příspěvky tímto děkujeme.

Parlamentní volby
v dohledu

Volby do Poslanecké sněmovny neboli Parlamentní volby
jsou jedny z nejdůležitějších.
Po nich vzniká nová vláda,
která následně ovlivňuje dění
v zemi. Volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR proběhnou ve dnech 8. - 9. října.
Už příště tedy přineseme potřebné a podrobné informace k jejich průběhu ve Skutči
a místních částech.

Startovné 360 Kč, připraveny hodnotné ceny, občerstvení a večerní pobavení zajištěno.
Závazné i nezávazné přihlášky, či jiné dotazy: nohejbal.doupnice@seznam.cz
tel. 775 303 160 Habart Mojmír, tel. 777 550 708 Švanda Jaroslav

Těšíme se na Vaši účast!

q 17. ročník turnaje v malé kopané – Memoriál Františka
Kroulíka – proběhl na hřišti v sobotu 10. července. Vítězem
turnaje se stalo družstvo Medvídků (na snímku).
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Výpis z usnesení ze schůze Rady města Skuteč č. 74
konané dne 21.06.2021 na MěÚ Skuteč
Rada města bere na vědomí:
1/74/2021
čerpání rozpočtu města za období leden - květen 2021.
2/74/2021
změnu rozpisu rozpočtu města
Skuteč na rok 2021.
Rada města schvaluje:
3/74/2021
čerpání investičního fondu Základní školy, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim.
4/74/2021
v souladu s platnou legislativou
odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných
městem Skuteč za II. pololetí
školního roku 2020/2021.
5/74/2021
licenční smlouvu č. 210241
k užití autorského díla se společností Wander Book s.r.o.
6/74/2021
dodatek č. 6 k pojistné smlouvě
č. 7721023420 se společností
Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group, Praha.
7/74/2021
objednávku s firmou Viktorstav
s.r.o., na úpravu učeben v ZŠ
Komenského dle cenové nabídky z 16.6.2021.
8/74/2021
záměr nájmu části st. p. č. 266
o výměře 1 m2, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Skuteč,
obec Skuteč, na dobu určitou,
za cenu 1.000 Kč včetně platné
sazby DPH.
9/74/2021
záměr prodeje části p. p. č.
84/1 o výměře cca 510 m2,
ostatní plocha - ostatní komunikace, k. ú. Radčice u Skutče,
obec Skuteč, za cenu 150 Kč/
m2 + platná sazba DPH + náklady s prodejem spojené.
10/74/2021
záměr prodeje části p. p. č.
1083/32 o výměře cca 660
m2, orná půda a p. p. č.
1083/71 o výměře 156 m2,
lesní pozemek, vše k. ú. Hněvětice, obec Skuteč, za cenu 100
Kč/m2 + platná sazba DPH +
náklady s prodejem spojené.
11/74/2021
zřízení
věcného
břemene
na p. p. č. 677/1, k. ú. Žďárec
u Skutče, obec Skuteč ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín.
12/74/2021
zřízení
věcného
břemene
na p. p. č. 675/1 a 676, vše
k. ú. Žďárec u Skutče, obec
Skuteč ve prospěch firmy ČEZ
Distribuce a. s. Děčín.
13/74/2021
dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo
ze dne 07.10.2015 s firmou
SPORTSERVIS s. r. o., Praha.

14/74/2021
darovací smlouvu na převod
prodejního stánku s kovovým
stojanem, s Českým rybářským
svazem, z. s., místní organizace Skuteč.
15/74/2021
smlouvu o dílo na realizaci
akce Stavební úpravy v kuchyni
Školní jídelny ve Skutči s vítězným uchazečem Unistav Chrast
s.r.o.
16/74/2021
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky
Oprava komunikací ve Skutči,
místní část Lažany na základě
zprávy hodnotící komise.
17/74/2021
odpis nevymahatelných pohledávek města Skuteč.
18/74/2021
smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství
a zajištění zpětného odběru
elektrozařízení se společností
ELEKTROWIN a.s.
Rada města revokuje:
19/74/2021
usnesení č. 9/72/2021 přijaté
radou města 24.05.2021.
Rada města schvaluje:
20/74/2021
smlouvu o zřízení veřejného
místa zpětného odběru elektrozařízení, baterií a akumulátorů
se společností REMA Systém,
a.s.
Rada města souhlasí:
21/74/2021
se zapojením Mateřské školy, Skuteč, Poršova ulice 240,
okres Chrudim do projektu kraje Potravinová pomoc dětem
ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji III financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci
Ministerstva práce a sociálních
věcí.
Rada města schvaluje:
22/74/2021
objednávku dle cenové nabídky z 18.06.2021 s fyzickou osobou Jaroslav Kučera,
na zhotovení zahradního domku pro MŠ Poršova, Skuteč, Poršova ulice 240.
23/74/2021
objednávku s firmou PP-Group.
cz s.r.o., dle cenové nabídky
z 18.06.2021 na zhotovení
dopravního hřiště u MŠ Poršova, Skuteč, Poršova ulice 240.
Rada města neschvaluje:
24/74/2021
záměr směny pozemků s doplatkem p. p. č. 485 a částí st.
p. č. 484/1 o výměře cca 147
m2 ve vlastnictví města Skuteč
za část p. p. č. 324/1 o výměře cca 121 m2, vše k. ú. Skuteč,
obec Skuteč.

Výpis z usnesení ze schůze Rady města Skuteč č. 75
konané dne 12.07.2021 na MěÚ Skuteč
Rada města schvaluje:
1/75/2021
poskytnutí finančního daru z benefičního promítání letního kina
Skuteč obci Moravská Nová Ves.
2/75/2021
dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nebytového prostoru domu
č.p. 224 a zahrady na pozemkové parcele č. 487/4 v ulici ČSA,
Skuteč, k 30.06.2021.
3/75/2021
dohodu o ukončení nájmu bytu
č. 20 v ulici Družstevní čp. 916,
Skuteč, k 31.08.2021.
4/75/2021
Podmínky nájmu bytu č. 20
v domě čp. 916 v ulici Družstevní, Skuteč.
5/75/2021
rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky veřejné zakázky Revitalizace sídelní zeleně ve Skutči
na základě zprávy hodnotící komise.
6/75/2021

schvaluje smlouvu o dílo na realizaci akce Obnova komunikací
ve Skutči, místní část Lažany s vítězným uchazečem SWIETELSKY
stavební s.r.o.
7/75/2021
smlouvu o řízení projektu v době
udržitelnosti s názvem Přístavba
a rozšíření kapacity MŠ Skuteč,
Poršova 240 se společností LKA,
s.r.o.
8/75/2021
Objednávku s firmou REGIO, projektový ateliér s.r.o. na zpracování územní studie lokality Zb 13.
9/75/2021
Záměr nájmu nebytových prostor
v budově čp. 525, Rubešova ul.
Skuteč, o celkové výměře 179
m2, k.ú. Skuteč. Nájem za účelem
školního vzdělávání, na dobu neurčitou, za cenu minimálně 170
Kč/m2/rok + platná sazba DPH.
10/75/2021
nájem části st.p.č. 266 o výměře
1 m2, zastavěná plocha a ná-

Úklid u Tesca
Jistě jste zaznamenali, že u Tesca je již delší dobu hezky uklizeno. Osobně mi nepořádek
a zanedbaná údržba kdekoli
ve městě vadí. Podobně to,
myslím, vidí i pan Aleš Marek,
který dlouhodobě provádí pro
město úklid na hřišti na sídlišti, zapojuje se do dobrovolných
úklidů města a nabídl se, že by
úklid u Tesca brigádnicky prováděl.
Proto jsem na jaře oslovil vedení Tesca a díky vstřícnému
přístupu se podařilo se najít
společné řešení. Pan Marek
tak provádí pravidelný úklid

a je to myslím dobrý příklad
zodpovědného společenského
přístupu, kdy člověk se sníženou pracovní schopností chce
pracovat, dostane slušně placenou práci, provozovatel zajistí
pořádek a všichni z toho mají
užitek.
V interním hodnocení poboček
bylo nedávno místní Tesco dokonce vyhlášeno jako nejlepší
v úklidu parkovišť a okolních
prostor. Věřím, že si všichni
budeme pořádku nejen u Tesca
vážit a budeme mít zase trochu
hezčí Skuteč.
Jan Bárta

Letní slavnosti

Po více než roce s covidem jsme
díky míře proočkovanosti klientů i personálu konečně dospěli
do fáze, kdy si můžeme dovolit
pozvolný návrat k původnímu
životu. A tak jsme neváhali,
a jakmile to bylo možné, uspořádali jsme naše tradiční Letní
slavnosti. Po tak dlouhé době
jsme si opravdu všichni užívali
krásného počasí, dobrého jídla,
hudebního doprovodu dechové
hudby Mrákotínka a hlavně milé
společnosti dalších lidí.

pietního kamene, kterého se
zhostil pan farář Jan Mikschik.
Toto zákoutí našim klientům
skýtá možnost zapálit svíčku
a vzpomenout na své blízké
ve chvíli, kdy z různých důvodů nemohou navštívit místo jejich posledního odpočinku.

V programu Letních slavností bylo mimo jiné i požehnání

Bc. Lenka Kašparová
vedoucí sociální péče

Výpis z usnesení mimořádného zasedání Zastupitelstva
města Skuteč č. 1 konané dne 12.07.2021 na MěÚ Skuteč
Zastupitelstvo města
schvaluje:
1/1/2021
členy návrhové komise.
2/1/2021
program mimořádného zasedání Zastupitelstva města Skuteč
č. 1.
3/1/2021
rozpočtové opatření č. 5/2021
v rozpočtu města Skuteč na rok

2021 s úpravou výdajové položky ORJ 4, závazný ukazatel dotace, příspěvky a dary
na částku 400.000 Kč.
4/1/2021
darovací smlouvu na poskytnutí peněžitého daru ve výši
400.000 Kč Diecézní charitě
Brno, na pomoc lidem zasaženým přírodními katastrofami
na Hodonínsku a Břeclavsku.

dvoří, k.ú. Skuteč, obec Skuteč,
na dobu určitou do 31.12.2022.
Rada města doporučuje ZM
schválit:
11/75/2021
bezúplatný převod p.p.č. 72/3
o výměře 46 m2, zahrada, k.ú.
Skutíčko, obec Skuteč.
12/75/2021
bezúplatný
převod
p.p.č.

488/34 o výměře 115 m2, ostatní plocha – jiná plocha, k.ú. Skuteč, obec Skuteč od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových.
13/75/2021
Prodej st.p.č. 609 o výměře
1088 m2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Skuteč, obec Skuteč.
14/75/2021

prodej st.p.č. 610 o výměře 588
m2, zastavěná plocha a nádvoří
a p.p.č. 2728 o výměře 22 m2,
ostatní plocha – jiná plocha, vše
k.ú. Skuteč, obec Skuteč.
15/75/2021
objednávku na vyhotovení pro-

jektové dokumentace na akci
infrastruktura pro výstavbu rodinných domků v lokalitě Skuteč
– Zhoř se společností OPTIMA
spol. s r.o., dle cenové nabídky
z 30.06.2021.

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY JSOU OD 9 DO 13 HODIN
Srpen
1.8.
7.8.
8.8.
14.8.
15.8.
21.8.
22.8.
28.8.
29.8.

Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle

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

Září
4.9.
5.9.

Sobota
Neděle

MUDr. Tomáš Mrkvička
MUDr. Tomáš Mrkvička

Hana Mrkvičková
Tereza Novotná
Tereza Novotná
Eva Krejčí
Eva Krejčí
Lubomír Pecháček
Lubomír Pecháček
Michael Chlud
Michael Chlud

Proseč u Skutče, Zahradní 240
Skuteč, Smetanova 568
Skuteč, Smetanova 568
Krouna 350
Krouna 350
Miřetice 31
Miřetice 31
Skuteč, Smetanova 568
Skuteč, Smetanova 568

Zdravotní středisko
U BOTANY Skuteč
U BOTANY Skuteč

Proseč u Skutče, Zahradní 240
Proseč u Skutče, Zahradní 240

Zdravotní středisko
Zdravotní středisko

U BOTANY Skuteč
U BOTANY Skuteč
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ZPRÁVY ZŠ KOMENSKÉHO
Oheň (bez)naděje

Ačkoli byl tento školní rok velmi neobyčejný
a dosti ztížený nastalou epidemiologickou situací, podařilo se nám jej vcelku zdárně zakončit.
Děti byly po celou dobu distanční výuky pilné,
a tak se po obnovení běžné výuky poměrně rychle zapojovaly a zvládly dokončit učivo svých ročníků s velmi dobrými výsledky.

Po dvouleté odmlce jsme si
opět mohli díky projektu Oheň
(bez)naděje, pořádaného Československou obcí legionářskou, připomenout neštěstí,
které postihlo obec Ležáky
před 79 lety.
Žáci deváté třídy věncem uctili
památku obětí u památníku Ležáky, kde došlo k zapálení ohně
(bez)naděje. S ním jsme putovali do Lesoparku Jiřího Potůčka, kde měl vstup historik Jiří
Kotyk o Silver A, poté Adolf
Vondrka o Libuši a odboji v regionu Lázně Bohdaneč.
Putování pokračovalo na lodi
Arnošt do Srnojed, kde začal
edukativní program pro žáky.
Měli vyluštit zprávu přijatou
vysílačkou, dále se adresně
vhazovalo 194 růží do vody
na památku zavražděných během poprav v roce 1942.
Program končil na Zámečku,
kde po projevech významných
hostů byla uctěna památka ležáckých dětí a odevzdání Ohně
(bez)naděje u jejich památníku.
Žáci pokračovali v edukativním programu, kde se museli
popasovat s labyrintem plným
šifer, projít lanovou dráhou,
prolézt mezi provázky, aniž by
rozcinkali rolničku, poprat se
s dřevěnou stavebnicí a vystavět
metrovou věž, zkusit si výstroj

I přesto, že byl konec roku trochu hektický
a museli jsme toho hodně dohánět a procvičovat, podařilo se nám najít i trochu času na zábavu. Podnikli jsme několik pochodových cvičení po okolní krajině, navštívili ranč, dováděli
na koupališti a na celodenní výlet jsme vyrazili
i s naší mateřskou školou na krásný zámek Žleby.
Jako poděkování dětem i jejich rodičům za jejich spolupráci v tomto náročném školním roce
výsadkáře a seznámit se s technikou. V neposlední řadě nás
se svou činností seznámila Četnická pátrací stanice z Chlumce
nad Cidlinou. Na závěr nás čekala prohlídka Zámečku s jeho
stálou expozicí.

Den byl pro všechny zúčastněné plný emocí a nových poznatků. Velmi děkujeme Československé obcí legionářské,
že nezapomíná na ležáckou
tragédii a tento odkaz předává
mladé generaci. Děkujeme, že
naši žáci mohou být u toho.

jsme v posledním týdnu uspořádali „Kempování
na školní zahradě“. Rodiče pomohli dětem postavit stany, poseděli jsme u ohně, opékali párky,
hráli hry a děti byly odměněny několika důležitými oceněními. Jedním z nich byly diplomy
za úspěšné plnění disciplín v „Sazka olympijském víceboji“.

Fotografická soutěž

V rámci výtvarné výchovy
proběhla fotografická soutěž
na téma Krásy školní zahrady, kdy osmáci a deváťáci
měli použít svůj šestý smysl
a zachytit objektivem svého
mobilního telefonu to, co
jiný ještě nezachytil. Soutěžní fotografie naleznete
na našich webových stránkách. Výhercům srdečně
gratulujme.

Dále jsme pasovali naše šikovné prvňáčky
na čtenáře a předali jim na památku knihu, kterou
si už zvládnou sami přečíst. Nakonec proběhlo
pasování žáků 5. ročníku, kteří naši školu již
bohužel opouští, na žáky 2. stupně. Přejeme jim
do dalších studijních let hodně úspěchů a hlavně
spoustu nových kamarádů. Všem dětem přejeme
krásné prázdniny plné příjemných zážitků i odpočinku. Těšíme se na vás v novém školním roce!
Mgr. Milena Chaloupková

ZPRÁVY Z GYMNÁZIA

Výletování

Závěr školního roku patřil toulkám po okolí. Někteří se vydali
za aktivním programem – paintball, golf, koupaliště, jiní zase
za poznáním – Veselý kopec,
Rychmburk, zoopark, rozhledny v okolí,… Bylo také třeba
sklidit úrodu ze školní zahrady
a připravit si z vlastnoručně
vypěstované zeleniny chutné
občerstvení. První stupeň si
zpříjemnil jeden den na Žulové
stezce šipkovanou. Výletování
jsme si mohli dovolit jen díky
zvládnuté výuce, za jejíž realizaci bych touto cestou ráda poděkovala celému pedagogickému sboru a všem žákům, kteří
se zodpovědně připojovali a plnili její obsah. Velký dík patří
i rodičům, bez jejichž podpory
bychom to nezvládli. Za hy-

Aktivní zakončení školního roku v ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče

Skvělý úspěch septimána
Matěje Vostrčila
Matěj Vostrčil spolu s dalšími
třemi nejlepšími reprezentuje
Českou republiku na 32. ročníku Mezinárodní biologické
olympiádě – IBO Challenge
2021. Matějovi velmi děkujeme za skvělou reprezentaci
školy a přejeme hodně inspirativních zážitků na mezinárodní
soutěži.

gienickou bezpečnost a plnění
harmonogramů přestávek patří
velký dík všem provozním zaměstnancům. Máme za sebou
náročné období, které jsme
zvládli, tak snad nás nebude už

nic omezovat, lavice se zaplní
žáky a my se budeme moci
v příštím školním roce všichni
potkávat na půdě školy, a ne
přes monitor. Ještě jednou velké díky.

Poslední zvonění aneb Pomáháme Moravě

Dne 29. června jste možná v ulicích Skutče potkali bandu hippies. Nebyla to banda ledajaká,
byla to banda našich deváťáků,
která se rozhodla udělat si poslední zvonění. Obešli každou
třídu školy a mladším žákům
zanechali poselství. Závěrem byl
koncert před školou a poté žáci
vyšli do skutečských ulic. Celá
tato akce měla hlubší myšlenku,
a to pomoci některé z moravských obcí postižených tornádem. K našemu milému překvapení bylo vybráno 17.263 Kč,
přičemž celá částka byla obratem
zaslána na účet Městyse Moravská Nová Ves. Moc děkujeme.

6.026 Kč, které byly odeslány
konkrétní rodině do Moravské
Nové Vsi.
Navázání spolupráce
s Krajským ředitelstvím
policie Pardubického kraje
Díky šikovným absolventům
školy se nám podařilo navázat užší spolupráci s Krajským
ředitelstvím policie Pardubického kraje. Tato spolupráce

Vodácký kurz
S mnoha zážitky odcházeli
na prázdniny také žáci septimy
a 3. BP, kteří absolvovali vodácký kurz na Vltavě. Krásné
počasí přes den a noční bouřky
zanechaly v mnohých plno nesmazatelných zážitků.
Sbírka pro Moravu
Bezprostředně po tragických
událostech na jižní Moravě žáci
z kvarty zorganizovali školní
sbírku a vybrali úctyhodných

Devítka se loučí

Poslední okamžiky patřily žákům deváté třídy.
V den předávání výročního vysvědčení přišli do školy později, a tentokráte ne proto, aby si pospali, ale
proto, aby prošli špalírem a jejich mladší kamarádi
se s nimi mohli potleskem rozloučit. Po třídnické
hodině a slavnostním předání vysvědčení se s pedagogickým sborem rozloučili několika emotivními
slovy a závěrečným časosběrným videem. Poté byli
pasováni na absolventy a absolventky. Ukáplo pár
slziček, ale nakonec všichni odcházeli s úsměvem,
protože něco končí a něco nového začíná. Tedy naši
nejstarší – pravou!

Pasování na čtenáře

Je to deset měsíců, co jsme vítali naše nejmladší žáky. A jako mávnutím kouzelného proutku je konec
školního roku, prvňáčci převzali své první vysvědčení, a protože zvládli všechna písmenka abecedy, tak je
čekalo slavnostní pasování na čtenáře. Na městském úřadě je přivítala paní knihovnice a pan starosta s panem králem, kterému následně slíbili, že svět knížek neopustí a s knížkami budou slušně zacházet. Po tomto
slibu byli pasováni a převzali průkaz čtenáře. Městské knihovně děkujeme za doprovodný program a péči
nejen o naše nejmladší.

Veškerou fotodokumentaci k zmiňovaným chvilkám ze života školy, harmonogram příštího školního roku a nabídku volnočasových aktivit naleznete
na stránkách školy: www.zskomenskeho-skutec.cz
Za ZŠ Komenského
Ing. Bc. Šárka Horáková

vyvrcholí 7. října 2021 Dnem
s Policií ČR, kdy na Městských sportovištích ve Skutči
proběhnou další z řady testů základní odborné přípravy uchazečů o zaměstnání u Policie
ČR. Podrobněji budeme o akci
informovat v některém z dalších vydání Skutečských novin.
Všem čtenářům přeji krásné
letní dny a hodně zdraví.
Šárka Jonešová
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Srpnová výročí skutečských osobností

Narozeni v srpnu:
19. 9. 1886
Marie Tippmannová roz. Jadrná
novinářka, spisovatelka, malířka, veřejná
činitelka, čs. vlastenka
135 let od narození

Zemřeli v srpnu:
11. 9. 1869
Jan Antonín Svoboda
pedagog, ředitel školy, historik, dramatik,
prozaik, překladatel

Skutečská rodačka působící
v severních Čechách
Marie Tippmanová roz. Jadrná
byla dcerou učitele a pozdějšího ředitele Měšťanské školy
chlapecké ve Skutči Jana Jadrného. Měla tři sourozence:
Martu, Jarmilu Františku a Jana
Jiřího. Ve Skutči se i provdala,
a to 7. 11. 1910 za JUDr. Karla
Tippmanna, se kterým následně
žila v Lovosicích. Již ve školních letech tíhla k malování,
psaní básniček a povídek.

vydávaných nakladatelstvím
Melantrich, úspěšné byly i její
knihy. Za svou literární činnost obdržela několik ocenění.
Byla členkou Syndikátu českých spisovatel a také členkou
České státoprávní demokracie
(od roku 1919 přejmenované
na Československou národní
demokracii), za níž byla od 16.
9. 1931 povolána do Zemské-

ho zastupitelstva
pro Zemi českou.
Zároveň vedla Národně demokratické ženy v Lovosicích a o něco
později vstoupila
do Hraničářského
komitétu.
Kvůli okupaci nemohly být některé
její romány vydány. Dne 9. 5. 1949
byla na oslavu
osvobození Prahy
uvedena rozhlasová hra Marie
Tippmanové „Pět
chlapců z Vysočiny“. Po roce
1948 se její knihy přestaly vydávat, v posledních letech byly
ale některé tituly opět vydány.
Marie Tippmannová se po II.
světové válce (a po smrti man-

Městská knihovna Skuteč si
s velkou radostí dovoluje oznámit, že přes všechny obtíže,
které poslední měsíce přinesly,
může přivítat dalších téměř pět
desítek prvňáčků mezi Rytíře
Řádu Čtenářského.

žela) se odstěhovala k dceři
do Ústí nad Labem, kde také
25. ledna 1965 zemřela.

V letošním roce jsme se s prvňáčky nemohli vídat při již
tradičních pravidelných návštěvách knihovny a takřka do poslední chvíle jsme doufali, že
alespoň jedna návštěva a také
pasování na konci června vyjde. A měli jsme štěstí. Děti
se v rámci projektu „Už jsem
čtenář - Knížka pro prvňáčka“
seznámily s knihovnou a měly
možnost si knihovnu osobně
prozkoumat.

zdroj: kniha Dějiny Skutče
/frí/

Poslední den tohoto školního roku do našeho města opět

Protože její manžel byl advokátem chudých, který měl více
procesů ex offo než jeho ostatní lovosičtí kolegové advokáti
dohromady, byla nucena bezplatně vypomáhat manželovi
v advokátní kanceláři s vyřizování advokátní agendy. Za své
protirakouské postoje byl její
manžel celou válku vězněn.
I ona sama se v létě roku 1917
za svůj výrok „Čechové úpí
ve spárech dvouhlavého orla“,
který pronesla jakožto mluvčí
všeho obyvatelstva Národní
jednoty severočeské, dostala
do nesnází. Až do konce I. světové války byla pak pod policejním dozorem.
Po roce 1918 přispívala Marie Tippmanová do nejrůznějších časopisů a magazínů

Novinky z Rychmburku
dokončení ze strany 2
Hrad jak známo sloužil v prvé polovině dvacátého století jako
správní a administrativní budova panství Rychmburk včetně bytů
úředníku a je tedy možné, že v právě takovém prostředí úředníci
bydleli.
Ve stavu přípravy jsou i další akce protože bez kulturní nabídky se
sezónní provoz neobejde. Další letní kino v zahradách hradu bude

Pasování prvňáčků

již 6.8. Půjde o komedii Štěstí je krásná věc, občerstvení z hradní Spižírny během promítání samozřejmě zajištěno. Již následující sobotu 14.8. je připravena pohádka hraná v prostorách hradu
(více na https://fb.me/e/OjXaefHM) a již další sobotu, nechvalně
památného dne 21.8., si zlepšíme náladu Hradními slavnostmi.
Na konec prázdnin a první zářiový víkend si necháme atrakci, ze
které budou nadšeni kluci od 3 do 100 let … Detaily sledujte na našem FB @rychmburk. Tak vzhůru na hrad!
Ing. Petr Tejkl

přivál krále Písmenkové říše
a jeho panoše. Ti pod bedlivým
dohledem pana starosty Pavla
Bezděka pasovali letošní prvňáčky na Rytíře Řádu Čtenářského.
Děti obdržely dárky od knihovny, tedy knížky pro prvňáčky
vydané speciálně pro tento účel
v rámci projektu SKIPu (Svazu knihovníků a informačních
pracovníků ČR), zaměřeného
na podporu čtenářské gramotnosti, a dále průkazy do knihovny a poukázky na zmrzlinu.
Letošní závěrečný ceremoniál se musel obejít bez podpory a potlesku rodičů, ale i tak
byla atmosféra slavnostní.
Fotky z akce jsou k nahlédnutí
na stránkách knihovny v sekci
Galerie.
Marie Burešová
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Nábytek SKUTEČ
www.nabytek-skutec.cz
Smetanova 1011, Skuteč
tel.: 774 979 223

25 matrací
k okamžitému
vyzkoušení

5%

SLEVA

na matrace
www.zznhp.cz

FAST M Insekticid proti
savému a žravému hmyzu
500 ml
Insekticid v tekuté, již naředěné formě ve
funkčním postřikovači na hubení mandelinky
bramborové, mšic, housenek, pilatky a dalšího
savého a žravého hmyzu na bramborách,
rajčatech, jahodách, zelenině, pokojových
a okrasných rostlinách.
PH

ěD

etn

vč

BROS Hasičák na vosy
a sršně 600 ml
Sprej na hubení vos a sršňů. Ničí jejich hnízda
v zahradách, na terasách a balkónech. Přípravek
působí kontaktně a je připraven k okamžitému
použití. Dosah 5 m. Balení: 600 ml.

PH

105,- Kč

17592

ěD

etn

vč

155,- Kč

BISON Struna
do křovinořezu 3,0 x 15 m
PROFI
Profesionální struna čtvercového průřezu,
vyrobená z tvrzeného nylonu "kopolyamidu
6/12", materiálu s trvanlivostí vysoko
převyšující prodávané silonové a standardní
nylonové struny na našem trhu.
PH

ěD

etn

vč

Zahradní zavlažovací pistole s 8-mi nastavitelnými
možnostmi rozstřikování. Pistole je vybavena
adaptérem k rychlému napojení na rychlospojky 1/2" a 3/4". Pistole je povrchově
upravená termoplastickou gumou, odolná vůči
nárazům.
PH

ěD

etn

vč

FISKARS Rýč špičatý SOLID

Přepravka na ovoce 15 kg

Špičatý rýč FISKARS se stane nepostradatelným
pomocníkem při pracích na zahradě, jako je rytí
záhonů, přenášení drnů, či jiných činnostech.
Naostřená čepel umožní přeseknutí kořenů
a snáze vniká do půdy.

Plastová přepravka s děrovanými stěnami
i dnem, určena pro přepravu a skladování ovoce
a zeleniny. Perforování umožňuje přístup
vzduchu k potravinám a tím zajišťuje jejich delší
trvanlivost. Nosnost: 15 kg.

PH

122,- Kč

ěD

etn

vč

Nabízíme kuchyňské náčiní
české značky ORION
Tvoříme vaši domácnost

439,- Kč

PH

ěD

etn

vč

Vylepšete vaši zahradu

VZPOMÍNKA
Odešel jsi tak brzy, mlád,
Ty, co jsi nás měl tolik rád.
Dne 22. srpna 2021 uplyne 20 let ode dne, kdy odešel od své rodiny pan Ladislav Ruda z Prosetína.
Vzpomínají manželka,
dcery s rodinami a ostatní příbuzní.

VZPOMÍNKA
S láskou v srdci vzpomínáme na pana
Josefa Záleského, který by dne 12. 8. oslavil své
70. narozeniny. Vy, kteří jste ho znali a měli rádi,
věnujte mu tichou vzpomínku.
Vzpomínají manželka Eva a dcery s rodinami.

Tradice jízd historických parních vlaků zůstala zachována
i v letošním roce. Pardubický
kraj spolupracuje na jejich zajištění s Muzeem starých strojů
v Žamberku. Parní stroje - lokomotivy Ventilovka a Němka
- uvidíte na trase z Dolní Lipky
do Ústí nad Orlicí a Hanušovic
každou sobotu od 3. července
až do 28. srpna.

Ceny jízdného
Trasa vlaku bude rozdělena
do samostatných tří úseků:
• Ústí and Orlicí - Letohrad
• Letohrad - Dolní Lipka
• Dolní Lipka – Hanušovice

Cena za jakýkoliv jeden úsek je
35 Kč. Cena polovičního lístku
(děti, ZTP) je 20 Kč. Příplatek

89,- Kč

Adresa: Smetanova 944,
539 73 Skuteč

Nabízíme zahradní nářadí
značky FISKARS

CHYTRÉ SLUNEČNÍ
BRÝLOVÉ ČOČKY
Chcete ušetřit 50% ?

ZDE

se nad Orlicí, v Jevíčku, v Rybitví,
v Hlinsku, na poliklinice KOLF v Pardubicích a u MUDr. Svobody v Seči.
Ostatní očkovací místa byla uzavřena
pro první dávky a bude zde docházet
pouze k očkování druhých dávek.
vybráno z TZ Pardubického kraje

Historické vlaky v našem kraji

119,- Kč

1003455

STALCO GARDEN Pistole
zavlažovací 8-polohová

Řádkový inzerát
OPRAVY TRAVNÍCH SEKAČEK A MOTOROVÝCH
PIL VŠECH TYPŮ. PROVÁDÍME ZEMNÍ PRÁCE
BAGREM, OPRAVY MOTORŮ, VYSOKOZDVIŽNÝCH
VOZÍKŮ, BAGRŮ, TRAKTORŮ, VIBRAČNÍCH DESEK ATD. SKUTEČ U VELAMOSU,
BROKL
Z.- TEL.: 606 306 266., DOPITA L. – TEL.: 606 306 270.
Řádkový inzerát
Koupím staré pohlednice
do r. 1945, i jiné sběratelské
věci. Stačí SMS, zavolám.
Tel.: 608 420 808

Kapacita očkovacích center se snížila
Od půlky července došlo v Pardubickém kraji k postupnému snížení
kapacit očkovacích center. Důvodem je klesající zájem o očkování.
Nadále probíhá očkování prvních
i druhých dávek ve všech pěti krajských nemocnicích, dále v Brandý-

mapa
Skutče

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

za jízdu parního vlaku bude
50 Kč ke všem jízdenkám.
Při nákupu jednoho úseku bude
plné jízdné včetně příplatku
stát 85 Kč, dvou úseků 120 Kč
a všech třech úseků 155 Kč. Poloviční jízdné obdobně 70 Kč,
90 Kč, 110 Kč. Sleva na zpáteční jízdné se neposkytuje. Přeprava jízdních kol a kočárků
bude za manipulační poplatek
20 Kč. Jízdenky lze zakoupit
pouze ve vlaku nikoliv ve stanici.
Podrobný jízdní řád je zveřejněn na webu pardubickykraj.
cz/historické-vlaky
Zde najdete i tipy na zajímavá
místa, která můžete po cestě
navštívit, nebo popis parních
lokomotiv.
/frí/

TÝDENNÍ STACIONÁŘ ČESKÁ TŘEBOVÁ PŘIJÍMÁ NOVÉ KLIENTY
Staráte se o někoho se zdravotním postižením? My vám
s tím pomůžeme!
Naší cílovou skupinou jsou
osoby s tělesným a/nebo mentálním onemocněním ve věku
od 16-64 let. Hlavním posláním je vést uživatele k co největší míře nezávislosti na pomoci druhé osoby a podpora
v možnostech vést běžný způsob života.

Službu poskytujeme nepřetržitě od pondělí do pátku, v prostorách zařízení stacionáře
na Lhotce v České Třebové.
Trvalé bydliště v České Třebové ale není podmínkou. Zajišťujeme dopravu našich klientů
z místa jejich bydliště do stacionáře, a to vždy na začátku
týdne.
Zaujala vás tato možnost
a chcete se dozvědět víc? Kon-

Olivova_inzerce_TRN_85x55.indd 1

taktujte vedoucí Týdenního stacionáře:
Veronika Synková,
tel. 736 509 768
e-mail:
stacionar@socialnisluzbyct.cz
webové stránky:
http://ssct.cz/tydenni-stacionar/

Na nové kamarády se těší klienti a personál Týdenního stacionáře v České Třebové.

12.03.2021 10:38:36

q lokomotiva Němka

q Týdenní stacionář v České Třebové

q lokomotiva Ventilovka
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Přeložené jarní abonmá
O vaši přízeň se uchází přeložené jarní divadelní abonmá. Čtyři představení v nových termínech můžete navštívit s již dříve zakoupenou abonentkou, anebo nově po zakoupení jednotlivých vstupenek. Abonentku si případní zájemci mohou ještě do září koupit na odboru kultury.
Současně si již lze nakoupit i jednotlivé vstupenky na všechny čtyři tituly (v ceně 330 Kč),
a to v obvyklých předprodejích nebo na vstupenky.skutec.cz. Níže stručně připomínáme,
jaké hry budou na scéně Kulturního klubu Skuteč k vidění.

TŘI VETERÁNI

Galakoncert
Marie Rottrové
Téměř přesně za rok od původního termínu, ve středu 6. října,
vás zveme do Kulturního klubu
Skuteč na odložený koncert Marie Rottrové.
Dopřejte si hezký podzim
a přijďte si užít galakoncert
jedné z našich nejoblíbenějších zpěvaček, která v letošním
roce oslavila již 80. narozeniny. V programu koncertu zazní všechny známé hity Marie
Rottrové (Řeka lásky, Markétka, Lásko, To mám tak ráda,
Skořápky ořechů, Štěstí a další).

15. září 2021
Slavnou pohádku Jana Wericha o třech vysloužilých
vojácích hlavně díky výtečnému televiznímu zpracování asi všichni známe.
Východočeskému divadlu
Pardubice se i přesto podařilo vytvořit jedinečné a originální představení, které má
diváky čím překvapit, nadchnout i dojmout.

SNÍMEK 51

23. listopadu 2021
Silné příběhy bývají většinou
inspirovány skutečností. Je
tomu tak i u představení Divadelního spolku Kašpar,
které nám přibližuje význam
britské vědkyně Rosalindy
Franklinové a její roli při
objevu dvojité šroubovice
DNA. Mezi muži a na poli
vědy se nebylo snadné prosadit.

PRAVDA

4. ledna 2022
S konverzační komedií
o tom, zda je či není lepší si
za všech okolností říkat pravdu, přijede Městské divadlo
Mladá Boleslav. Dva herecké páry a 105 minut zábavy,
o které do poslední chvíle
nevíte, jak skončí. Autor
Florian Zeller je současným
nejhranějším francouzským
dramatikem.

Dále uslyšíte také písničky ze
začátků její kariéry, díky kterým
si vysloužila přezdívku Lady
Soul. V této části se představí
host večera – Petr Němec, se
kterým zazpívá několik duetů.
Celý koncert bude doprovázet
Bigband Septet Plus Dalibora
Kaprase.
/frí/

Posvícení stále covidové

Už druhým rokem do organizace kulturních akcí zasahuje
epidemie covidu-19. Když už se
zdálo, že se vše obrací k lepšímu, začala se Českem šířit nakažlivější mutace delta. Z tohoto důvodu se i letošní posvícení
odehraje bez doprovodného kulturního programu.

Náměstí zaplní pouťové atrakce
a několik stánků s pouťovým
zbožím, hudební vystoupení se
však nebude konat ani v sobotu
dopoledne před radnicí ani v neděli odpoledne u KKS. Chceme tak zabránit větší kumulaci
návštěvníků na jednom místě.
Navíc i z jejich strany vnímá-

me zvýšenou opatrnost, o čemž
svědčí i dosavadní nízká návštěvnost letního kina.

O týden později proběhne pouze
Řemeslná sobota v městském
muzeu, a to s dodržením v té
době platných opatření.
/frí/

HRA, KTERÁ
SE ZVRTLA

27. ledna 2022
Hra oceněná na pardubickém Festivalu smíchu je „divadlem na divadle“. Herci
Městského divadla Kladno
v ní představují členy amatérského hereckého souboru,
kterým se jejich představení
(pravá anglická detektivka)
doslova vymklo z rukou.
Jedna vtipná nehoda stíhá
druhou a pod tlakem všichni
začínají ztrácet nervy. A publikum se náramně baví …

VELKÁ
BANKOVNÍ
LOUPEŽ

Po všech stránkách povedená
komedie Východočeského
divadla Pardubice do přeloženého jarního abonmá
z letošního roku nepatří. Její
termín jsme přesouvali už
dvakrát, původně byla součástí jarního abonmá už v roce 2020. Trojice mladých britských autorů se inspirovala klasickými divadelními fraškami. Jejich hra je plná gagů , slovních hříček,
občas černého, ale vždy hluboce lidského humoru a nadsázky. Na toto představení je v prodeji
posledních 22 vstupenek. Uvedeme jej 16. prosince 2021.
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