ČERVEN
Jméno červen je odvozováno rozmanitě. Někteří viděli
jeho původ v červenání ovoce a jahod, jiní odvozovali slovo
od červenosti vůbec nebo od červů, kteří v tomto období
dělají škody zvláště na štěpích a ovoci. Další vysvětlení odvozuje jméno měsíce od sbírání červce, hmyzu, ze kterého
se vyrábělo barvivo.
Kolem 21. června začíná na severní polokouli léto.
      Zdroj: wikipedie

Firma VINCENCI oznamuje,
že měření emisí a STK byla přestěhována
do ulice V. Nováka. Podrobnější informace
o poskytovaných službách a nových
kontaktech najdete v příštím čísle.
Občerstvení v novém areálu je k dispozici
nejen pro zákazníky.

Hlukem sekačky můžete
porušovat vyhlášku
q V květnu byla dokončena fasáda na obecním domě čp. 5 ve Skutíčku, kterou zdárně realizovala firma JLK Stavby Nasavrky s.r.o. Současně s tímto
byl dodán materiál v podobě zámkové dlažby, štěrků a písků místním hasičům, kteří si brigádnicky vybudovali startovací plato pro hasičský sport.

Revitalizace
vnitrobloků
v ul. ČSA
Na svém dubnovém zasedání
schválilo Zastupitelstvo města Skuteč podání žádosti o dotaci na Státní fond rozvoje bydlení na regeneraci vnitrobloků v ulici ČSA.
V rámci tohoto projektu, s kterým
byli seznámeni zástupci SVJ příslušných bytových domů, by došlo
k rekonstrukci komunikací, vzniku
nových parkovacích míst a úpravě
zeleně v této lokalitě.
Předpokládaná výše investice
by byla 10 mil. Kč s tím, že dotace může dosáhnout 50%, 10% by
činila spoluúčast města a 40% lze
krýt zvýhodněnou půjčkou s dobou
splatnosti až 10 let.  
Pavel Bezděk, starosta

q Výstavba hasičské zbrojnice v měsíci květnu opět pokročila o nutný kus kupředu. Byla instalována plastová
okna v klasické červené – hasičské barvě (dosud chráněna fólií) a začala pokládka střešní krytiny.

Nastalo období roku, v němž
majitelé pečují o své zahrady a pravidelně sečou trávu, ať už sekačkami či elektrickými kosami, popř.
používají k údržbě křovinořezy.
Stejně tak se, hlavně na vesnicích,
začalo řezat dřevo cirkulárkami,
prořezávají nebo kácí se stromy
motorovými pilami apod.
Je proto na místě upozornit
na Obecně závaznou vyhlášku
Města Skuteč č. 1/2014, která řeší
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. V článku
2 jsou vyjmenovány činnosti, které
by mohly narušit veřejný pořádek
nebo být v rozporu s dobrými mravy. Mezi tyto patří mimo jiné také
jednorázové, nahodilé používání
hlučných strojů a zařízení v nevhodnou dobu.

V neděli je hluk
zcela zakázán

Článek 3 vyhlášky je již konkrétní, proto jej otiskujeme v plném
znění:

O nedělích po celý den a ve
státem uznaných svátcích v době
od 06.00 do 11.00 hodin je každý
povinen zcela se zdržet používání
zařízení, přístrojů a nástrojů způsobujících hluk (např. sekačky na trávu, cirkulárky, motorové pily, buchary, frézy na pařezy, křovinořezy,
řezačky na dlažbu, rozbrušovačky
apod.).

Omezení pálení listí,
roští apod.

Vyhláška řeší i časové omezení
pro pálení rostlinného odpadu. Ten
je dovoleno spalovat na otevřených
ohništích pouze v pátek od 12.00
do 19.00 hodin a v sobotu do 8.00
do 12.00 hodin.
Porušení shora uvedených povinností může být postihováno
podle platných právních předpisů.
Vyhlášku v plném znění najdete
na webu města www.skutec.cz,
v sekci úřad.			
/frí/

q Nový povrch dostala příjezdová komunikace k nemovitostem čp. 1004, 726 a 634 na Fimberku. Součástí
realizace bylo i odvedení spodní vody, která v těchto místech vyvěrala.
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Hudební Skuteč je festivalem pro všechny
Jubilejní 15. ročník navštívilo 4 382 lidí
Festival Tomáškova a Novákova hudební Skuteč uzavřel
svoji další, už patnáctou kapitolu
a v epilogu se ohlíží za svým průběhem. Jednou z veličin, jimiž můžeme úspěšnost podobného projektu měřit, je jeho návštěvnost. Ta
letos dosáhla úctyhodného počtu
4 382 lidí. Druhým pro pořadatele
důležitým kritériem je dosažená
výše tržeb, která byla tentokrát
rekordní – vyšplhala se na částku
1 564 070 Kč. I když celkové náklady jsou dosud vyčísleny pouze
předběžně, už je jisté, že právě zakončený ročník se řadí k těm nejúspěšnějším.
Mezi pořady s největším ohlasem u návštěvníků patřily oba

koncerty na zimním stadionu
(Proměny, Michael Jackson Symphony), opereta Cikánský baron či
závěrečný koncert s Gabrielou Beňačkovou, ale také koncert ve skutečském či prosečském kostele.
V Proseči měl festival premiéru
a díky vstřícnosti evangelického
sboru i vedení města zde budeme
chtít koncerty pořádat i v příštích
letech. Vynikající úroveň měl zahajovací koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu, vysoce
hodnocena byla návštěvníky opera
Panna orleánská a i u ostatních programových bodů jsme zaznamenávali pochvalné a spokojené reakce.
Právě zpětná vazba návštěvníků je pro nás tím třetím a neméně

podstatným indikátorem úspěšnosti festivalu. Proto jsme letos
zavedli i příležitostné dotazování
a zjišťování (odkud se o festivalu
lidé dozvědí, jaký žánr preferují, co by si případně na programu
přáli apod.). Ke komunikaci a aktuálnímu zpravodajství využíváme
i sociální sítě, kde si (vedle stránek
festivalu) také můžete prohlédnout
fotografie a videa z koncertů.
Možná i do vaší dlaně vložili
naše hostesky vizitku s termínem
konání příštího, 16. ročníku festivalu. Kromě termínu (17. 3. – 12.
5. 2019) a adresy festivalového
webu je zde uvedena i informace
o tom, že program dalšího ročníku
plánujeme zveřejnit už v průběhu

listopadu tohoto roku.   Pokud se
vám letos stalo, že jste už nesehnali lístky na některý z koncertů, vězte, že předprodej zahájíme,
stejně jako minule, v prosinci.
Na závěr bychom ze strany pořadatelů rádi poděkovali všem,
kteří nám s přípravami a průběhem
jakýmkoli způsobem pomáhali,
ať už šlo o představení a koncerty v KKS, na zimním stadionu či
v některém z kostelů.
A v neposlední řadě děkujeme
za přízeň všem festivalovým návštěvníkům. Budeme se snažit,
aby program příštího ročníku reflektoval i jejich přání.
Lenka Frídlová
a Matěj Zelinka

Pietní vzpomínka k 76. výročí
vyhlazení osady Ležáků
24. června 2018
V programu je připraveno:
8.30 – celebrovaná mše u muzea
10.00 – kladení věnců delegacemi u pomníku „Kniha obětí“,
hymna, projevy hostů
11.15 – vystoupení dětského pěveckého sboru Plamen Přelouč
11.20 – zapálení Ohně (bez) naděje
11.25 – seskok vojenských parašutistů do prostoru u mohyly
Vstup do prostor muzea je po celý den zdarma.
Na akci je zajištěna autobusová doprava.
Odjezd autobusu z Palackého náměstí ve Skutči je v 7.40 h.

Náhradní stravování v KKS
Bezprostředně po skončení
15. ročníku festivalu Tomáškova
a Novákova hudební Skuteč, v pondělí 14. května, začalo náhradní stravování žáků skutečských základních
škol v Kulturním klubu Skuteč.
Malý sál s gastro provozem se proměnil v jídelnu schopnou najednou
obsloužit cca 80 strávníků. Jak takový náhradní provoz probíhá?
V objektu školní jídelny, kde již
začaly práce spojené s rekonstrukcí
a zateplením se bude až do konce
června vařit. Zde uvařené jídlo se
následně uzpůsobeným vozidlem
převáží v termoportech do gastro
provozu v kulturním klubu, kde ho
kuchařky také vydávají. Do malého
sálu byly z původní jídelny převezeny židle, potřebné nádobí a také
myčka nádobí.
Výdej jídla probíhá cca od 11 –
14 hodin a prostory jsou každé ráno
zaměstnankyní ŠJ Skuteč pečlivě
uklizeny. Strávníkům je k dispozici sociální zařízení KKS, svršky si
mohou odkládat na v chodbě umístěné věšáky.
Díky tomu, že KKS disponuje
zmíněným gastro provozem, bylo
přesunutí stravování do tohoto
objektu nejschůdnějším řešením.
Přesto si náhradní provoz vyžaduje

mnoho energie i přizpůsobivosti ze
strany zaměstnanců školní jídelny,
pedagogů, správce KKS i pedagogů Speciální základní školy, která
využívá jako třídy tři pronajaté
místnosti v prvním patře objektu

KKS. Všem jmenovaným patří poděkování města za vstřícnost a snahu zajistit stravování bez problémů.
Stravování v malém sále KKS
bude probíhat do konce června,
s tím že 3. září opět zahájí řádný

provoz již rekonstruovaná Školní jídelna Skuteč v ulici Osady
Ležáků.
Lenka Frídlová
odbor kultura a školství

Předplatili byste si
parkování?
Z důvodu nedostatečného počtu
parkovacích míst se vedení města
snaží najít řešení, jak tuto situaci
alespoň částečně zlepšit. Jednou
z alternativ by bylo vybudování jednopatrového parkovacího
domu, kde by se nabízela možnost
předplaceného parkování. Mezi
vytypovanými lokalitami je ul.
Sládkova (sídliště u Botany) vedle
č.p. 850, kde už parkovací plocha
je, nicméně díky svažitému terénu

V případě, že vás idea s předplaceným parkováním zaujala,
prosíme o vyplnění krátkého dotazníku, který naleznete na webových stránkách města Skuteč.
Ing. Roman Hřebík

Dbejte na osobní bezpečí

Co obnáší údržba městské zeleně aneb „zahradníkův rok“
Kdo má zahradu nebo zahrádku,
ví, kolik času zabere péče o údržbu
trávníku, stromů i záhonků. Stejně
tak potřebuje každé město i obec
svého „zahradníka“, nebo dodavatelskou firmu, která se postará
o vzhled veřejných ploch a bude
pečovat o veškerou zeleň na předmětném území.  
Město Skuteč zaměstnává v období od října do dubna dva zahradníky, od května do září jde o tři
zaměstnance. Ti mají, kromě území
města Skuteč, na starost ještě všech
12 přidružených obcí (což představuje např. jen pro sekání trávy plochu o velikosti cca 13 ha).
Není v lidských silách mít posekané všechny plochy naráz. Příroda si nenechá poroučet a roste
teď a všude. Proto je na městském
úřadě vypracovaný plán sečení,
kterého se zahradníci snaží držet.
Samozřejmě jsou i jisté priority,
jako například Májový jarmark
nebo kladení věnců padlým hrdinům II sv. války, kdy je nutné
mít přednostně upravené náměstí
a přilehlé ulice. Další prioritou jsou
veřejné budovy, jako je sportovní
hala, knihovna, školy nebo sídliště,
které jsou lidmi nejvíce navštěvované, nebo tam žije nejvíc občanů.
Některé úseky jsou tak časově a logisticky náročné, že od roku 2016
spolupracujeme se společností
Správa a údržba silnic PK, která je
jednou ročně poseká. Jedná se většinou o příkopy nebo odlehlá místa.
Tímto nám pomohou odrazit hlavní nápor. Zahradnická skupina má
ve správě i Žulovou stezku, kterou
musí průběžně udržovat. Bohužel

by bylo technicky možné   vybudovat další nadzemní parkovací
podlaží. Další možnou lokalitou je
pak prostor zpevněné plochy v ul.
Smetanova naproti knihovně.

z důvodu kvality lesních cest není
možné k sekání použít sekačky a je
nutné celý 7 km dlouhý úsek projít
pouze s křovinořezy.  
Pro lepší představu jsme vyzpovídali Pavla Kozderku a stručně
popsali, čím se městští zahradníci
v průběhu roku zabývají.
V zimních měsících zahradníci nezahálejí. To je sice více času
na administrativní činnosti (inventury, odpisy, objednávky náhradních dílů, nářadí a strojů) nebo
plánování a přípravu výsadeb, ale
jakmile počasí v době vegetačního
klidu dovolí, provádí se kácení,
prořízka či zmlazování přestárlých,
poškozených a suchých keřů a stromů a jejich štěpkování. Štěpka se
poté rozváží do výsadeb. Koncem
zimy se připravují výsadby, objednávky keřů, stromů a trvalek,
upravují se plochy poškozené
technikou, kolem nových chodníků a silnic) a začíná výsadba keřů
a stromů. Nelze ani opomenout, že
v případě potřeby zahradníci vypomáhají s úklidem sněhu. Technické
skupině města v případě potřeby
vypomáhají i jindy v průběhu roku.
Jaro je ve znamení výsevů trávníků, výsadby stromů, terénních
úprav a úprav ploch před sečením
trávy. Cca od poloviny dubna začíná sečení trávy. Vedle toho zahradníci zajišťují osazování květin
na náměstí, popř. jinde ve městě,
jejich zálivku, pletí atd. Také udržují hřbitovy v Lažanech a na Štěpánově. Posečená tráva se odváží
na kompostárnu.
Stříhají se živé ploty (ČSA, V.
Nováka, Obchvatová, Žulová, síd-

liště, B. Němcové, náměstí, u Bo- se připravují plochy pro výsadbu.
tas a Bílý kopeček). Po bouřkách V případě sucha je provedena záa větrech se musí uklízet větve či livka stálezelených keřů, také se
polámané stromy.  
vyřezávají nálety. Připravuje se zeSečení a odvoz trávy pokračuje leň pro vánoční výstavy škol a Sei v letních měsících. Kromě toho je niorCentra.   
nutné udržovat živé ploty a provádět
potřebné zálivky trávy, keřů a kvěV přehledu je často uváděna výtin, včetně pletí nových výsadeb.
sadba. Můžeme být i konkrétní. LeV případě nepřízně počasí probí- tos na jaře bylo vysazeno u nového
há údržba strojů a nářadí.
chodníku ve Žďárci celkem 265 ks
V září se nově osazují místa keřů. Dalších 100 ks keřů to bylo
mobilní zeleně (náměstí, sídliště, v Radčicích.
ČSA, pomníky), stále pokračuje
sečení trávy a okrajových ploch.
dokončení na straně 8
Kvůli zviditelnění dopravního
značení je třeba
provést prořízky
keřů a stromů.
Na podzim také
začíná
úklid
listí a příprava
výsadeb stromů
a keřů. Zakrývají se růže a choulostivé dřeviny,
zajišťuje se zálivka keřů, stříhání keřů a další
prořízky stromů.
Opět se štěpkují
větve a štěpka
se rozváží k použití.
Probíhá
posezónní konzervace a čištění
sekaček a křovinořezů.
V závěru roku
se začíná plánoq U nového chodníku ve Žďárci bylo vysazeno
vat nová výsad265 ks keříků.
ba a dle počasí

V dnešním vydání přinášíme několik rad, jak předcházet okradení, přepadení nebo jak neusnadňovat práci kapsářům. Ač se někomu může zdát,
že jsou to informace zbytečné, statistiky dokazují opak. Téměř každý den
policisté celého Pardubického kraje řeší případy krádeží, a to ať věcí při
sobě, nebo z odložených tašek v nákupních vozících. Řada poškozených,
především pak těch starších, nám při výsleších říká, že se otočili opravdu jen
na vteřinu třeba u regálu v obchodě anebo, že si nevšimli, že by jim někdo
v autobuse do kabelky sahal. A věřte nám, že žádné zboží v cenové „akci“
vám nestojí za ten čas a problémy při blokování platebních karet a vyřizování
si nových odcizených osobních dokladů. O ztrátě peněz nemluvě.
Jak se chránit před okradením?
l Peníze, doklady i klíče noste v příruční uzavřené tašce nebo kabelce
vždy odděleně.
l Berte si jen tolik peněz, kolik skutečně potřebujete.
l Peněženku uložte na dno nebo do spodní části kabelky nebo nákupní tašky.
l Kabelku nebo tašku přes rameno nenechávejte viset na zádech, ale mějte
ji stále na očích a chraňte ji rukama na boku nebo na hrudi.
l Kabelku nebo tašku nepokládejte v obchodech na police a nenechávejte
ji v nákupním vozíku. Nikdy ji neodkládejte s oděvem v šatně kina,
divadla, restaurace, ani v čekárně u lékaře či na úřadech.
l Vyhýbejte se návalům mnoha lidí, tlačenice nahrává zlodějům a okradení může proběhnout bez povšimnutí.
l Čtete-li si v dopravním prostředku MHD, mějte své příruční zavazadlo
pořád pod kontrolou.
l Ve vlaku si vybírejte kupé, kde už sedí další cestující a nenechávejte svá
zavazadla bez dozoru.
l Při výběru peněz z bankomatu si hlídejte soukromí. Dávejte pozor, jestli
vás někdo nesleduje příliš zblízka. Vybírání z bankomatů uvnitř bank či
spořitelen je spolehlivější. Byla-li vám platební karta odcizena, ihned
zablokujte účet.
l Nepište si PIN na platební kartu, na její obal nebo na lísteček, který
uložíte společně s platební kartou na stejné místo.
l Nikdy se před nikým nechlubte svými úsporami nebo cennostmi, nepůjčujte cizím lidem peníze, neplaťte žádné zálohy podomním prodejcům. A jak jsme již v minulých článcích upozorňovali a jak mi potvrdila
energetická poradkyně paní Vladimíra Rosendorfová, za plyn ani elektriku energetické společnosti peníze nevrací ani nevybírají.
l Při ukládání zboží do zavazadlového prostoru vozidla mějte své věci,
zejména kabelky, stále na očích.
Stanete-li se i přesto obětí krádeže, radíme vám:
l V případě odcizení financí, platební karty, dokladů, mobilního telefonu,
se neprodleně obraťte na Policii ČR.
l V případě odcizení platební karty kontaktujte neprodleně svoji banku
a platební kartu zablokujte.
l V případě odcizení mobilního telefonu kontaktujte svého operátora
a zablokujte SIM kartu.
dokončení na straně 7
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Úspěchy našich kulturistů
I ve Skutči má sport jako je kulturistika, fitness své nadšence. V jarní závodní sezóně tohoto sportu se zúčastnili David Černý (Skuteč)
a Veronika Mullerová (Předhradí) hned několika
mistrovských a pohárových soutěží. Dne
15. dubna se na Mistrovství Čech v Uhlířských
Janovicích, kde závodilo celkem 180 závodníků,
probojovali do finálové šestice těch nejlepších.
Oba tak získali páté místo a nominaci na Mistrovství České Republiky v Lysé nad Labem, kde se
21. a 22. dubna utkali s finalisty soutěží Mistrovství Čech a Moravy.  
Zde vybojoval David v klasické kulturistice
nad 180 cm v kategorii masters krásnou bronzovou medaili a Veronika v kategorii bikiny fitness
nad 170 cm obsadila desáté místo a v dalším
týdnu sedmé místo na pohárové soutěži RCO  
Fitness Cup v Olomouci.
V následujícím roce budou nadále pracovat
na zlepšení své formy a v jarní sezóně ji opět
předvedou se snahou získat další skvělá umístění. K těm již dosaženým gratulujeme.                                    
/frí/

SPORTOVNÍ KALENDÁŘ
Fotbalové zápasy na hřišti
so
so
ne
ne

2. 6. 		
9. 6. 		
17. 6. 		
17. 6. 		

muži Skuteč B x Nasavrky B (17.00)
muži Skuteč A x Miřetice A (17.00)
žáci Skuteč x Luže (10.00)
Muži Skuteč B x Načešice (17.00)

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

Kristýna Hájková
a Jaroslav Kašpar mistry ČR!

Hokejistka a hokejista, kteří jsou spjatí s naším klubem  HC SKUTEČ se
v letošní sezoně stali mistry České republiky! Hráčka našeho klubu Kristýna Hájková zvítězila s týmem HC Slavia Praha v extralize žen a bývalý skutečák Jaroslav Kašpar s Mountfieldem HK ovládl ELIOD extraligu
mladšího dorostu. Oběma GRATULUJEME a přejeme další úspěchy!
Jakub Cimburek

Rybářské závody ve Skutči

Jaro bylo velmi bohaté na rybářské závody; uskutečnily se celkem
čtyři.
I. MUŠKA- TŘPYTKA
- 14. dubna na rybníku Zbožnovský
Účast: 82 statujících
Pořadí: 1. Škoda Miroslav,
                 Velká Býteš
             2. Jílek Milan, Polička
             3. Bidmon Pavel, Polička
             4. Hlásenský Míra, Polička
             5. Netolický Lukáš, Skuteč
Největší ryba: kapr 57 cm
(na mušku) – Pachovský Jan, Polička.
II. Pádesátihodinový KAPRÁŘSKÝ MARATÓN DVOJIC
4. – 6. května na rybníku Štěpánovský
Účást: 16 týmů (32 závodníků)
Pořadí: 1. CT DabL – L Skuteč
                 –  Netolický Lukáš,
                 Kusý Luboš
             2. CT HANDY – LINE
                 Pardubice – Hanuš Pavel,
                 Doležal Ondřej
             3. CT BOJO Pardubice –
                 Kolín Josef,
                 Doležal Ondřej

            4. CT DORKA Hradec
                Králové – Andrašovský
                Michal, Halabrin Dušan
            5. CT K+B Skuteč – Klapal  
                Kamil, Brokl Vladimír
Největší ryba: kapr 10,76 kg CT DabL-L Skuteč – Kusý Luboš,
Netolický Lukáš

III. RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
MLÁDEŽE DO 15 LET
8. května na rybníku Štěpánovský
Účast: 52 mladých rybářů
a rybářek
Pořadí: 1. Svárovský David,
                 Chotěboř
             2. Netolický Michal,
                 Skuteč
             3. David Tomáš, Pardubice
             4. Melezínek David,
                  Skuteč
             5. Javůrková Týna,  
                 Litomyšl
Největší ryba: kapr 86 cm
– Čechalová Kateřina

IV. SKUTEČSKÝ KAPŘÍK
12. května na rybníku Štěpánovský
Účast: 81 závodníků
Pořadí: 1. Musílek Petr, Chotěboř
             2. Brokl Vladimír, Skuteč
             3. Hlásenský Míra, Polička
             4. Doležal Lambert,
                 Žďár nad Sázavou
             5. Šikl Miroslav, Včelákov
Největší ryba: kapr 75 cm – Jarušinský Michal Polička.
Poděkování patří všem zúčastněným závodníkům, MO ČRS Skuteč za uskutečnění jarních závodů,
včetně všech, kteří se na závodech
podílí a hlavně níže jmenovaným
sponzorům.
Za MO ČRS Netolický Zdeněk
Sponzoři rybářských závodů:
Město Skuteč a Městská sportoviště Skuteč s.r.o., Spektrum  s.r.o.,
Švec Petr   Hroubovice, Texevo
Hlinsko, Rybářská prodejna Kla-

pal Skuteč, Pešek Petr PP Group
Proseč, Restaurace U Jonáše
Skuteč, Janoušek Radek Střemošice, Blaha Jan Autoopravna
Hroubovice, Cukrárna U Pražanů,
Zahradnictví Sokol Josef, Cimburek Milan Skuteč, Bosport Zoulík
Petr, Restaurace Eva Chrudim,
Zoulík Václav Skuteč, Zahradnictví Sokol a syn, Kopřiva Jarosav
Klempířství, Šmída Vladimír Hr.
Králové, MUDr. Chlud Michael,
Kamenictví Kůrka Skuteč, Hanet
Skuteč, DKV Elektro, Rada Josef Hr. Králové, Scharf Prosetín
Malina Zdeněk, Seko Skuteč, Konopásek Josef Polička, Řeznictví
a uzenářství Čejka Oldřich, Cyklo
Jožák Skuteč, Dipro proseč Bupak
Proseč, Santé Proseč, Pneuservis
Koreček Miroslav, Orlické maso
a uzeniny prodejna Skuteč, Javůrek Jiří – obchod Hasiči.cz, SKOS
Petr Horák, Elmont-P s.r.o. Miřetice.

Městská sportoviště Skuteč, s.r.o. přijmou brigádníky
na pozici

Plavčík na koupališti ve Skutči
Požadavky:
l potřebnou kvalifikaci pro uvedenou pracovní činnost (plavčík)
l časovou flexibilitu
Trvání brigády:
l červen 2018 – srpen 2018
Přihlášky je možné zaslat poštou
či předat osobně na adresu:
Městská sportoviště Skuteč,s.r.o.,
Palackého nám. 133, 539 73 Skuteč
Uzávěrka přihlášek na uvedenou pracovní pozici
je 30. 6. 2018
Informace podá ředitel společnosti
Mgr. Tomáš Kopecký – tel.: 775 559 855
e-mail:tomas.kopecky@sportovisteskutec.cz

pomocný plavčík
Požadavky:
l Dobrý zdravotní stav
l Časová flexibilita
Brigáda je vhodná pro studenty.
Doba trvání brigády: červen – srpen 2018
Zájemci o brigádu se mohou přihlásit telefonicky
u p. Hany Malinské, tel.: 775 559 856 nebo e-mailem:
hana.malinska@sportovisteskutec.cz

Bonsai klub Skalka pořádá
výstavu bonsají

Bonsai 2018
16.-17.6.

Penzion u Roušarů

Lubná u Poličky

Sobota 16.6. 10-19 hod. ukázka tvarování 14:00
Neděle 17.6. 8-17 hod. ukázka tvarování - škola Koryuu Kai

prodej: bonsají, keramiky, okrasných rostlin, literatury
vstupné 50 Kč děti do 15 let ZDARMA
info: bkskalka@seznam.cz
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SKUTEČSKÉ NOVINY

Výpis z usnesení z 89. zasedání Rady města Skuteč
konaného dne 23. dubna 2018 na Městském úřadě Skuteč
Rada města bere na vědomí:
01/089/2018
dopis č. j. 563/2018 doručený
na podatelnu Městského úřadu Skuteč dne 17. 4. 2018
02/089/2018
čerpání rozpočtu města Skuteč
za období leden - březen 2018
Rada města schvaluje:
03/089/2018
čerpání rezervního fondu Základní
školy a mateřské školy Žďárec u Skutče, okres Chrudim, IČ 75016109
04/089/2018
nové znění smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi Městem Skuteč a Mateřskou školou Skuteč, Osady Ležáků
767, okres Chrudim
05/089/2018
příkazní smlouvu na výkon oprávnění a povinnosti Pověřence pro ochranu osobních údajů, příkazník Marcel
Samek, Luže
06/089/2018
rozhodnutí o výběru zhotovitele
akce „Výměna oken ZŠ Komenského
ve Skutči čp. 150“ na základě zprávy hodnotící komise
07/089/2018
smlouvu o dílo na akci „Výměna
oken ZŠ Komenského ve Skutči čp.
150“ se společností Paulus CZ, s.r.o.
08/089/2018
objednávku opravy schodišťového
prostou v ZŠ Žďárec, u fyzické osoby
Radek Nadrchal, Skuteč
09/089/2018
objednávku dodání a montáže autobusové zastávky do Zhoře u společnosti DELTA Svratka s.r.o.
10/089/2018
úhradu přefakturace monitoringu

a čištění dešťové kanalizace v ulici
ČSA ve Skutči společnosti Městské
vodovody a kanalizace s.r.o.
11/089/2018
poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Skuteč na rok 2018 na cvičení předškolních a školních dětí
12/089/2018
poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Skuteč na rok 2018 spolku
SH ČMS - SDH Skuteč
13/089/2018
objednávku č. 087/2018/1 na nákup radiostanic pro jednotku JPO II
u společnosti TECHLINK s.r.o., Vysoká nad Labem
14/089/2018
přidělení bytu č. 7 v č. p. 377, Skuteč na dobu určitou jednoho roku
a ukládá s nájemcem, uzavřít nájemní smlouvu
15/089/2018
smlouvu o pachtu částí pozemků
p. č. 225, 2452/10, 2452/13
a 2661 o celkové výměře 155 m²,
vše k. ú. Skuteč, obec Skuteč
16/089/2018
smlouvu č. KH/2018/22220 o poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč
na festival TNHS 2018 s Pardubickým krajem, IČ 70892822 z Programu Tvář Pardubického kraje kanceláře hejtmana
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit:
17/089/2018
smlouvu o postoupení smlouvy, jejímž
předmětem je zpracování projektové
dokumentace pro územní rozhodnutí a následně pro stavební povolení
pro provádění stavby v obci Skutíčko

Výpis z usnesení z 90. zasedání Rady města Skuteč
konaného dne 25. dubna 2018 na Městském úřadě Skuteč
Rada města schvaluje:
01/090/2018
smlouvu o dílo na akci „Snížení energetické náročnosti a rekonstrukce
budovy jídelny a kuchyně“ se společností STAVER Luže s.r.o.
02/090/2018
smlouvu o dílo na provedení autorského dozoru projektanta na akci
„Snížení energetické náročnosti a rekonstrukce budovy jídelny a kuchyně
Skuteč“ s Ing. Jiřím Sokolem
03/090/2018
příkazní smlouvu na technický dozor
investora na akci „Snížení energetické náročnosti a rekonstrukce jídelny
a kuchyně Skuteč“ s Ing. Jaroslavem
Dvořákem
04/090/2018

servisní smlouvu na provoz integrovaného knihovního systému Koha se
společností R-Bit Technology, s.r.o.,
Most
05/090/2018
podmínky nájmu bytu č. 13, v domě
č. p. 916, v ulici Družstevní, Skuteč
na dobu určitou jednoho roku
06/090/2018
podmínky nájmu bytu č. 2, v domě
č. p. 373, na Palackého náměstí,
Skuteč na dobu určitou jednoho roku
07/090/2018
objednávku
č.
118/2018/2
na zpracování kompletní žádosti
o dotaci z OPŽP včetně zpracování odborných dokladů, poradenství
a administrace se společností
ISATech, s.r.o., Pardubice

Výpis z usnesení z 91. zasedání Rady města Skuteč
konaného dne 14. května 2018 na Městském úřadě Skuteč
Rada města bere na vědomí:
01/091/2018
zprávu nezávislého auditora z auditu účetní závěrky příspěvkové organizace SeniorCentrum Skuteč ke dni
31. 12. 2017
Rada města schvaluje:
02/091/2018
přesun finančních prostředků z fondu rezervního do investičního a jeho
následné čerpání na nákup vybavení
Školní jídelny, Skuteč, Osady Ležáků
03/091/2018
čerpání rezervního fondu Základní
školy, Skuteč, Komenského 150,
okres Chrudim
04/091/2018
darovací smlouvy ve prospěch Římskokatolické farnosti Chrast, Římskokatolické farnosti Luže a Římskokatolické farnosti Skuteč, v souvislosti
s pořádáním koncertů 15. ročníku
festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč
05/091/2018
dodatek
k
servisní
smlouvě
č. 18-SML-LIC-5054 se společností
RON Software spol. s r.o., Karviná
06/091/2018
smlouvu o zajištění provozu e-mailových účtů se společností DialogNet,
s.r.o., Skuteč
07/091/2018
smlouvu na zpracování žádosti
o dotaci včetně zajištění veškerých
dokumentů na akci „Rekonstrukce
technologie chlazení zimního stadionu Skuteč“ se společností ISATech.
s.r.o., Pardubice
08/091/2018
smlouvu o koupi zboží se společností
PRO-DOMA, SE
09/091/2018
smlouvu o dílo na zpracování žádosti o dotaci a studie proveditelnosti
na zakázku „Zřízení denního stacionáře ve Skutči“ se společností LK

Advisory, s.r.o., Praha
10/091/2018
objednávku č. 473/2018/4 na kancelářský nábytek do kanceláře městské policie a sociální pracovnice
v budově Městského úřadu Skuteč,
dodavatel Mias OC spol. s r.o.,
Krouna
11/091/2018
změnu položkového rozpočtu města
Skuteč na rok 2018
12/091/2018
rozpočtové opatření č. 3/2018
v rozpočtu města Skuteč
13/091/2018
prodloužení nájemní smlouvy k bytu
č. 6 v č. p. 317 v ulici Boženy Němcové, Skuteč, do 31. 08. 2018
14/091/2018
výměnu bytu č. 4 za byt č. 7 v č.
p. 317
15/091/2018
záměr směny části pozemkové parcely č. 239 o výměře cca 40 m²,
zahrada a části pozemkové parcely
č. 2452/12 o výměře cca 30 m²,
ostatní plocha - ostatní komunikace,
ve vlastnictví města Skuteč za pozemkovou parcelu č. 235, o výměře
25 m², ostatní plocha - ostatní komunikace, vše katastrální území Skuteč,
obec Skuteč. Rozdíl výměr s doplatkem, za cenu 300 Kč/m² + platná
sazba DPH
16/091/2018
záměr prodeje části p. p. č.
1083/52 o výměře 23 m², ostatní
plocha – manipulační plocha, k. ú.
Hněvětice - Zhoř, obec Skuteč
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit:
17/091/2018
směnu pozemkové parcely č. 461/1
o výměře 3458 m², ovocný sad, pozemkové parcely č. 465/2 o výměře
1140 m², ostatní plocha – zeleň, po-

zemkové parcely č. 465/4 o výměře 194 m², ostatní plocha – ostatní
komunikace, pozemkové parcely
č. 463 o výměře 1921 m² zahrada, pozemkové parcely č. 465/1
o výměře 1483 m², zahrada a část
pozemkové parcely č. 697/5 o výměře 963 m², lesní pozemek, vše
ve vlastnictví města Skuteč za část
pozemkové parcely č. 697/9 o výměře o výměře 983 m², ostatní plocha, část pozemkové parcely č. 453
o výměře 3757 m², ostatní plocha
– neplodná půda, část pozemkové
parcely č. 2583 o výměře 2310 m²,

ostatní plocha – dráha, část pozemkové parcely č. 521/1
o výměře 1505 m², ostatní plocha
a část pozemkové parcely č. 521/2
o výměře 592 m², ostatní plocha
ve vlastnictví firmy GRANITA s.r.o.
Skuteč, vše nacházející se v katastrálním území Skuteč, obec Skuteč
18/091/2018
koupi části p. p. č. 212/2 o výměře
938 m², zahrada, k.ú. Skuteč, obec
Skuteč za cenu 300 Kč/m² včetně
platné sazby DPH + náklady s koupí
spojené od firmy NATHAN TRADE
s.r.o., Brno

Aktuálně z MAS Skutečsko,
Košumbersko a Chrastecko, z.s.
Ve dnech 2. - 3. 5. 2018 se členové MAS zúčastnili dvoudenní
exkurze   „Za prosperitou venkovských ekonomik prostřednictvím
rozvoje zemědělství, agroturistiky
a udržitelného hospodaření s energiemi“.
Šlo o společnou akci Celostátní sítě pro venkov a MAS SKCH,
z. s., jejímž  bylo načerpat inspiraci
z realizace zemědělských projektů,
ideálně ve spojení s energetickými
úsporami, což se ukázalo jako velmi dobrá a zajímavá volba.  Účastníci vyrazili ve středu brzy ráno,
a tak již v 10 hodin mohla začít
prohlídka farmy pana Edmunda
Ringla v rakouské vísce Rappolz.
Rodinná farma se zaměřuje především na pěstování speciálních
plodin (mák, kmín, borůvky) a dále
na chov drůbeže včetně porážky
přímo na farmě. Ročně zde vykrmí zhruba 1000 kachen, 400 hus
a 4,5 tisíce kuřat. Po komentované
prohlídce výtopny na biomasu následovalo povídání o přínosu LED
veřejného osvětlení včetně ukázek
a poté domluvený oběd v Gasthaus
Schmidtmayer v Dobersbergu, kde
se s majitelkou domluvíte česky
a zaplatit můžete i v korunách.
Exkurze pokračovala návštěvou
„světa energií“ v Sonnenweltu,
ve kterém za úžasného doprovodu
a výkladu starosty města (Frank
Peuker) mnozí účastníci podlehli svodům interaktivních expozic
a vyzkoušeli si, co mohli. Veškeré
expozice jsou v češtině a bezbariérový přístup (včetně doprovodu
např. psího mazlíčka) patří k samozřejmostem. Výstava Sluneční svět
nás velmi kreativním způsobem
na ploše 2 000 m² provedla přístupem člověka k energiím od kočovných kmenů až k nejnovějším
technickým novinkám. Během
tohoto putování jsme si uvědomili
nejen řadu praktických poznatků
pro své vlastní bydlení, ale náročné hry prověřily naše aktuální vědomosti a dovednosti. Pokračovali
jsme prohlídkou pasivních domů
společnosti Sonnenplatz, které jsou
určeny pro bydlení na zkoušku.
Zájemci zde mohou prožít několik dnů a nocí, a to i v zimě, aby
se sami přesvědčili, že je opravdu
možné díky výborné tepelné izolaci
a sofistikované technologii uspořit
až 90 procent nákladů na vytápění.

Úžasný zážitek. Závěr dne patřil
ubytování na farmě Bison Ranch
(obec Český Rudolec) a ochutnávce místních specialit včetně společného večerního posezení.
Druhý slunečný den jsme zahájili projížďkou na valníku mezi
bizony na druhé největší farmě
s chovem bizonů v Evropě. Třídenní „bizoňátka“ i „starosta“ bizon
nám ochotně pózovali a tvářili se,
že statek původně ze 17. století
patří jen jim. A my jsme vyrazili
za dalším dobrodružstvím tentokrát
mezi koně na statek rodiny Hrnčířových, kde udržují chovatelskou
tradici již po šest generací. Aktuálně zde hospodaří na 100 ha půdy
v ekologickém režimu a chovají
100 koní a mluvilo se jak o strastech dnešních chovatelů koní, tak
především o lásce a skutečném
nadšení - vše za pohledu na den
starého hřebečka. Rychlý přesun
a vystupujeme na ekofarmě Zelené
údolí v obci Heřmanov. Za laskavého doprovodu starostky P. Chadimové a majitele p. J. Novotného
jsme měli možnost nahlédnout
do filozofie rodinné farmy, která se
zabývá především agroturistikou,
chovem masného plemene ovce
Suffolk, jelena evropského, daňka
skvrnitého a produkcí ryb na pěti
rybnících. Farma poskytuje i agroturistiku a úžasné prostředí vám
nedovolí přemýšlet o přírodě jinak
než ochranitelsky, možná i proto,
že místní louky, rybníky i les byly
vytvořeny na původně „pouze“ zemědělské půdě.
Závěr naší cesty směřoval pod
vedením starostky za ukázkami
úspěchů spojených s Vesnicí roku
2017.   Chladivé pohlazení v místním kostele, prohlídka zrekonstruované fary,  obecního úřadu, pošty
a knihovny v jednom, vše bylo
zakončeno posezením v rekonstruovaném kulturním domě. Otevřené
a přátelské přijetí nás opravdu „dostalo“ a pohodové povídání o slastech i strastech života na venkově
přesně zapadlo do tónu exkurze,
která se opravdu vyvedla.
Společným jmenovatelem všech
našich zastavení s podtextem dotační podpory byla starost a péče
o místa našeho života, o budoucnost našich dětí. Naše společné snažení má smysl.
Kancelář MAS SKCH, z. s.

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
- KVĚTEN 2018 Mezi skutečské občany byla slavnostně
přivítána:
 Veronika Rybenská, Žďárec u Skutče
 Jan Novotný, B. Němcové
 Nikola Dostálová, Žďárec u Skutče
 Sofia Burešová, Družstevní

SVÁ Životní jubilea oslavili:
70 let
 Bohuslava Dudková, Zvěřinova
 Jarmila Netolická, Havlíčkova
 Ludmila Husáková, Lešany
75 let
 Eva Javorská, ČSA
 Ivanka Věrtelářová, Dr. Znojemského
80 let
 Libuše Josková, Poršova
 Eva Svobodová, Tylova
85 let
 Ludmila Dudychová, Družstevní
 Marie Hyksová, Smetanova
90 let
 Antonín Durda, Smetanova
91 let
 Miroslava Kusá, Smetanova
93 let
 Květa Jindrová, Smetanova
94 let
 Kamila Dvořáková, Smetanova
95 let
 Josef Svoboda, Smetanova

Společenský život
v SeniorCentru Skuteč
Pobytové služby SeniorCentra
Skuteč jsou určeny pro seniory,
kteří potřebují pomoc při zajištění péče a nejsou schopni zůstat
ve svém domácím prostředí. Jejich
pobyt u nás ale neznamená konec
společenského života.
Pro naše klienty organizujeme
rozmanité aktivizační programy
– klub šikovných rukou a domácí
dílny, pánský klub, kinokavárnu nebo kondiční cvičení. Máme
pěvecký sbor, jezdíme
na nákupy, výlety apod.
Pravidelně se zde konají
hudební a jiná vystoupení nebo přednášky.
V souladu s tradicemi pořádáme masopust,
zabijačku, pálíme čarodějnice, zveme Mikuláše s čertem a andělem
a zdobíme vánoční stromečky.
Mezi
oblíbené
aktivity
patří
návštěvy
kulturních
a divadelních představení. V rámci letošního
ročníku hudebního festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč

jsme měli možnost navštívit tři
krásné koncerty. Za zajištění vstupenek tímto děkujeme kulturnímu
odboru Města Skuteč.
Mgr. Linda Bodláková
vedoucí sociální péče

PODĚKOVÁNÍ
Velký dík všem mužům, kteří se zúčastnili natírání věže kostela
sv. Matouše ve Štěpánově. Bůh jim oplať.            obyvatelé Štěpánova

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
pohotovostní služby jsou od 9 do 13 hodin
Červen
2.6. Sobota			
3.6. Neděle			
9.6. Sobota			
10.6. Neděle			
16.6. Sobota			
17.6. Neděle			
23.6. Sobota			
24.6. Neděle			
30.6. Sobota			

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

Červenec
1.7. Neděle			
5.7. Čtvrtek - státní svátek
6.7. Pátek - státní svátek

MUDr. Lubomír Pecháček
MUDr. Tomáš Mrkvička
MUDr. Tomáš Mrkvička

Libor Bačkovský
Libor Bačkovský
Zdena Janovská
Zdena Janovská
Eva Krejčí
Eva Krejčí
Yvona Chludová
Yvona Chludová
Lubomír Pecháček

Hlinsko, Družstevní 1401
Hlinsko, Družstevní 1401
Trhová Kamenice
Trhová Kamenice
Krouna, 350
Krouna, 350
Skuteč, Smetanova 568
Skuteč, Smetanova 568
Miřetice 31

U BOTANY Skuteč
U BOTANY Skuteč
Zdravotní středisko

Miřetice 31
Proseč u Skutče, Zahradní 240
Proseč u Skutče, Zahradní 240

Zdravotní středisko
Zdravotní středisko
Zdravotní středisko

Hlinecká 64
Hlinecká 64
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ZPRÁVY ZŠ KOMENSKÉHO

ZPRÁVY Z GYMNÁZIA
Výměnný pobyt Skuteč – Assen

Čarodějnická škola
V pátek 27. dubna se naše
škola stala místem setkání čarodějnic z blízkého i vzdálenějšího
okolí. Nejdříve si ježibaby různého
stáří společně zazpívaly písničku
a zahřály se u tanečku, následně
v čarodějných třídách skládaly puzzle, vyplňovaly křížovky, vytvářely čarodějnou kuchařku, malovaly portréty, počítaly začarované
příklady, vařily čarodějné lektvary a účastnily se závodů v létání
na nejmodernějším modelu létajícího koštěte.
A protože to byly čarodějnice hodné, které neškodí, ale pomáhají, účastnily se burzy plyšáků, kterou bylo celé
začarované dopoledne zakončeno.

Ve dnech od 5. do 9. února 2018
někteří žáci naší školy navštívili
Holandsko při příležitosti výměnného pobytu se školou Vincenta
van Gogha ve městě Assen. Vrátili jsme se plni nových dojmů a nemohli se dočkat příjezdu nizozemských studentů o dva měsíce
později. Ve druhé polovině dubna
jsme se konečně dočkali.
Celý týden jsme všichni dohromady podnikali různé výlety
a užívali si zábavu. Během poby-

Burza plyšáků
V
rámci
čarodějnického
dopoledne proběhla burza plyšáků,
která se setkala s velkým ohlasem.
Nashromáždili jsme desítky plyšových hraček, z nichž mnohé našly
za symbolickou cenu nového majitele. Výtěžek z prodeje bude věnován na adopci sovy pálené v Záchranné stanici Pasíčka. O tom,
kam konkrétně budou peníze
směřovat, hlasovali všichni, kteří
plyšáky na burzu věnovali. Z takto
získaných prostředků jsme dále zakoupili zeminu a ochranné pomůcky, které byly využity při výsadbě
stromu na školní zahradě.
Devítka se loučí
Ani letošní školní rok není výjimkou – poslední červnový den definitivně opustí naše řady žáci devátého ročníku.
Uzavře se jedna kapitola jejich života a každý z nich nedočkavě vyhlíží, co nového jim příští dny přinesou. Letošní
deváťáci se rozhodli, že jako připomínku svého působení v ZŠ Komenského zasadí na školní zahradě strom –
zakrslou jabloň. Věříme, že se tímto počinem stali zakladateli nové tradice, jejímž cílem je také podíl na vzniku
nového ekosystému. Ročníkový strom bude mít každá 9. třída a stane se místem, u něhož se mohou v budoucnu
setkávat. Před každým vysazeným exemplářem bude na dřevěné tabulce logo, popřípadě krátký příběh třídy.
Všem absolventům přejeme hodně úspěchů v budoucím životě a děkujeme za hezký nápad.    ZŠ Komenského

tu nás doprovázely paní učitelky
Renáta Pitrová a Mirka Filipi,
které si za zajištění harmonického
průběhu celé akce zaslouží veliké
poděkování.
Při odjezdu se nejednomu studentovi objevil na obličeji smutný
výraz. Tato zkušenost nám pomohla zlepšit znalost angličtiny,
schopnost komunikace a přinesla
mnoho krásných zážitků, nových
kamarádství a do budoucna krásných vzpomínek.

Jelikož hodnocení účastníků
výměnného pobytu bylo velmi
pozitivní, plánují obě školy další výměnu pro příští školní rok.
Termíny jsou zatím předmětem
diskuze.
Zároveň bychom chtěli poděkovat sponzorům (sdružení Renovabis a Městu Skuteč) za poskytnutou finanční pomoc.
Fotografie ze zahraniční výměny si můžete prohlédnou na
http://www.gymskutec.cz.

Mezinárodní projekty online – eTwinning
Žáci, kteří se učí cizí jazyk dnes
mají značné možnosti, jak své znalosti upevnit. Mohou sledovat filmy
v původním znění, komunikovat
on-line nebo třeba číst časopisy
a knihy v originále. Další zajímavou aktivitou je program eTwinning, což je tvorba mezinárodních
projektů on-line mezi školami
v Evropě.
Nejmladší
žáci
gymnázia
ve Skutči navázali partnerství se

dvěma školami v Řecku, se školou
na Sicílii a s další českou školou
v Hrochově Týnci. Studenti sdílí
informace o sobě, svých zájmech,
o školách a obcích v rámci svých
zemí, řeší kvízy, posílají si pohlednice, překládají texty a tvoří hádanky a videa v anglickém jazyce.
V našem projektu jsme se zabývali vánočními zvyky, bezpečností
na internetu, řešili jsme matematické, fyzikální a hudební kvízy
a hlavně jsme používali angličtinu

net/45896/pages/page/295006  
V pátek 20. dubna proběhl v naší
škole Den Země na téma „Voda“.
Součástí programu byly např. fyzikální experimenty z oblasti hydrologie, přednáška geologa Mgr. Jana
Doucka (zaměstnance firmy Vodní

zdroje Chrudim) na stejné téma, ale
také přednáška studentky PřF UK
Gabriely Korbelové na téma „nanotechnologie“
Jelikož se naše gymnázium už dříve zapojilo do programu Tajný život
města, využili jsme tento den také

v rámci psaní, náslechu, mluvení
a čtení. Součástí projektu bylo i setkání on-line ve videokonferenci
a ve společných chatovacích hodinách. Obsah projektu, který má název „Happy GaP at School – Games
and Playing at School“, odpovídá
učebnímu plánu a projekt probíhá
v bezpečném prostředí twinspace.
Žáci si tímto mohou ověřit své jazykové znalosti v praxi.  
Výstupy projektu je možné vidět
zde:    https://twinspace.etwinning.

Den Země
k tomu, abychom našim mladším žákům představili aplikaci Pl@ntNet,
umožňující určení rostlin pomocí
fotografie, a naučili je s ní zacházet.
Dne Země se zúčastnili zejména
žáci nižšího gymnázia, starší žáci
pomáhali realizovat jednotlivá téma.

Evropa ve škole – skutečští gymnazisté opět v celostátním kole

Kdy dojde na reformu
regionálního školství?

Ministerstvo školství bude
pro příští rok usilovat o navýšení svého rozpočtu zhruba
o 30 miliard korun. Peníze chce
využít na změny financování
regionálního školství, pro vysoké školy i na růst výdělků. Podle plánu by se od ledna měly
zvýšit učitelům platové tarify
o deset procent. Ministryně
financí v demisi Alena Schillerová (za ANO) sumu zatím
nepřislíbila. Zopakovala slib, že
do roku 2020 by průměrný plat
pedagoga měl dosahovat 130
procent průměrné mzdy ve státě. Do konce řádného volebního období by učitelé měli mít
kolem 45.000 korun. Učitelům
se tarify zvedly naposledy loni
na podzim, a to o 15 procent.
Příští rok si změny financování regionálního školství vyžádají z tří desítek miliard asi 11,5
miliardy. Školy by měly dostávat peníze podle počtu odučených hodin, ne podle počtu žáků
jako nyní. Sněmovní školský
výbor v květnu ale podpořil návrh, podle něhož by se reforma
měla o dva roky odložit.
zdroj: www.skolaprofi.cz

ZPRÁVIČKY ZE ŽĎÁRCE
Konec dubna byl na Základní
a mateřské škole ve Žďárci, jako
již tradičně, ve znamení čarodějnic. V dopoledních hodinách si
děti na školní zahradě opekly párky a poté upálily vlastnoručně vy-

robené čarodějnice. Odpoledne se
všichni proměnili na čarodějnice,
čaroděje a další strašidelná stvoření, která se vyřádila při spoustě her
a soutěží na „Čarodějnickém reji“.

V soutěži „Evropa ve škole“
se studentům Gymnázia SŘMR
ve Skutči opravdu daří.
Loni získala v celostátním kole
literární části této soutěže v Českém Krumlově zvláštní cenu poroty Barbora Bišková, předloni si
v Poslanecké sněmovně v Praze
přebírala ocenění za 3. místo Kristýna Jirásková. Letošní krajské
kolo bylo zcela v režii našich studentek, a tak má naše škola v celo-

státním kole dokonce trojnásobné
zastoupení pracemi Kristýny Jiráskové, Lucie Tesařové a Barbory Biškové.
Ve Vlašimi však o celkové
umístění nebudou bojovat samy.
Vítězem kategorie studentů do
17 let se v krajském kole této soutěže stal student sexty Dominik
Hladký se svou povídkou Matka.
Čestné uznání získala Denisa Tesařová z téže třídy.

Také ve výtvarné části soutěže
máme své zástupce pro ústřední kolo soutěže. Z prvního místa
v krajském kole postupuje Karolína Pínová z kvinty. Do celostátního kola pokračuje také Petra
Malinská (septima) ze 4. místa
s jednou ze svých tří prací.
Děkujeme našim studentům
za vynikající reprezentaci školy
i města a přejeme jim hodně úspěchů do budoucna.

Beseda pro žáky BP na téma profesní orientace u Policie ČR
Dne 27. dubna proběhla pro
žáky posledních dvou ročníků bezpečnostně právního oboru beseda
následovaná diskuzí se zástupci
PČR. Za Územní odbor Policie ČR

v Chrudimi se besedy zúčastnili
tiskový mluvčí por. Mgr. Jiří Tesař
a pracovnice personálního odboru
Jaroslava Hlušičková. Hlavní témata byla následující: podmínky

pro přijetí a průběh přijímacího
řízení, dále možnosti další profesionální kariéry při vstupu k PČR
a dalšího vzdělávání v průběhu
služebního poměru.

Okresní kolo matematické a biologické olympiády
Anička Bártová z primy vybojovala krásné 3. místo v kategorii
Z6 v okresním kole Matematic-

ké olympiády, které se konalo
v Chrudimi 17. dubna.
Z 2. místa v okresním kole

postupuje do krajského kola Biologické olympiády Matěj Vostrčil
z kvarty.

Projekt Vzdělávání praxí přináší firmám možnost kompenzovat si náklady za
zaškolení potencionálního zaměstnance a účastníkům větší šanci získat práci
Projekt Vzdělávání praxí propojuje zájemce, kteří chtějí získat
nové znalosti a zkušenosti v reálném pracovním prostředí, s firmami, které si chtějí prostřednictvím
nabízených praxí nezávazně a s finanční podporou otestovat a zaškolit potencionální zaměstnance.  
Poskytovatelem praxí se mohou stát právnické osoby nebo
OSVČ. Účastníky projektu mohou být lidé starší 15 let, kteří jsou
uchazeči o zaměstnání, absolventi, rodiče na mateřské/rodičovské
dovolené, nízkokvalifikovaní, lidé
ve věku nad 50 let nebo osoby

zdravotně znevýhodněné.
Účastníci si vybírají z nabízených pozic jednotlivých firem,
které se do projektu přihlásily.
Samotná praxe je pak v délce
1-6 měsíců dle vybrané pozice.
Vybírat je možné z velkého spektra oborů, jedná se např. o pozice
v administrativní, ekonomické
nebo strojírenské oblasti, ale také
pozice v zemědělství, cestovním
ruchu, stavebnictví, ICT a mnoha dalších. Po celou dobu praxe
účastníka provází zkušený zaměstnanec firmy, tzv. mentor.
Účast v projektu přináší jak

účastníkům, tak i firmám řadu výhod. Pro účastníky je to zejména
možnost prohloubení znalostí,
získání praktických zkušeností
a v neposlední řadě případné získání pracovní nabídky. Firmy si
díky projektu vyzkouší a vyškolí
potencionální zaměstnance v praxi, ověří si mentorské schopnosti
svých zaměstnanců a získají finanční kompenzaci vynaložených
nákladů.
Pavla
Merková,
tel.:
770 102 817, email: pavla.merkova@fdv.cz, www.vzdelavanipraxi.cz.
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ZVEME VÁS DO DIVADLA
V červnu v divadle DONAHA!

Muzikál Donaha! Již několik let
slaví úspěch na světových i českých jevištích. Jedno z nejnovějších zpracování uvádí Městské
divadlo Kladno a ve Skutči jej
uvidíme jako poslední představení
z jarního divadelního cyklu. V jedné z hlavních rolí se diváci mohou
těšit na Martina Písaříka, režie se
ujal Ondřej Brousek.  
Hrdiny příběhu jsou muži, donedávna zaměstnanci huti, strojíren
či sléváren. Náhle přijdou o práci
a nedaří se jim najít novou. A tak
se odhodlají k bláznivému kousku: rozhodnou se vytvořit pánskou
striptýzovou skupinu, aby uživili
sebe a své rodiny. Z toho samozřejmě plyne množství komických situací. Navzdory názvu však zdaleka

KULTURNÍ KALENDÁŘ
ČERVEN 2018

nejde jen o pouhou komedii o pánském striptýzu. Donaha! vypovídá
především o síle přátelství a odvaze
čelit s humorem sebevětší nepřízni
osudu. A jednotlivé postavy odhalí
víc než svá těla.
Muzikál vznikl na námět stejnojmenného britského filmu z roku
1997. Na Broadwayi se odehrálo
více než 770 představení. V Česku
poprvé uvedlo tento titul Divadlo
F. X. Šaldy v Liberci, dále pardubické divadlo, divadla v Pardubicích, Uherském Hradišti, Mostě,
Českých Budějovicích, Příbrami,
Praze, Ostravě a Brně.
Původní termín 4. června byl
zrušen. Zcela vyprodané představení uvedeme v KKS ve čtvrtek
7. června.		
/frí/

do 10. 6., městské muzeum
MUZEJNÍ NEJ

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

do 10. 6., městské muzeum

OHLASY LIDICKÉ TRAGÉDIE VE SVĚTĚ
POPULAČNÍ POLITIKA A NACIONÁLNÍ SOCIALISMUS
V PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA

Dvě putovní panelové výstavy zapůjčené z lidického památníku připomínají události
spojené s druhou světovou válkou. 		
Vstupné zdarma

sobota 2. 6. – 13 hodin, koupaliště
DĚTSKÝ DEN NA KOUPALIŠTI

Pohádky Marka Šolmese Srazila
V pátek 11. června se děti druhých a třetích tříd ZŠ Smetanova
setkaly se spisovatelem, skladatelem, zpěvákem a kytaristou Markem Šolmesem Srazilem, který
za dětmi přijel s kytarou a se svou
knihou Pohádky do postýlky.

Oslava dne dětí proběhne v rámci zahájení sezóny na letním koupališti. Pro děti jsou
připraveny soutěže o sladké odměny.
Vstupné zdarma

čtvrtek 7. 6. – 19 hodin, KKS
DONAHA!

Na děti čekalo nejen autorské
čtení, ale i kreslení, povídání, písničky a došlo i na rock ´n´ roll.
Představení Marka Šolmese Srazila bylo poděkováním knihovny
druhým a třetím ročníkům za jejich
přízeň.    	                     MK Skuteč

Světově proslulý muzikál o partě ocelářů, kteří jednoho dne přijdou o práci. Nejde jim
jen o to, jak uživí svoje rodiny, ale také o vlastní důstojnost a zbytky sebeúcty. „Komedii
o pánském striptýzu“ přiváží Městské divadlo Kladno.
VYPRODÁNO

čtvrtek 14. 6. – 21 hodin,
tréninkové hřiště u koupaliště
JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI

Kino na kolečkách uvede na tréninkovém hřišti (u koupaliště) dobrodružnou komedii
Jumanji: Vítejte v džungli. Začátek promítání začne po setmění – cca 21:50.
Vstupné 80 Kč

19. 6. – 2. 9., městské muzeum
BLANKA DRTINOVÁ – OBRAZY
JIŘÍ KŘIKLAVA – KERAMIKA

Výstava obrazů Blanky Drtinové nabídne především květinová a různá další zátiší.
Doplněna bude keramikou Jiřího Křiklavy, který v muzeu již vystavoval své obrazy
a fotografie. Výstavu můžete zhlédnout v malé galerii v Památníku V. Nováka denně
od 9 – 12 a od 13 – 17 hodin.
Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč

26. 6. – 2. 9., městské muzeum
GUSTAV PORŠ

Tvorba Blanky Drtinové
Blanka Drtinová svoje dětství
a mládí prožila ve Škrdlovicích,
které jsou proslaveny výrobou
krásného uměleckého skla. Její
rodiče v této sklárně pracovali
a ovlivňovali tak její umělecké
cítění. Postupem času stále více
obdivovala uměleckou tradici.      
Dvacet let žila a tvořila v Praze
a Pardubicích. Před několika lety
se vrátila zpět do svého rodiště
na Českomoravské vysočině.
Ve své tvorbě je ovlivněna
krásou zahrad, přírody, květin

a proměn ročních období. Na této
výstavě představuje především
kytice a zátiší. Její oblíbenou
květinou jsou slunečnice. Svoje obrazy vystavuje v galeriích
a na samostatných a kolektivních
výstavách.     
Výstava obrazů Blanky Drtinové bude doplněna keramikou
Jiřího Křiklavy, který v naší galerii v minulých letech vystavoval
obrazy a fotografie.
Libor Aksler

130 let od narození
mistra krajináře
Letos si připomínáme 130 let
od narození významné skutečské
osobnosti, kterou ještě někteří
zdejší sousedé pamatují. Ano, jedná se o akademického malíře Gustava Porše, jehož rodištěm byla
sice Chrudim, ale většinu svého života prožil ve Skutči. Město si zamiloval jako vstupní bránu na Českomoravskou vrchovinu. Po velké
výstavě, kterou pořádalo v roce
2015 chrudimské muzeum k šedesátému výročí mistrova úmrtí,
připomeneme jeho život a dílo
i u nás. Plocha vyčleněná v muzeu

ly vystaveny. Také se do Skutče
na čas vrátí řada obrazů, které měl
Gustav Porš ve své vile a na které
mnozí pamětníci s obdivem vzpomínají.  
Při zahájení výstavy promluví kunsthistorik Pavel Šmidrkal a Ing. Otakar Kapička
představí první monografii věnovanou Gustavu Poršovi. Výpravná kniha, která bude ještě
vonět tiskárnou, ponese název
„S paletou Vysočinou“. Myslím,
že je nač se těšit a srdečně všechny
zájemce zvu na vernisáž, která se

pro pořádání krátkodobých výstav
sice neumožní tak široké představení Poršových prací, přesto však
bude vidět různorodost jeho talentu. Díky spolupráci s Galerií České
spořitelny, Regionálním muzeem
v Chrudimi a některými soukromými galeristy bude představen
soubor obrazů, které ve Skutči
dlouhou dobu, nebo vůbec, neby-

koná 26. června 2018 od 18 hodin
v Městském muzeu Skuteč a bude
ozdobena vystoupením žáků skutečské Základní umělecké školy
V. Nováka. Výstava potrvá přes
celé prázdniny až do 2. září. Zmíněnou publikaci blíže představíme
v červencovém vydání skutečských novin.              
Libor Aksler

U příležitosti výročí 130 let od narození akademického malíře Gustava Porše se v muzeu
uskuteční výstava obrazů této významné skutečské osobnosti. Při vernisáži od 18 hodin
promluví kunsthistorik Pavel Šmidrkal a Ing. Otakar Kapička představí první monografii
věnovanou Gustavu Poršovi. V kulturním programu vystoupí žáci ZUŠ V. Nováka Skuteč.
Vstupné na vernisáž je zdarma
Připravujeme:
25. 7. Letní kino: Dvě nevěsty a jedna svatba
18. 8. Posvícenský jarmark
18. 8. Řemeslná sobota
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Řádkový inzerát

Prodám žulový náhrobek na 4-5 uren na hřbitově ve Skutči. Hrobové místo okamžitě volné. Cena dohodou. Tel.: +420 724 872 999.

Dbejte na osobní bezpečí
dokončení ze strany 2
l Upamatujte si co nejpřesněji, kde ke krádeži došlo, popř. popis
pachatele či pachatelů.
l Ohlášením krádeží dokladů zamezíte případným dalším nepříjemnostem se zneužitím dokladů.
l Tísňová linka pro sluchově postižené je 603 111 158.
Jak předcházet riziku přepadení?
l Vyhýbejte se odlehlým, nepřehledným a neosvětleným místům.
Choďte raději frekventovanějšími ulicemi.
l Kabelku nebo tašku noste v ruce či na rameni směrem od ulice,
aby vám ji z vozovky nemohl někdo vytrhnout a ukrást.
l Chce-li vám někdo kabelku ukrást, nebraňte se za každou cenu.
Zdraví nebo dokonce život jsou cennější než peníze!
l Po chodníku choďte raději dále od vchodů domů, kde by mohl
číhat případný pachatel a mohl by vás vtáhnout dovnitř.
l Při vstupování do domu se pozorně rozhlédněte a nevcházejte tam
s někým neznámým. Také ve výtahu nejezděte s někým, koho neznáte. Radši počkejte na výtah prázdný.
l Nepřijímejte doprovod nabízený neznámými lidmi, i kdyby vypadali důvěryhodně. Ochota „pomocníka“ může být jen záminkou k tomu, aby se dostal do vašeho bytu a tam vás okradl třeba
i za použití násilí.
l Kdybyste měli pocit, že vás někdo sleduje, snažte se co nejrychleji
dostat na místo, kde je nějaký obchod nebo více lidí, mezi nimiž
budete bezpečnější.
l Kdyby vás někdo napadl, křičte i tehdy, když v blízkosti nikoho
nevidíte. Mohl by vás uslyšet někdo za rohem nebo přes otevřené
okno a přispěchat na pomoc.
l V případě nutnosti můžete pro svou ochranu použít sprej (deodorant, lak na vlasy nebo slzný plyn), který nosíte v tašce či kabelce. Pachatele tím překvapíte, možná i odradíte a sami tak získáte
čas na přivolání pomoci. Spuštění vašeho osobního alarmu může
útočníka vylekat a přimět ho k útěku.
l Snažte se vyhnout čekání na liduprázdné zastávce hromadné dopravy, především v časně ranních nebo pozdně večerních hodinách.
l V prázdné tramvaji nebo autobusu si sedejte co nejblíže k řidiči.
Jeho blízkost může případného lupiče od zlého úmyslu odradit
nebo vám v případě obtěžování či napadení řidič rychleji pomůže.
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme Pohřební službě Skuteč Josef Cemper a synové za vypravení
důstojného rozloučení s panem Miroslavem Brožkem z Hroubovic dne
10. 5. 2018.		   dcera Miloslava Nováková s rodinou

VZPOMÍNKA
Dne 25. 6. 2018 uplyne 7 let
od chvíle, kdy nás opustil pan František Bouška.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.
manželka a děti

Řádkový inzerát

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

Řádkový inzerát

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

HLEDÁTE STABILNÍ PRÁCI V BLÍZKOSTI
VAŠEHO BYDLIŠTĚ?

HLEDÁME

ŠIKOVNÉ PRACOVNÍKY DO VÝROBY, KTERÁ SE ZABÝVÁ
EKOLOGICKÝM ZPRACOVÁNÍM TEXTILU
LOKALITA: NOVÉ HRADY U SKUTČE
www.arca-chrast.cz

o PRACOVNÍKA NA OBSLUHU TRHACÍ LINKY
o VEDOUCÍ PROVOZOVNY TŘÍDIČŮ TEXTILU
!!Hodinová sazba od 150 Kč + bonus + výkonnostní prémie!!
V případě Vašeho zájmu volejte +420 601 222 004
nebo pište katerina.zvejska@gmail.com
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50%

NA BRÝLOVÉ ČOČKY

ORIGINÁLNÍ BRÝLE S
VLASTNÍM PODPISEM
U NÁS V OPTICE

AVILO MEDIOPTIK s.r.o
q V průběhu května byly dokončeny práce na opravě chodníků v ulici Melicharova a Žulová. Akce byla složitá v řešení odvodu povrchové vody, která
mohla vyplavovat dvory jednotlivých nemovitostí. Problém byl v tom, že komunikace je výškově umístěna nad chodníky a vjezdy nemovitostí. Některé
Olivova_inzerce_TRN_85x55.indd
domy navíc měly zaústění střešních svodů na chodník. Proto bylo nutné na některých místech osadit uliční žlaby s napojením do stávající kanalizace.

Palackého 38, Holice, tel: 466 920 672
Na Labišti 532, Pardubice, tel: 466 647 352
Sládkova 849, Skuteč, tel: 469 350 541
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Rekonstrukce
školní jídelny
V polovině května byla zahájena rekonstrukce objektu Školní
jídelny Skuteč, kterou stejně jako
výstavbu nové hasičské zbrojnice
realizuje firma STAVER Luže s.r.o.
Projekt snížení energetické náročnosti obnáší výměnu oken a dveří,
zateplení pláště a střechy, včetně
nové krytiny a instalace fotovoltaické elektrárny. Současně dojde
u  k úpravě (zvětšení) prostoru výdejny jídla a tím i vlastní jídelny.
Díky posunutí venkovní zdi směrem do ulice Osady Ležáků bude
možné vybudovat nové sociální
zařízení a vylepšit prostor šatny.
Náhradní výdej jídla pro strávníky
ZŠ probíhá v malém sále KKS.
O prázdninových měsících, kdy
již nebude možné kvůli stavbě zachovat provoz kuchyně, bude zajištěna dodávka náhradního stravování i pro děti sousední MŠ.   
/frí/
q Nová fasáda byla dokončena také na staré budově kulturního
domu čp. 26 v obci Zbožnov, která slouží jako volební místnost
a zároveň je zde tzv. síň slávy místních hasičů.

Co obnáší údržba městské zeleně aneb „zahradníkův rok“
Ulici V. Nováka zdobí 48 ks
nových buxusů a kolem sběrného dvora a tenisových kurtů byly
doplněny nové túje. To vše včetně

položení textilie a zaštěpkování.
V ulici Družstevní bylo vysazeno
100 ks hosty a v Radčicích ještě
6 ks švestek.

q Na návsi u kapličky v Radčicích bylo vysazeno 100 nových keříků.

Celkem bylo letos již vysazeno
520 ks nových dřevin a trvalek.
Vždy se řeší i náhradní výsadba,
pokud bylo nutné nějaké stromy
vykácet.  
Práce s veřejnou zelení je prací
pěknou, ale náročnou a nikdy nekončící. Proto by zaměstnanci města – zahradníci - rádi upřímně poděkovali všem lidem, kteří se jakkoli
podílejí na údržbě (sekání, úklid,
úprava) veřejných ploch v blízkosti
svých domů i jinde. O Skutči se říkávalo, že je městem zeleně. Pojďme se tedy všichni společně snažit,
ať to tak zůstane.
z dodaných informací
zpracovala L. Frídlová

Hurá
na koupaliště

Od 2. června můžeme
k odpočinku, relaxaci, zábavě i sportu opět využít služeb skutečského koupaliště.
Otevřeno je denně od 9 do 20
hodin. Podrobné informace o cenách, nákupu permanentek, parkování apod.
najdete na webové adrese:
http://sportoviste.skutec.cz/
koupaliste/cenik

3x TIP KAM V ČERVNU
8. 6. 		
         		

Den Pardubického kraje
Program na Perštýnském a Komenského náměstí

9. 6. od 9 h.
		
                      	

DEVATERO ŘEMESEL
aneb Každý chvilku tahá pilku
Soubor lidových staveb Vysočina – Veselý Kopec

29. 6. – 2. 7.

67. LOUTKÁŘSKÁ CHRUDIM
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došlých příspěvků je vždy 12. v měsíci. Grafická úprava a tisk: Ofsetová tiskárna UNIPRINT s.r.o., Zbuzany 1584, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, tel.:
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