ŘÍJEN
České jméno měsíce je odvozeno od jelení říje. Slunce je začátkem
října ve znamení vah a přechází do znamení štíra. V tomto měsíci
pokračuje ve střední Evropě podzimní sklizeň a v českých zemích se
tradičně slaví posvícení.
zdroj: wikipedie

Možnosti prohlédnout si nový objekt hasičské zbrojnice využilo v pátek 21. září velké množství lidí.

Moderní skutečská hasičárna dokončena
Již několik let se diskutovala
otázka rekonstrukce hasičské zbrojnice. Stávající objekt, který vznikl
spojením dvou původních domů,
měl už značně nevyhovující stropy.
Otázkou času by také byla celková
oprava střechy a garáží.
Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu výjezdů naší jednotky
bylo nejvhodnější zabývat se modernizací objektu jako celku. Proto
byla zahájena projektová příprava,
která v první fázi počítala s využitím dotace od ministerstva vnitra.
Celkové náklady by se pohybovaly
řádově kolem 10 mil. Kč.
V tuto dobu se však vyskytla
i možnost zažádat o dotaci z IROP
(evropské fondy) a proto jsme
se rozhodli této možnosti využít.

potřebných podkladů poskytovateli
dotace. Vše se podařilo a v září r.
2017 mohlo být předáno staveniště
zhotovitelské firmě, kterou se stala
firma Staver Luže s.r.o.
Spousta z vás měla možnost
v průběhu uplynulého roku sledovat, jak stavba po prvotních
demoličních pracích znovu roste
a získává novou podobu. Často
jsem během výstavby slyšel dotaz,
proč se hasičská zbrojnice nepostavila na novém místě, tzv. na zelené
louce. Odpověď je velmi prostá.
Dotaci jsme mohli získat pouze
na rekonstrukci objektu, a tudíž
stavba na jiném místě nepřipadala
v úvahu. Celkové náklady včetně
projektu a administrace činily cca
25, 3 mil. Kč, dotace 90 %.

I ve Skutči oslavíme 100 let republiky

Slavnostního přestřižení pásky se ujali (zprava): místostarosta Ing.
Roman Hřebík, starosta Pavel Bezděk, vnučka Karla Rejdy MUDr.
Nováková a krajský zastupitel a starosta krajského Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska Josef Bidmon.
ka dotace. Velké poděkování patří
členům SDH Skuteč a výjezdové
jednotky, kteří jednak přispěli při přípravě projektu svými připomínkami
z praxe a především zajistili vystěho-

vání hasičské zbrojnice a fungování
výjezdové jednotky v dočasných prostorách. Věřím, že jak oni, tak i ostatní budou mít z nové zbrojnice radost.
Pavel Bezděk, starosta

V neděli 28. října 2018 uplyne
100 let od vzniku samostatného
Československa. Toto významné
výročí se bude slavit po celé republice a Skuteč nezůstane pozadu.
Již v 17 hodin se sejdeme na prostranství u hřbitova, kde společně
se skauty zasadíme Strom svobody.
Následně odhalíme 16. poledník,
po kterém pátrali studenti Gymnázia Suverénního řádu maltézských
rytířů ve Skutči.
Přibližně v 17:30 vyjde od hřbitova lampionový průvod v čele
s Dechovým orchestrem ZUŠ. Pro
prvních pár zájemců budeme mít

lampiony zdarma. Průvod se bude
ubírat přes Palackého náměstí až
k pomníkům na Komenského náměstí, kde od 18 hodin proběhne
pietní akt s proslovy hostů. Celou
slavnostní akci zakončíme v 19 hodin ohňostrojem, který doprovodí
oblíbená Vltava od Bedřicha Smetany. U haly bude k dispozici i občerstvení místních rybářů.
Začátky jednotlivých bodů programu se mohou změnit, proto doporučujeme účastnit se celé akce
a společně si tak připomenout jeden
z nejdůležitějších mezníků naší historie.
/zel/

Po budově školky je opravena i školní jídelna
V loňském roce proběhla rekonstrukce pláště a výměna oken
u mateřské školy v ulici Osady Ležáků. Na tuto akci získalo město
dotaci od Státního fondu životního
Součástí slavnostního otevření hasičárny bylo i uctění památky
někdejšího velitele sboru Karla Rejdy, který zemřel v roce 1945
v Terezíně.
Vzhledem k tomu, že mohla být
z větší části využita dosavadní
projektová dokumentace, došlo
k jejímu dopracování dle podmínek
IROP a žádost byla v úvodu prosince 2016 podána. Naše žádost
byla mezi prvními podanými, prošla hodnocením a dotace nám byla
přidělena.
Následoval klasický maraton,
tak jako u jiných investičních akcí,
tj. výběrové řízení, doložení všech

Nyní můžeme říct, že pro skutečské hasiče (především pak pro
výjezdovou jednotku) je připravena
modernizovaná budova, která splňuje veškeré požadavky na zázemí
pro výjezdy k zásahům u mimořádných událostí. Je na místě poděkovat
všem, kteří se na přípravě a výstavbě
hasičské zbrojnice podíleli. Jak dodavatelské firmě tak projektantovi,
technickému dozoru, firmě zajišťující administraci projektu z hledis-

prostředí. Již při podání žádosti
o dotaci na MŠ se začala projekčně připravovat i rekonstrukce sousedních dvou objektů, tj. objektu
školní kuchyně a jídelny.

Projekt pro podání žádosti byl
připraven v roce 2017 a v tomto
roce proběhlo také výběrové řízení. V jeho průběhu obdrželo vedení města a vedení ZŠ Komenského

požadavek od gymnázia ohledně
přesunu stravujících se žáků ZŠ
Komenského z jídelny gymnázia
do jídelny města.
pokračování na straně 2
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Po budově školky je opravena i školní jídelna
dokončení ze str.1
Po konzultaci s vedením obou
základních škol i v zastupitelstvu
bylo rozhodnuto tento požadavek
akceptovat.
S nastalou změnou jsme se vypořádali, výběrové řízení bylo zastaveno, projektová dokumentace
přepracována a zaslána na Státní
fond životního prostředí tak, abychom nepřišli o avizovanou dotaci.
Nová dokumentace akceptovala jak
zvětšení prostor samotné jídelny,
tak novou výdejnu jídla, nové šatny
a sociální zařízení.
Na základě nového výběrového
řízení byla pro zhotovení vybrána
firma Staver Luže, s.r.o. Zahájení
prací 15. května předcházelo přestěhování provozu jídelny do kulturního klubu, kde se žáci stravovali do konce školního roku.

Rekonstrukce byla dokončena
2. září, se zahájením nového školního roku už mohly děti využívat
nové, komfortnější prostory.
Náklady na snížení energetické
náročnosti (zateplení) činily cca
3,5 mil Kč, z toho dotace cca 1,4
mil Kč. Přístavba jídelny včetně
gastroprovozu výdejny, nové šatny
a sociální zařízení představovaly
investici ve výši zhruba 14 mil Kč.
Tuto částku hradilo město částečně z rozpočtu roku 2018, částečně
úvěrem.
I touto cestou chceme poděkovat
dodavatelské firmě za dodržování
harmonogramu stavebních prací
a maximální pracovní nasazení.
Kolektivu školní kuchyně děkujeme za náročný úklid a rychlou
přípravu prostor před zahájením
provozu. Velký dík patří také oby-

Mistrovství ČR v požárním sportu, v němž závodí profesionální i dobrovolní
hasiči, se uskutečnilo ve dnech 24. – 26. srpna v Liberci. Níže se můžete
podívat, jaké úspěchy zaznamenali členové SDH Zbožnov (uvádíme umístění
do 20. místa).

BĚH NA 100 m S PŘEKÁŽKAMI
Vojtěch Klenka, Zbožnov – 4. místo v kategorii muži
Jiří Škodný, Zbožnov – 5. místo v kategorii muži
Josef Mládek, Zbožnov – 11. místo v kategorii muži
ŠTAFETA 4x100 m S PŘEKÁŽKAMI – MUŽI
SDH Zbožnov – štafeta B – 1. místo
SDH Zbožnov – štafeta A – 2. místo
POŽÁRNÍ ÚTOK – MUŽI
SDH Zbožnov – 7. místo
CELKOVÉ POŘADÍ V POŽÁRNÍM SPORTU – MUŽI
SDH Zbožnov – 2. místo
vatelům okolních RD za toleranci
a trpělivost, protože práce (z důvodu dodržení termínu) probíhaly
i o víkendech.

Věříme, že vynaložené úsilí stálo
za to a nově zrekonstruovaný objekt
bude dobře sloužit svému účelu.
Pavel Bezděk, starosta

MĚSTSKÁ POLICIE SKUTEČ INFORMUJE
Poškození autobusové zastávky
Dne 11. 8. 2018 v ranních hodinách oznámila
obyvatelka Skutče strážníkovi Městské policie
Skuteč v době jeho osobního volna, že v noci
z pátku na sobotu někdo posprejoval autobusovou zastávku v ul. Smetanova ve Skutči. Strážník se dostavil na místo, kde zjistil poměrně rozsáhlé poškození autobusové zastávky - celý její
interiér byl posprejován vulgárními nápisy. Následujícím šetřením, vyslechnutím osob a díky
dobré místní a osobní znalosti se strážníkovi podařilo zjistit poznatky vedoucí k osobě možného
pachatele. Poté strážník podezřelého mladíka
kontaktoval a vyslechl si jeho výpověď, ve které
se sám k činu přiznal. Následně byl předán Policii ČR pro podezření ze spáchání trestného činu
poškození cizí věci ve smyslu § 228/2 Trestního
zákoníku. Mladíkovi nyní hrozí za tento přečin
trest odnětí svobody ve výši až 3 roky.

Záchrana mobilního telefonu
V úterý 14. 8. 2018 v odpoledních hodinách
oznámila občanka města Skuteč, že při vyhazování tašky s oděvy do kontejneru v ní zapomněla svůj mobilní telefon. Poté, co se strážníci
dostavili na místo, se pokusili nejprve kontaktovat informační linku odpovědnou za provoz
kontejnerů na oděvy. Vzhledem k tomu, že bylo

již po pracovní době, hovory nikdo nepřijímal.
Z tohoto důvodu se strážníci rozhodli, že vytáhnout tašku s mobilním telefonem sami. Za užití
improvizovaných prostředků se jim to po chvíli
podařilo a mobilní telefon předali šťastné majitelce. Na místě nedošlo k žádnému poškození
kontejneru ani mobilního telefonu.

Přibylovské nehody
V pátek 24. 8. 2018 v odpoledních hodinách
vyjížděla hlídka MP na tísňovou výzvu FIREPORT, která se týkala dopravní nehody mezi
Skutčí a Přibylovem. Po příjezdu na místo zde
strážník zjistil havarované osobní vozidlo Citroen, které se nacházelo mimo pozemní komunikaci. Dalším šetřením na místě bylo zjištěno, že
u jedné z osob došlo vlivem nehody ke zranění
hlavy. Na místo se vzápětí dostavila jednotka
SDH Skuteč a RZP Chrudim, která si osobu
převzala a poskytla jí první pomoc. O několik
minut později došlo o kousek dál k další dopravní nehodě, kdy vozidlo zůstalo na střeše. Hlídka
MP proto společně s jedním z hasičů vyrazila
na místo. Řidič pravděpodobně také nepřizpůsobil rychlost a na kluzké vozovce nezvládl řízení a havaroval. Muži s lehkým zraněním byla
následně za využití „záchranářského batohu“
poskytnuta první pomoc a posléze byl předán
do péče posádky RZP. Následně se na místo

Výpis z usnesení z 98. zasedání Rady města Skuteč
konaného dne 20. srpna 2018 na Městském úřadě Skuteč
Rada města nesouhlasí:
01/098/2018
se zřízením vyhrazeného parkoviště
na Palackého nám. před č. p. 313 pro
společnost Luki & Tina s.r.o.
Rada města schvaluje:
02/098/2018
přechodné použití ﬁnančních prostředků z rozpočtu Mateřské školy Skuteč,
Osady Ležáků 767, okres Chrudim,
určených na provoz v souvislosti s pokrytím mzdových nákladů spojených
s projektem Šablony II
03/098/2018
plnou moc k zastupování člena Svazu
měst a obcí České republiky na XVI.
mimořádném sněmu
04/098/2018
rozhodnutí o výběru zhotovitele akce
„Výměna oken ZŠ Komenského ve Skutči č. p. 150“ na základě zprávy hodnotící komise
05/098/2018
objednávku na dodávku a montáž podlahové krytiny do ZŠ Smetanova - družina s ﬁrmou Podlahářství Beno
06/098/2018
objednávku na dodávku a montáž
sádrokartonových předstěn ve družině ZŠ Smetanova s ﬁrmou JLK Stavby
s.r.o.
07/098/2018
změnu položkového rozpočtu města
Skutče na rok 2018
08/098/2018
odpis nepotřebného dlouhodobého
majetku města Skuteč
09/098/2018
podmínky nájmu bytu č. 5 v domě č.
p. 377 na Palackého náměstí, Skuteč
na dobu určitou jednoho roku
10/098/2018
podmínky nájmu bytu č. 11 v č.
p. 377 na Palackého náměstí, Skuteč,
na dobu určitou jednoho roku
11/098/2018
přidělení bytu č. 23 v č. p. 916, Skuteč
na dobu určitou jednoho roku a ukládá
s nájemcem uzavřít nájemní smlouvu
12/098/2018
záměr směny pozemkové parcely č.
254/6 o výměře 7117 m², trvalý travní
porost, pozemkové parcely č. 243/1

o výměře 2352 m², trvalý travní porost,
pozemkové parcely č. 252/1 o výměře 475 m², ostatní plocha – ostatní
komunikace, pozemkové parcely 255
o výměře 374 m², trvalý travní porost,
vše ve vlastnictví města Skuteč za pozemkovou parcelu č. 90 o výměře
2967 m², trvalý travní porost, pozemkovou parcelu č. 492 o výměře 338
m², ostatní plocha – neplodná půda,
pozemkovou parcelu č. 423/12 o výměře 4714 m², orná půda, pozemkovou parcelu č. 437/13 o výměře 117
m², orná půda a pozemkovou parcelu
č. 414 o výměře 2021 m², trvalý travní
porost, vše nacházející se v katastrálním území Skutíčko, obec Skuteč. Směna s doplatkem výměr ve výši 25 Kč/
m² + platná sazba DPH
13/098/2018
objednávku na dodávku a montáž plastových oken a dveří do pergoly stánku
na fotbalovém stadionu u společnosti
FORPLAST SKUTEČ s.r.o.
14/098/2018
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na projekt „Rekonstrukce učebny a kabinetu
chemie a fyziky na ZŠ Smetanova
Skuteč „ se společností STAVER Luže
s. r. o.
Rada města neschvaluje:
15/098/2018
žádost o splátkový kalendář na dlužné nájemné za užívání bytu č. 5 v č.
p. 377, Palackého náměstí, Skuteč
16/098/2018
prodloužení nájmu bytu č. 5 v č.
p. 377 na Palackého náměstí, Skuteč
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit:
17/098/2018
rozpočtové opatření č. 6/2018 v rozpočtu města Skutče
18/098/2018
čerpání rozpočtu města za období leden - červenec 2018
19/098/2018
podání žádosti o dotaci na projekt „Komunitní centrum Štěpánov“ do 5. výzvy
z IROP s názvem - Komunitní centra,
přes MAS Skutečsko, Košumbersko
a Chrastecko, z.s.

Další úspěchy SDH Zbožnov

obou nehod dostavila hlídka SDN PČR Chrudim, která věc vyšetřovala.
K další dopravní nehodě ve stejném úseku
vyjížděla MP Skuteč 3. 9. 2018 v ranních hodinách. Zde byla srážka dvou osobních vozidel
tentokrát s vážným zraněním osádky. Na místě
byla již přítomna posádka RZP Skuteč a jednotka SDH Skuteč. Záchranáři jednu osobu letecky
transportovali do nemocnice. Strážníci na místě
asistovali jednotkám IZS v poskytování první
pomoci, vyproštění osob z havarovaných vozidel a dále při technickém zajištění místa nehody
a havarovaných vozidel.

Zaměření na následující měsíce
V následujícím období, především v období dušiček MP zesílí hlídkovou činnost na hřbitovech
v katastrech pověřených obcí, a to jak v denních,
tak nočních hodinách, z důvodu prevence proti
krádežím smuteční výzdoby z hrobů a proti krádežím věcí z vozidel na parkovištích u hřbitovů.
Tato preventivní činnost je vykonávána za účelem minimalizace škod na majetku a narušování
veřejného pořádku. Hlídka se bude pohybovat
jak na hřbitovech, tak u dětských hřišť, v chatových oblastech apod.
Za Městskou policii Skuteč
nprap. Miroslav Štorek

K vynikajícím dosaženým výsledkům gratulujeme!

Martin Lidmila mistrem světa!
Ve dnech 12. – 15. září se v Bánské Bystrici uskutečnilo letošní Mistrovství
světa v požárním sportu. Členem reprezentačního družstva mužů České
republiky byl i Martin Lidmila ze Zbožnova a jako člen této reprezentace
vybojoval zlato v soutěži družstev. SDH Zbožnov má tak ve svých řadách
mistra světa!
/frí/

SKUTEČSKÝ DOROST
NA MISTROVSTVÍ REPUBLIKY
Letos v létě se našim dorostencům a dorostenkám dařilo v požárním sportu. Mimo jiné se tři z nich
kvalifikovali na Mistrovství České
republiky ve výstupu na cvičnou
věž, které se konalo 24. 8. 2018
v Liberci. Za naše SDH se ho zúčastnili, v kategorii mladší dorost
Lukáš Flégr a střední kategorii Tereza Slezáková a Lukáš Bubeníček.
První na řadu přišly dorostenky
a Tereza Slezáková si ve své kategorii vybojovala 5. místo. Následovali dorostenci, kde si Lukáš Flégr
„vylezl“ pro 2. místo a celkově
získal stříbrnou medaili. Lukáš

Bubeníček si po velkém boji „dolezl“ na celkové 8. místo.
Republika je takové malé finále
tohoto roku a tímto jim všem gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v krásném požárním sportu.
Je nutné ještě zmínit, že tato trojka
reprezentuje v tomto sportu Českou republiku. Tereza Slezáková
nás již reprezentovala v Lotyšsku
na mezinárodních závodech, kde se
svým družstvem vybojovala 1. místo. Kluci se chystají na Mistrovství
světa do bulharské Varny, kde budou
hájit barvy České republiky. Hodně
štěstí!
Stanislava Flégrová

Harmonogram odkalování vodovodní sítě
ve Skutči a v přilehlých obcích
MěVaK Skuteč s.r.o. bude provádět ve dnech 15. až 24. října 2018 plánované odkalování vodovodní sítě. V těchto dnech může dojít ke krátkodobému
zakalení vody ve vodovodní síti. Doporučujeme v těchto dnech omezit praní
prádla, případně její použití tam, kde by zákal mohl být na závadu. Takto zakalená voda není v žádném případě hygienicky závadná. Upozorňujeme odběratele, že časový plán odkalování může být z provozních důvodů pozměněn.

Zleva: Lukáš Flégr, Tereza Slezáková a Lukáš Bubeníček

Pravděpodobný postup odkalování:
Po 15. 10. Směr VDJ – Obchvat na Lažany, Obchvat směr V. Nováka (Lázně),
Melicharova, Horecká, Žulová, V. Nováka-Lázně, Obchvat směr V. Nováka
ke gymnáziu, V. Svobody, Husova, Štěpánkova, Máchova, Klínek
Út 16. 10. V. Nováka od gymnázia do náměstí k obchodu Slunce, ul. ČSA
ke stadionu, Poršova, Sadová, Zvěřinova, přivaděč Skuteč – VDJ Lažany, ul.
ČSA ke Šraňku, Fimberk
St 17. 10. Náměstí, Heydukova, Rubešova, Tyršova, Dr. Znojemského, Tomáškova, Příčná, Žáčkův Kopec, B. Němcové, Jiráskova, Šraňk
Čt 18. 10. Osady Ležáků, domov důchodců, Sládkova, Družstevní, Smetanova, Havlíčkova, Fimberk – okály, Skutíčko, přivaděč do VDJ Štěpánov
Pá 19. 10. VDJ Lažany, Přibylov, Nová Ves, Bílý Kopeček
Po 22. 10. Lažany, Lešany, p. Truncová, p. Durek, Hněvětice, Borek
Út 23. 10. přivaděč Žďárec, obec Žďárec, Radčice
St 24. 10. Štěpánov, Zbožnov, Lhota u Skutče
Martin Havel, MěVaK Skuteč s.r.o.

Výpis z usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Skuteč
konaného dne 29. srpna 2018 na MěÚ Skuteč
Zastupitelstvo města schvaluje:
01/021/2018
program 21. zasedání Zastupitelstva
města Skuteč
02/021/2018
členy návrhové komise.
Zastupitelstvo města bere
na vědomí:
03/021/2018
zprávu starosty města Skuteč
04/021/2018
čerpání rozpočtu města Skuteč za období leden - červenec 2018
05/021/2018
rozpočtové opatření č. 5/2018 v rozpočtu města Skutče
Zastupitelstvo města schvaluje:
06/021/2018
rozpočtové opatření č. 6/2018 v rozpočtu města Skutče
07/021/2018
koupi p. p. č. 1165 o výměře 501 m²,
ostatní plocha - ostatní komunikace
a p. p. č. 1170/11 o výměře 7534

m², orná půda, vše k. ú. Skuteč, obec
Skuteč za cenu 200 Kč/m² + náklady
s koupí spojené
08/021/2018
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
Pardubického kraje pro část Skutíčko
09/021/2018
podání žádosti o dotaci na projekt
„Komunitní centrum Štěpánov“ do 5.
výzvy z IROP s názvem - Komunitní
centra, přes MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
10/021/2018
podání žádosti o dotaci na investiční
akci „Přístavba a rozšíření kapacity
MŠ Skuteč, Poršova 240“ do 6. výzvy Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy, do programu 133 310
Rozvoj výukových kapacit mateřských
a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky. Současně se
zavazuje ke spoluﬁnancování ve výši
min. 50 % na ﬁnancování investiční
akce

Družstvo dorostu SDH Skuteč na Mistrovství ČR.

Skutečský pstroužek
po sedmé
V sobotu 20. října proběhne
na Zbožnovském rybníku už VII.
ročník rybářských závodů Skutečský
pstroužek. Uvažujete-li o účasti, jsou
pro vás důležité tyto údaje: startovné
500 Kč, prezentace závodníků a losování míst 6.00 – 7.30 h., zahájení
závodů 7.55 h., ukončení 16.25 h.,
vyhlášení výsledků 17.00 h.
Závody budou probíhat stejně
jako každý rok, včetně tradičního
občerstvení a krátkého programu před vyhlášením nejlepších
závodníků. Budou rozdány poháry za první tři místa a pohár

od starosty města Skutče za největší
(nejdelší) chycenou rybu. Pro nejlepší závodníky budou připraveny
hodnotné ceny dle vlastního výběru
podle pořadí. Vyhlášeni a odměněni budou také nejmladší, nejstarší
a nejsympatičtější závodník.
Maximální počet závodníků je
90, účast je na vlastní nebezpečí.
Přihlášky přijímá p. Netolický Zdeněk, tel.: 724 236 065.
Závodit se bude za každého
počasí. Na vaši návštěvu se těší
a krásné rybářské zážitky přeje výbor MO ČRS Skuteč a pořadatelé.

SKUTEČSKÉ NOVINY
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VÝROČÍ REPUBLIKY
NA GYMNÁZIU

PŘIJĎ MEZI NÁS – nábor mladých hráčů
a hráček stále pokračuje

Zveme vás na projektový den v rámci oslav 100. výročí republiky.
Důležité okamžiky naší historie přiblíží soutěžní výstava žákovských plakátů s názvem České století, besedy s pamětníky, přednáška o legionářích
a prvorepubliková kavárna ve dnech 25. a 26. října 2018.
Se žáky gymnázia se můžete setkat také na slavnostním odhalení
16. poledníku v rámci městských oslav v neděli 28. října 2018.
Zájemce o studium na našem gymnáziu zveme na prohlídku naší školy
v rámci Dnů otevřených dveří, které budou v letošním školním roce v následujících třech termínech:
úterý 4. prosince 2018, sobota 19. ledna 2019, úterý 12. února 2019.
Žáci 5. a 9. tříd ZŠ budou mít také možnost přihlásit se na přípravné
kurzy k přijímacím zkouškám na střední školy z Českého jazyka a Matematiky, které se budou konat od ledna 2019. Termíny budou upřesněny.
Bližší informace o výše uvedených a dalších akcích naleznete na webu
školy www.gymskutec.cz.

Odchovanec basketbalového klubu BK Skuteč a člen
repre U16 Lukáš Hřebík – č. 5, se v létě zúčastnil ME
divize B v Sarajevu, kde skvěle reprezentoval naše město a zdejší basketbalový klub. V základní skupině Češi
postupně porazili týmy Švýcarska, Kosova, Běloruska, Ukrajiny, a nestačili pouze na domácí tým z Bosny
a Hercegoviny. V neskutečné čtvrtfinálové bitvě zdolali čeští hráči silný
tým z Polska. V semifinále nestačili na tým Ruska (celkový vítěz turnaje),
a v boji o třetí místo těsně prohráli se silnou Makedonií. Z 24 týmů tedy ČR
obsadila super 4. místo. V deseti dnech kluci odehráli 8 kvalitních zápasů,
ve kterých byl Lukáš vždy členem základní pětky, stal se také druhým nejlepším střelcem a třetím nejvytíženějším hráčem českého týmu.

SPORTOVNÍ KALENDÁŘ
Městská sportovní hala
so 6. 10.

Házená – turnaj (8.00 – 16.00)
Stolní tenis – krajský přebor muži
(9.00 – 17.00)
Volejbal – turnaj (8.00 – 19.00)
Florbal – Liga starších žáků (9.00 – 17.00)
Basketbal – Východočeský přebor U14
(16.00 – 19.00)
Florbal – Liga Vysočiny muži (8.00 – 15.30
Basketbal – Východočeský přebor U14
(16.00 – 19.00)
Florbal – Přebor mladších žáků
(9.00 – 14.00)
PC turnaj (13.00)
Basketbal – Východočeská liga muži
(17.00 – 19.30)

so 13. 10.
ne 14. 10.
so 20. 10.
ne 21. 10.
so 27. 10.

Fotbalové zápasy na hřišti
so
6. 10.
ne 14. 10.
so 20. 10.
ne 28. 10.
3. 11.
so

Skuteč
Skuteč
Skuteč
Skuteč
Skuteč

x
B
x
B
x

Prosetín (15.30)
x Jenišovice (16.00)
Horní Jelení (15.00)
x Načešice B (14.30)
Nasavrky (13.30)

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

Novinky v plaveckém bazénu
Kalendáře na rok 2019 a 2020
Zhruba od poloviny září je v prodeji stolní kalendář mikroregionu
Skutečsko-Ležáky na rok 2019. Prodejní cena se nezměnila, již několik
let se drží na 45 korunách. Tématem
kalendáře, jak jsme už psali, je příroda obcí mikroregionu doplněná
o pranostiky. Na rozdíl od letošního
kalendáře nechybí ani popisky konkrétních míst na fotografiích.
Se členskými obcemi svazku
jsme se dohodli i na další spolupráci a tak už v tomto období pořizujeme fotografie pro kalendář na rok
2020. Téma bude více než aktuální
– Voda v krajině. Naším záměrem
je zdokumentovat potoky a říčky
i rybníky v našem regionu a snímky doplnit informacemi o místech,

ZŠ KOMENSKÉHO ZVE
I pro žáky a učitele ZŠ Komenského začal nový školní rok, od něhož si
slibujeme kromě získání mnoha nových vědomostí také spoustu zábavy.
Byli bychom rádi, kdyby se do dění v naší škole zapojili i čtenáři Skutečských novin, proto přicházíme se dvěma pozvánkami: první se týká
předškoláků (a jejich rodičů), pro které jsme připravili další ročník Školy
nanečisto. Druhá pozvánka je adresována všem, kteří se chtějí trošku bát –
také letos vás srdečně zveme na tradiční Dušičkovou noc, která se v minulých letech setkala s velkým ohlasem a jejíž součástí budou opět rukodělné
dílničky. Těšíme se na vás!

kde toky pramení, o jejich délce,
povodí, úmoří, včetně případných
zajímavostí (např. místa, kde stály
mlýny, informace o povodních, revírech rybníků apod.)
Letošní léto bylo charakteristické extrémním suchem. To umožnilo kráčet i vyschlými koryty
potoků, což také nabízí zajímavé
pohledy. Pokud vás informace o suchu v ČR zajímají, doporučujeme
stránky: www.intersucho.cz Zde
najdete řadu grafů a map intenzity
sucha, deficitu půdní vláhy, nasycení půdy, dopadů na zemědělství
atd. K volnému stažení se tu nabízí
i kniha Sucho v českých zemích,
minulost, současnost, budoucnost.
/frí/

Během letních měsíců se pro
návštěvníky krytého plaveckého
bazénu ve Skutči udála viditelná
změna. Šatní skříňky, které sloužily na bazénu od jeho otevření, byly
nahrazeny novými. Tyto skříňky
jsou vyrobeny z vlhkosti odolného
materiálu a jsou barevně rozlišeny
– v mužské části šaten mají barvu
modrou a v ženské části šaten mají
barvu červenou. Ve skříňkách je
elektronický zámek, který umožňuje otevírat šatní skříňku buď
předplacenou čipovou kartou, nebo
jednorázovým čipem. Pro držite-

le předplacených čipových karet
to znamená, že s čipovou kartou
plynule vstoupí do prostoru šaten,
zamknou šatní skříňku a nemusí
se zastavovat na pokladně pro klíč
od skříňky, což urychlí provoz
v krytém plaveckém bazénu.
Šatní skříňky dodala firma Frajt,
s.r.o. Zlín, zámky dodala firma Cominfo, a.s. Zlín.
Doufáme, že návštěvníci krytého
plaveckého bazénu nové skříňky
a zámky ocení a budou spokojeni.
Mgr. Tomáš Kopecký
ředitel společnosti

Koryto říčky Holetínky (na dolním toku zvané Ležák) zůstalo i v září zcela
vyschlé. Pravděpodobně i v říjnu tedy bude možné podniknout dobrodružnou cestu
řečištěm některého z vodních toků v našem regionu. Výprava je to dobrodružná, nabízí
zajímavé pohledy, a když najdete místo se zbytkem vody nebo tůňkou, můžete si přímo
v řečišti i zatopit oheň z naplaveného dřeva, na kterém si opečete svačinku. Otištěný
snímek je z lokality pod Bošovem.

Výstava: Projekt Školákem ve válečných letech
Bádáním žáků a studentů pod metodickým vedením českých pedagogů a odborných pracovníků v letech
2015-2016 vznikly podklady pro
unikátní didaktický materiál s historickými fakty. Na 34 panelech
je popsán nacistický totalitní režim
a školní podmínky v době druhé
světové války.
Žáci zapojených škol rozvíjeli
mezipředmětové vazby dějepisu,
zeměpisu, občanské výchovy, českého jazyka, dokonce i matematiky
a pracovního vyučování. Do projektu se zapojily nejen ZŠ, gym-

názia a VOŠ, ale i Praktická škola
SVÍTÁNÍ o.p.s., jejíž ředitelkou
je paní Mgr. Miluše Horská, která
zaštiťuje Oheň bez naděje. Právě
žáci školy SVÍTÁNÍ dokázali vnést
do projektového vzdělávání nový
směr. Pod vedením třídní učitelky,
asistentů pedagoga a praktikantů
plynuly měsíce školního roku smysluplně. Žáci s diagnózou LMP dokázali empaticky vnímat těžké období
židovských dětí za války, poznat
jejich kulturu, diskutovat o problému a v mapách vyhledávat Terezín,
Osvětim, stát Izrael. Efektivně ko-

ŠKOLA NANEČISTO V ZŠ KOMENSKÉHO
ŘÍJEN

10. 10. 2018

HOLA, HOLA,
ŠKOLA PŘEDŠKOLÁKY VOLÁ …

BŘEZEN
13. 3. 2019
SLUNÍČKO, SLUNÍČKO POPOJDI MALIČKO
…

…prostředí školy, správné držení tužky,
hry se slovy, rozvoj řečových schopností, …

… my si zacvičíme, budeme si hrát
a soutěžit v tělocvičně

L I S T O P A D 7. 11. 2018
LISTOPAD, LISTOPAD,
LÍSTEČEK MI NA DLAŇ SPAD‘…

DUBEN
3. 4. 2019
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

…matematika – žádná dřina, geometrické tvary, …

P R O S I N E C 5. 12. 2018
VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ …
… a s nimi vánoční tvořivá dílna plná barev

LEDEN
16. 1. 2019
MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM …

KVĚTEN
22. 5. 2019
POSLEDNÍ ŠKOLIČKA V ŘÍKANKÁCH
A PÍSNIČKÁCH …
…uvolňovací cviky, slavnostní ukončení Školičky

ČERVEN
5. 6. 2019
Informativní schůzka pro rodiče
budoucích prvňáčků naší školy

… písničky přinášíme vám (setkání s hudbou)

ÚNOR
13. 2. 2019
ZÁPIS NANEČISTO

Vždy od 15:00 do 16:00 hodin.
Přezůvky s sebou.


Ing. František Bobek u památníčku dětským obětem Ležáků
s rodiči a žáky školy SVÍTÁNÍ.

munikovali na dvoudenním setkání
účastníků výše zmíněných škol při
workshopech konaných v Památníku Terezín a vlastnoručně si ušili
model Davidovy hvězdy, jenž bylo
povinností nosit na oděvu od 19. září
1941. Kromě židovské tematiky se
žáci školy SVÍTÁNÍ seznamovali
s osudy ležáckých dětí a zapojili se
do Memoriálu Karla Kněze.
Přijďte shlédnout obdivuhodnou
práci velkého týmu mladých lidí,
nadšených pedagogů škol a pracovníků Památníku Terezín, Národního
pedagogického muzea a knihovny J.
A. Komenského, Institutu Terezínské
iniciativy, Národního institutu pro
další vzdělávání a International Coalition of Sites of Conscience v USA.
Za dlouholetou spolupráci se všemi jmenovanými s úctou Mgr. Marie Hřebíková.
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Zhodnocení investic realizovaných v letech 2014 - 2018
Za uplynulé volební období 2014 – 2018 město Skuteč v rámci rozpočtu vynaložilo na investice a opravy
celkem více než 110 mil. Kč. Kromě větších investičních akcí značné finanční prostředky směrovaly do oprav
komunikací, cest a chodníků, do bytového fondu (rekonstrukce bytů, výměny oken a dveří, rozvodů vody apod.),
do oprav nebytových prostor (nové fasády, výměna střech),
do škol a městských sportovišť. Nelze opomenout ani řadu
menších, ale přitom užitečných věcí jako jsou nová dětská
KOMUNIKACE
hřiště, autobusové zastávky, restaurované křížky apod.
Novým asfaltovým povrchem bylo opatřeno
celkem 3,5 km místních a účelových komunikací za více než 11 mil. Kč. Mezi ty finančně
nákladnější patřily opravy komunikací na Lhotě za 1,7 mil. Kč, ve Skutči v ul. Příčná za
1,7 mil. Kč, ul. Vilibalda Svobody za bezmála
1,3 mil. Kč. či ul. Spojovací na Žáčkově kopci
za 750 tis. Kč.
Za připomenutí pak stojí i řada dalších –
z okolních obcí to je silnice od Štěpánova
na Sv. Annu, u rozhledny Borůvka nebo v Radčicích za železničním přejezdem. Ve Skutči pak
komunikace v lokalitě Vagony, na Fimberku,
Kompletně zrekonstruována byla ulice Spojovací,
v ul. Školní, příjezdová cesta k Sintexu.
v r. 2017 chodníky a letos i komunikace.

V květnu roku 2016 bylo před nově zateplenou budovou ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče dokončeno vydláždění
hojně využívaného prostranství a přístupových chodníků.

DOTACE

Na nový povrch v ulici Příčná její obyvatelé museli čekat několik let.


Na podzim loňského roku byla dokončena rekonstrukce a zateplení
objektu MŠ Osady Ležáků.

V rámci realizace řady investičních akcí a dalších aktivit jsme dokázali využít dotačních titulů jak z fondů EU tak i ze státních a krajských
dotačních programů, díky kterým jsme městský rozpočet obohatili
o více než 35 mil. Kč. Největší podíl z této částky ve výši 20 mil. Kč
byl čerpán na rekonstrukce hasičské zbrojnice. Další významné dotace
se podařilo získat na akce:
 Chodník ve Žďárci u Sk.: 2,05 mil. Kč
 Žulová stezka Horkami: 2,08 mil. Kč
 Pořízení 2 kotelen v rámci projektu EPC: 2 mil. Kč
 Zateplení ZŠ a MŠ Žďárec u Sk.: 1,67 mil. Kč
 Zateplení MŠ Osady Ležáků: 1,44 mil. Kč
 Zateplení budovy školní jídelny: 1,41 mil. Kč
 Rekonstrukce učeben fyziky a chemie v ZŠ Smetanova: 1,23 mil. Kč
 Rekonstrukce bytu v č.p. 377: 570 tis. Kč
 Regály v depozitáři muzea: 270 tis. Kč

Že hospodaření radnice bylo efektivní, dokazuje i fakt, že i přes výrazné investice
se za uplynulé 4 roky podařilo snížit zadluženost města o více než 20 mil. Kč.
CHODNÍKY

Řada ulic a silnic „prokoukla“ díky novým chodníkům, kterých bylo
vybudováno nebo opraveno okolo 2 km za cenu přesahující 9 mil. Kč.
Největší investicí se stala výstavba nového chodníku ve Žďárci u Sk.
za 2,4 mil. Kč nebo u zdravotního střediska, kde spolu s chodníkem
vyrostlo i nové parkoviště pro 17 stání v hodnotě 1,16 mil. Kč. Rozsáhlejších i drobnějších oprav a předláždění se dočkaly i v obcích Zhoř,
Přibylov, Radčice. Ve Skutči lze jmenovat ulice: Sadová, Terezy Novákové a Spojovací (Žáčkův kopec), Dr. Znojemského, Jiráskova, Osady
Ležáků, Školní, Melicharova a Žulová (na tzv. Rafandě), Družstevní
u čp. 915-918, Fimberk, nebo u ZŠ Komenského.


Ve Žďárci se zvýšila bezpečnost dětí i ostatních chodců díky novému
chodníku vedoucímu od autobusové zastávky ke křižovatce na Radčice.
Projektově je připravena i druhá etapa dokončení chodníku až k nádraží.

BYTOVÝ FOND

V průběhu května 2018 byly dokončeny práce na opravě chodníků
v ulici Melicharova a Žulová, včetně řešení odvodu povrchové vody
osazením uličních žlabů s napojením do stávající kanalizace.

V majetku města je nyní okolo 190 bytů. Po letech stagnace, kdy se
do údržby bytů investovalo poskrovnu, se velké procento nájemného
vrátilo zpět do zkvalitnění bydlení. Opravy bytového fondu přesáhly
částku 7 mil. Kč a zde uveďme ty nejvýznamnější:
 Bytový dům v ul. Družstevní č.p. 915-918: oprava střechy
za cca 2 mil.Kč
 Budova bývalého „Sportu“ - opravy kanalizace, výměna oken,
rekonstrukce několika bytů, to celkem za cca 2,6 mil. Kč
 Kompletní rekonstrukce bytu nad galanterií za 660 tis. Kč
 Byt. domy čp. 915-918, 926-929, 931-933, 317 – výměny oken,
dveří, rozvody vody, izolace základů, oprava chodníků, domovní
zvonky, výměna měřičů tepla či vody – za téměř 2 mil. Kč


Letos konečně došlo i na nový chodník v ulici Fimberk.
V ulici Havlova u zdravotního střediska město v r. 2016 realizovalo
výstavbu chodníku a potřebného parkoviště.


Již po nějakých 18 letech měla po svojí životnosti střecha na bytovce
čp. 915-918 v ul. Družstevní. Rekonstrukce střechy včetně mansard
proběhla v r. 2015 nákladem cca 2 mil. Kč.

OSTATNÍ INVESTICE

Chodník na Přibylově ze starých dlaždic již byl nevyhovující a proto
byl v roce 2016 nahrazen novým ze zámkové dlažby.


V rámci projektu rekonstrukce významné kulturní památky - kostela
sv. Václava v Lažanech, přispělo město částkou 100 tis. Kč. Z městského rozpočtu bylo v loňském roce také financováno vydláždění
cesty ke kostelu.

 Celková oprava Boudovy hrobky: 860 tis. Kč
 Restaurování Mariánského sloupu na náměstí: 570 tis. Kč
 Restaurování křížků, pomníků (Skuteč, Radčice, Žďárec, Zbožnov,
Štěpánov, Lhota): 437 tis. Kč,
 Kaplička na Zbožnově: 470 tis. Kč
 Nové veřejné osvětlení (Radčice, Lhota, Žďárec): 800 tis. Kč
 Oprava kanalizace v ul. Smila Flašky: 920 tis. Kč
 Zahradní technika pro údržbu veřejné zeleně: 1,28 mil. Kč
 Vysokozdvižná plošina na údržbu veřejného osvětlení: 586 tis. Kč
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Investice do obecních domů a dalších budov v majetku
města vyšly městský rozpočet na více než 8 mil. Kč.

VEŘEJNÉ BUDOVY, NEBYTOVÉ PROSTORY
 Výměna střešních krytin na budově muzea, smuteční síně, městského úřadu, na obecním domě na Zbožnově,
nebo na kapličce ve Lhotě a Zbožnově za 4,5 mil. Kč
 Nové fasády na obecním domě ve Skutíčku a na Zbožnově za 650 tis. Kč
 Nové regály v depozitáři muzea za 640 tis. Kč
 Další opravy – podlahy, dveře a okna, elektroinstalace či výměna topení v obecních domech v Radčicích,
Hněvěticích, Skutíčku a na Zbožnově

Po výměně střešní krytiny v roce 2015
zainvestovalo město také do nové fasády na staré budově Kulturního domu Zbožnov.

Kromě běžných provozních výdajů a drobných oprav se
podařilo do školských zařízení investovat přes 30 mil. Kč.
U obecního domu ve Skutíčku proběhla nejprve výměna oken a dveří. Kompletní rekonstrukcí prošla
elektroinstalace a vybudováno bylo nové sociální zařízení. Následně došlo i novou fasádu.

VOLNOČASOVÉ
AKTIVITY

Jedno z dětských hřišť bylo instalováno i v blízkosti obecního domu
v Hněvěticích.

Střed Radčic se změnil k lepšímu úpravou pomníku (oplocení) a výstavbou chodníku, včetně zpevněné plochy pro kontejnery.

 Žulová stezka Horkami:
2,16 mil. Kč
 Zimní stadion – nové osvětlení: 1,28 mil. Kč
 Zimní stadion - rekonstrukce
sociálního zázemí, nové
topení: 0,86 mil. Kč
 Tenisové kurty: 475 tis. Kč
 Dětská hřiště
 Workout park v letním areálu: 100 tis. Kč

ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ





Rekonstrukce, vybavení a zateplení školní jídelny: 17,5 mil. Kč
Zateplení ZŠ a MŠ Žďárec u Sk.: 2,9 mil. Kč
Zateplení MŠ Osady Ležáků: 4,3 mil. Kč
Rekonstrukce učeben fyziky a chemie v ZŠ Smetanova: 1,6 mil. Kč


V roce 2015 byla dokončena
rekonstrukce tenisových kurtů,
celkově jsou nyní k dispozici již 4.


V případě Štěpánova je připravena kompletní projektová dokumentace na výstavbu nového kulturního domu, který by poskytl potřebné
zázemí hasičům i všem ostatním občanům.

PROJEKTY


Od r. 2015 mohou sportovci
ke svému tréninku využívat i tzv.
workout ve sportovním areálu.


Další venkovní cvičební
prvky nalezly své místo na žulové stezce (za koupalištěm).


V roce 2017 byla provedena kompletní rekonstrukce dívčích i chlapeckých WC na ZŠ Smetanova. Letos prošly stavebními úpravami
a modernizací tři učebny a družina.

Významné prostředky, a to více než 4 mil. Kč, město vyčlenilo
na zpracování projektové dokumentace. Projekt je nezbytný pro samotnou realizaci větších investičních akcí a téměř vždy musí být i součástí
žádosti o dotaci, byť ne vždy je tato žádost úspěšná. V současné době
je připravena projektová dokumentace mimo jiné pro akce: rekonstrukci chlazení zimního stadionu, II. etapa chodníku ve Žďárci, nový KD
na Štěpánově, přístavba MŠ Poršova, cyklostezka ze Skutče do Předhradí, regenerace sídliště v ul. ČSA či stacionář v budově Špitálku.
Z větších akcí, které mají v plánu v nejbližší době realizovat Městské
vodovody a kanalizace, je projektově připraveno odkanalizování místních částí Lažany a Skutíčko. Předpokládaná výše uvedených investic
je 25,5 mil. Kč.

Na Lhotě město investovalo do nových komunikací, odvodňovacího
žlabu, veřejného osvětlení, bezdrátového rozhlasu a do nové krytiny
kapličky na návsi.


Do dvou let byla rozdělena
oprava Boudovy hrobky, která je výraznou dominantou
skutečského hřbitova.


Po zásahu kulovým bleskem si
kaplička na Zbožnově vyžádala kompletní opravu střechy.
i části fasády.


Občanům Zhoře slouží nový chodník po celé délce obce. Nevzhledná
plechová autobusová zastávka byla nahrazena novou, dřevěnou.

PODĚKOVÁNÍ
Větší úpravu si vyžádala příjezdová komunikace v obci Radčice
- k domům čp. 91 a 44, kde byl položen nový asfaltový povrch. Součástí investice byla i instalace nového veřejného osvětlení.

Vedení města Skuteč, starosta Pavel Bezděk, místostarosta Ing. Roman Hřebík a radní Jaroslav Hetfleiš, Milan Pitra a Ing. Jan Ptáček
děkují všem zaměstnancům Městského úřadu Skuteč za spolupráci
uplynulém volebním období.


Špatný technický stav střechy smuteční síně byl vyřešen položením
nové krytiny.
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;

ZVEME VÁS DO DIVADLA
PENZION PRO SVOBODNÉ PÁNY

Divadelní hru Seana O´Caseyho
v Čechách známe hlavně ze
slavného televizního zpracování z roku 1967 s J. Abrhámem,
I. Janžurovou, J. Hrzánem a dalšími hereckými špičkami, která byla
později upravena pro Činoherní
klub a poté dokonce zfilmována.
Divadlo Palace vychází jak z původní předlohy, tak z komedie
Jiřího Krejčíka a nabízí divákům
vynikající zábavu včetně ojedinělých pohybových kreací.
V malém a chudém pensionu
pro svobodné platí nekompromisní zákaz přijímat dámské návštěvy.
Přesto jeden z nájemníků pravidlo
poruší a propašuje do svého pokoje slečnu. K ránu dívku nutí, aby
odešla dřív, než se vrátí jeho spolu-

KULTURNÍ KALENDÁŘ
ŘÍJEN 2018

bydlící. Ale nestihne ji vystrnadit
včas, a kolotoč nejneuvěřitelnějších situací se rozjíždí…

do 18. 11., městské muzeum
KONEC VELKÉ VÁLKY

Hra, na kterou vás zveme
5. října, je poctou klasické komedii, přioděnou do elegantního,
bezstarostného a nostalgického
hávu secese 1. desetiletí 20. století s akcentem atmosféry úplňkové
noci, kde bláznivé situace získávají až pohádkově něžnou vůni.
Jejím režisérem je herec Činoherního klubu Jaromír Dulava. Právě
on si jako dva hlavní hrdiny vybral
dva mimořádně pohybově disponované a herecky patřičně uvolněné „svobodné pány“ – Patrika
Děrgela (ND Praha, držitel Thálie
z r. 2014) a Lukáše Příkazského
(Divadlo na Vinohradech).
/frí/

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

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

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

pondělí 1. 10. – 18 hodin, KKS
SKUTEČSKÝ SLAVÍK

Týden knihoven 2018

Koncert vítězů Skutečského slavíka bude patřit nejlepším zpěvákům, kteří zvítězili
v červnovém výběrovém kole. Přijďte rozhodnout o Ceně diváků. Soutěžící doprovodí
kapela tvořená profesionálními muzikanty. Vstupné: dospělí 100 Kč, děti 30 Kč

ve dnech 1. – 7. října

Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) vyhlašuje
22. ročník celostátní akce nazvané
Týden knihoven. Téma zní: Lokální historie.
V tomto týdnu bude ve skutečské
knihovně zahájena pátrací hra pro
děti nazvaná „Sleduj SKUTEČné stopy, rozlušti šifru a vyhraj
knihu.“ Hra potrvá do konce mě-

síce října. Na každého soutěžícího
čeká drobná odměna a v závěru
bude vylosován výherce pěkné
knížky.
Noví čtenáři mají v tomto
týdnu možnost registrace, která jim
umožní půjčovat si knihy do konce
roku zdarma. Stávajícím čtenářům
bude v tomto týdnu udělena „upomínková amnestie.“ MK Skuteč

skutečský
slavík
chybí
Místa u stolů v sále na XI. Dni s dechovkou se plní a vystupující kapely
už si chystají repertoár. Na neděli 21. října bude pro návštěvníky KKS jako
obvykle připraveno bohaté občerstvení, točené pivo i další nápoje, výborná
káva a oblíbené zákusky. Přijďte se pobavit i zatančit si při poctivé dechové
hudbě. Těší se na vás pořadatelé i účinkující.

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
- ZÁŘÍ 2018 MEZI SKUTEČSKÉ OBČANY BYLI SLAVNOSTNĚ PŘIVÍTÁNI:

Komedie Divadla Palace se odehrává v pokoji jednoho pensionu, kam si nájemník
přivede slečnu, čímž poruší upjaté předpisy domovního řádu. V hlavních rolích se blýsknou: Patrik Děrgel (herec ND Praha) a pohybově neuvěřitelně nadaný Lukáš Příkazský.
Vstupné 300 Kč

úterý 9. 10. – 18 hodin, městské muzeum
ZBRANĚ ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIONÁŘŮ

Českoslovenští legionáři působili na všech hlavních bojištích I. světové války, kde používali
zbraně svých spojenců i nepřátel. Rukama jim při tom prošla zajímavá směs zbraní moderních
i zastaralých, se kterou vás seznámí během své přednášky Mgr. Jan Tetřev z Východočeského
muzea v Pardubicích.
Vstupné: 20 Kč (dospělí), 10 Kč (děti do 15 let)

středa 17. 10. – 19 hodin, KKS
ÚSMĚVY ZDEŇKA TROŠKY

Ve večeru doplněném písničkami Simony Klímové, vypráví známý český režisér Zdeněk
Troška nejen o filmech, ale i „o jídle a dietách, žrádle a dobrotách“ ve všech podobách.
Vstupné 250 Kč

čtvrtek 18. 10. – 18 hodin, městské muzeum
PCHJONGČCHANG – DĚJIŠTĚ ZOH 2018

Scarlett Oláhová, Skuteč, Palackého náměstí
Jan Baťa, Skuteč, Štěpánov
Adriana Zvěřinová, Skuteč, Radčice

Beseda skutečského rodáka Doc. MUDr. Jaroslava Pilného, Ph.D. vás přenese zpět
do zimních olympijských her v Pchjongčchangu. Uvidíte je očima osobního ortopeda
rychlobruslařky Martiny Sáblíkové.
Vstupné: zdarma

SVÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA OSLAVILI:

sobota 20. 10. – 14 hodin, KKS
PRODLOUŽENÁ LEKCE TANEČNÍCH

75 let
 Marie Žádná, Československé armády
 František Jarý, Osady Ležáků
 Miluše Stehnová, Osady Ležáků

Taneční kurzy se dostaly do své poloviny a vy se můžete přijít podívat na pokroky, které
mladí tanečníci udělali.
Vstupné 50 Kč

neděle 21. 10. – 11 hodin, KKS
DEN S DECHOVKOU

85 let
 Ludmila Svobodová, Rubešova

K tanci a poslechu zahrají domácí Šeucouská Muzika, Dolnovanka a krojovaná hudba
Moravská Veselka ze Sušic u Přerova.
Vstupné 150 Kč

90 let
 Marie Tláskalová, Smetanova

neděle 28. 10. – 17 hodin, Skuteč
OSLAVY 100 LET REPUBLIKY

91 let
 Božena Josková, Žďárec u Skutče

Výročí 100 let od vzniku samostatného Československa oslavíme zasazením Stromu
svobody, odhalením 16. poledníku, lampionovým průvodem pietním aktem a slavnostním
ohňostrojem. Podrobný program včetně časového harmonogramu naleznete na samostatných plakátech nebo na webových stránkách města.

94 let
 Margita Brázdová, Smetanova

Investice v SeniorCentru Skuteč

98 let
 Marie Kreuzová, Smetanova

Pro letošní rok jsme si naplánovali několik větších investic, které
klientům zpříjemní pobyt u nás.
V dubnu se uskutečnila rozsáhlá
výměna oken v budově penzionu
(PE). Ve všech místnostech byla
původní dřevěná okna nahrazena novými plastovými. V závěru
prázdnin došlo na rekonstrukci zádveří a vstupu do budovy PE, kde
nyní můžeme využívat automatické

102 let
 Ludmila Severinová, Smetanova

otevírání dveří. Navázali jsme tak
na úpravu zádveří a vstupu do budovy domova důchodců (DD), která byla realizována v minulém roce.
Do konce roku bychom ještě rádi
zmodernizovali systém přivolání
pomoci v budově DD, tak aby odpovídal dnešním požadavkům a potřebám poskytované péče.
Mgr. Linda Bodláková,
vedoucí sociální péče

pátek 5. 10. – 19 hodin, KKS
PENSION PRO SVOBODNÉ PÁNY

+

Připravujeme na listopad:
6. 11. Z postele do postele
15. 11. Přednáška: Kde ženy vládnou
17. 11. Hasičský ples

22. 11. Burza středních škol
27. 11. Výstava: Pavel Matuška
– Usmívání

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY JSOU OD 9 DO 13 HODIN
Říjen
6.10. Sobota
7.10. Neděle
13.10. Sobota
14.10. Neděle
20.10. Sobota
21.10. Neděle
27.10. Sobota
28.10. Neděle - st. svátek

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

Listopad
3.11. Sobota
4.11. Neděle

MUDr. Jiří Janovský
MUDr. Jiří Janovský

Lubomír Pecháček
Lubomír Pecháček
Hana Mrkvičková
Hana Mrkvičková
Zdeněk Dvořáček
Zdeněk Dvořáček
Michael Chlud
Michael Chlud

Miřetice 31
Miřetice 31
Proseč u Skutče, Zahradní 240
Proseč u Skutče, Zahradní 240
Hlinsko
Hlinsko
Skuteč, Smetanova 568
Skuteč, Smetanova 568

Zdravotní středisko
Zdravotní středisko
Zdravotní středisko
Zdravotní středisko
Husova 64
Husova 64
U BOTANY Skuteč
U BOTANY Skuteč

Hlinsko
Hlinsko

Wilsonova 590
Wilsonova 590

Upozorňujeme na výluku. Dne 8. 10. od 7:00 do 16:40 hodin budou vlaky na trati v úseku
Žďárec u Skutče - Hlinsko nahrazeny autobusovou dopravou.
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SRDEČNÉ
BLAHOPŘÁNÍ

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA PLAVÁNÍ PRO
DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO A ŠKOLNÍHO VĚKU

Dne 28. 9. 2018 oslavili manželé
Jaroslava a Miroslav Najmanovi
50 let společného života. Do dalších
let jim přeje hodně zdraví a osobní
pohody
dcera s rodinou

● probíhá každé pondělí od 15.00 hodin
● na krytém bazénu ve Skutči
● cena za jednu lekci 50 Kč (lze si zakoupit čipové karty,
poté je vstup levnější)
● hlásit předem se nemusíte, jsme tu pro vás každé pondělí
● těšíme se na vás

VZPOMÍNKA
Dne 3. 10. 2018 si připomeneme 15 let
od chvíle, kdy nás navždy opustila paní Hana
Albrechtová ze Skutče.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
rodina

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.

Městská sportoviště Skuteč, s.r.o. Palackého nám. 133, Skuteč 539 73
IČ:26013771 DIČ:CZ26013771

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

ZTRÁTY
A NÁLEZY
Občas se ztra peněženky,
doklady, mobilní telefony,
ale i deštníky, klíče a další
drobnos . Pokud patříte
mezi nálezce nebo majitele
takových předmětů, obraťte
se na podatelnu Městského
úřadu Skuteč nebo Městskou policii Skuteč. S nálezci
je sepsán protokol o odevzdané věci a majitelé pak
musejí prokázat vlastnictví
věci a iden fikovat se.
redakce

OZNÁMENÍ OBČANŮM
Ve dnech od 29. 10. 2018 až 09. 11. 2018 v níže uvedených časech bude na Městském úřadě ve Skutči v 3. nadzemním podlaží v kanceláři č. 306, vyložena k nahlédnutí 1. část obnovy katastrálního operátu, k. ú. Skuteč.
po
út
st
čt
pá
po
út
st
čt
pá

29.10.
30.10.
31.10.
01.11.
02.11.
05.11.
06.11.
07.11.
08.11.
09.11.

13 - 17 hod.
8 - 11 hod.
12 - 16 hod.
8 - 11 hod.
8 - 11 hod.
13 - 17 hod.
8 - 11 hod.
12 - 16 hod.
8 - 11 hod.
8 - 11 hod.

STRANA 8

SKUTEČSKÉ NOVINY

První den školního roku 2018/2019 - prvňáčci

Na ZŠ Smetanova byly i letos otevřeny dvě první třídy: 1A s 19 prvňáčky povede Mgr. Jana Peřinová, třídní učitelkou v 1B s 21 prvňáčky je Mgr. Michaela Bednářová.

Na základní škole Komenského usedlo do lavic v 1. třídě 19 prvňáčků. Jejich třídní učitelkou je Mgr. Marie
Zelenková.


Žáci (včetně prvňáčků) ve společné třídě malotřídní školy ve Žďárci u Skutče.

TOMÁŠKOVA

NOVÁKOVA
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Panelová výstava o školním
prostředí na území Protektorátu
Čechy a Morava a odtrženého čs.
pohraničí v letech 1938 – 1945.
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MĚSTSKÉ MUZEUM
SKUTEČ

17. 3.-12. 5. 2019
http://hudebni.skutec.cz
LQIRUPDFHRSURJUDPX;9,URĀQtNXXçYOLVWRSDGX

18. 9. – 18. 11. 2018
otevřeno denně
9 – 12 13 – 17 h
muzeum.skutec.cz

BRÝLE NAVÍC SE HODÍ!
Dva páry skel
za cenu jednoho

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

Příroda a pranostiky
2019

Poděkování ze Žďárce
Od 9. září 2018 mohou věřící přicházet ve Žďárci k nově
opravenému kříži a soše sv. Jana Nepomuckého a zúčastnit se
posvícenské a poutní mše svaté.
Za opravu této pamětihodnosti děkují vedení Městského úřadu
ve Skutči občané Žďárce.

Kalendář na rok 2019 si za 45 Kč můžete koupit v městské knihovně,
v městském muzeu nebo na pokladně ekonomického odboru Městského
úřadu Skuteč. Další informace k vydávání kalendářů se dočtete na str. 3.

Periodický tisk územně samosprávného celku. Evidenční číslo přidělené ministerstvem: MK ČR E 11941. Za obsah periodického tisku územně samosprávného celku zodpovídá Rada města Skuteč,
šéfredaktorka - Lenka Frídlová. Četnost: měsíčník, místo vydávání: Skuteč. Příjem příspěvků vč. inzerce: Městský úřad Skuteč, Lenka Frídlová, ved. odboru kultura a školství, tel.: 469 326 487, e-mail: lenka.
fridlova@skutec.cz. Uzávěrka došlých příspěvků je vždy 12. v měsíci. Grafická úprava a tisk: Ofsetová tiskárna UNIPRINT s.r.o., Zbuzany 1584, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, tel.: 494 542 292, fax:
494 533 045. Náklad: 2 920 ks. Cena na stánku: 10 Kč

