Všem maminkám k jejich svátku,
který oslaví v neděli 12. května,
přejeme hodně zdraví, štěstí
a radosti ze svých dětí.
redakce

Květnová připomenutí

Že je květen měsícem lásky, je chronicky známo. Vedle toho je však také
měsícem obětí komunismu. Vzpomínáme na skončení druhé světové války
v Evropě a připomínáme si všechny padlé ve společném národním boji
proti nacismu. Současně ctíme památku všech obětí komunistického režimu. Jde především o oběti justičních vražd, osoby zavražděné represívními
a ozbrojenými složkami a osoby, které zemřely následkem krutého zacházení ve vězení či při pokusu o překonání železné opony. Velké množství
dalších bylo dlouze vězněno, internováno nebo umístěno do pracovních či
koncentračních táborů či PTP.
Připomenout je třeba květen i jako měsíc požární ochrany. Konkrétně
4. května se oslavuje Mezinárodní den hasičů. Jde o den svatého Floriána,
což je patron hasičů, ať již dobrovolných či profesionálních.
Hezký květen všem přeje redakce.

q Po dvou letech se na zimní stadion do Skutče vrací dirigent Chuhei Iwasaki a jeho více než šedesátičlenný orchestr nesoucí název Filmová filharmonie. V neděli 5. května od 20 hodin v jejich úžasném provedení uslyšíme především hity fantasy filmů, jako např. Pán prstenů, Harry Potter
nebo Star Wars.

Pěvecký sbor Cantando poletí do Kanady
Absolutním vítězem soutěžní přehlídky sborů O cenu Vítězslava
Nováka, která proběhla v závěru
března v rámci festivalu, se stal
skutečský Dětský pěvecký sbor
Cantando. Úspěch to není nikterak
výjimečný, protože úroveň sboru
v posledních letech velmi stoupla.
Pojďme se podívat, co vše už má
Cantando za sebou, ale i před sebou.
Téměř deset let
existence
Pěvecký sbor Cantando vznikl
při ZUŠ Vítězslava Nováka ve
Skutči v září 2009. První vystoupení a představení sboru veřejnosti
proběhlo na vánočním koncertě PS
Rubeš 15. prosince 2009 v KKS.
Za krátkou dobu své existence již
Cantando absolvovalo 15 soustředění a desítky koncertních vystoupení s novým programem. Postupně se Cantando vypracovalo mezi
nejlepší dětské sbory Pardubického
kraje. Každý rok se účastní pěveckých soutěží a festivalů (Zahrada
písní Praha, TNHS Skuteč – abs.
vítěz, Svátky písní Olomouc, krajská přehlídka sborů Chrudim – abs.

vítěz a další.) a jako jeden z mála
dětských sborů má, kromě jedné
stříbrné medaile, samá zlatá pásma.
Prestižní účinkování
Cantando absolvovalo koncertní
zájezd do Francie za sborem Association Airs du temps z Pont-L‘Evêque (Francie). Vybraní zpěváci
sboru se zúčastnili v prosinci 2017
projektu s Komorní filharmonií
Pardubice na jejím hlavním vánočním koncertě společně s Pražským
filharmonickým sborem, kde provedlo dílo Věroslava Neumanna
– Vánoce malých zpěváčků pod
taktovkou uměleckého vedoucího
Pražského filharmonického sboru Lukáše Vasilka. Mezi největší
úspěchy patří i koncertní spolupráce na Smetanově Litomyšli v červnu 2018.

naším tradičním repertoárem s našimi nejlepšími autory, zazní díla
Dvořáka, Lukáše, Ebena, Máchy
a dalších.
Zasloužené uznání
V příštím školním roce oslavíme 10
let vzniku tohoto reprezentativního
sboru ZUŠ, města Skuteč i tradiční-

Koncertní turné v Kanadě
V letošní roce čeká Cantando
koncertní turné v Kanadě v Montrée a Quebecku. Navštívíme
3 dětské sbory, se kterými budeme vystupovat a cestovat, koncerty plánujeme i ve školách a pro
krajanské spolky, představíme se

Recitál Jiřího Stivína v Proseči
Ač je Jiří Stivín (narozen 23. 11.
1942) původním povoláním filmař
(kameraman), stal se významným
českým jazzovým hudebníkem
a skladatelem. Na místě je i označení multiinstrumentalista, neboť
doslova bravurně ovládá všechny druhy příčných i zobcových
fléten. O tom se mohou přesvědčit návštěvníci koncertu Odrazy
a doteky, který festival Tomáškova
a Novákova hudební Skuteč uvede
v evangelickém kostele v Proseči.
Jde o sólový narozeninový recitál
(v roce 2018 Jiří Stivín oslavil 75.
narozeniny a současně 50 let na hudební scéně). V rámci koncertu seznámí posluchače s hudbou, která
ho oslovila a ovlivnila během jeho
koncertní činnosti.

V programu zazní ukázky skladeb hvězdné trojice Bach, Telemann, Vivaldi i skladby 20.
století – Petr Eben Semplice,
E. F. Burian Ztracené serenády,
J. Allain Tři kusy, CH. Corea
Dětské písně a další.
Aktivity Jiřího Stivína jsou značně
rozsáhlé, o čemž svědčí i skutečnost, že je od roku 2007 držitelem
státního vyznamenání prezidenta
Za zásluhy o stát v oblasti kultury
a umění.
Na koncert do Proseče jste srdečně
zváni v úterý 7. května od 18 hodin. Vstupenky bude možné zakoupit i na místě.
/frí/

ho českého sborového umění nejen
v ČR, ale i ve světě.
Děkuji všem dětem za jejich obětavou práci, Lence Dostálové za organizační pomoc a Kláře Kopecké
za skvělou klavírní spolupráci.
Zdeněk Kudrnka,
sbormistr

q Ve čtvrtek 9. května můžete na zimní stadion zavítat na druhý koncert – Muzikály z Broadwaye. Slavné skladby zazpívá Yvetta Blanarovičová, jejíž herecká kariéra je na rozdíl od té pěvecké mnohem
známější. Málokdo ví, že je absolventkou státní konzervatoře v Žilině v oboru housle a operní zpěv. Návštěvníci koncertu nepochybně
ocení značný hlasový rozsah, jímž disponuje. Zpěvačku bude doprovázet orchestr Filharmonie Hradec Králové – těleso, které roste
právě s jedinečnou a odvážnou dramaturgií, mimo zavedené mantinely. Těšit se můžete na nejlepší skladby z muzikálů My Fair Lady,
Bídnici, Chicago či West Side Story. Také začátek tohoto koncertu
je ve 20 hodin.

SKUTEČSKÉ NOVINY
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Rozšíření prodejny COOP Diskont
Ve Smetanově ulici, v těsném sousedství prodejny Coop Diskont,
jsme z kraje dubna mohli zaznamenat kácení stromů, terénní úpravy
a následně zde začal i stavební ruch.
Jednota, spotřební družstvo Hlinsko,
rozhodla o investici do kompletní modernizace svojí provozovny
ve Skutči. Dodavatelem stavby se
na základě výběrového řízení stala
fa Stavitelství-Háněl s.r.o. Proseč.
Dle informací z vedení společnosti
v Hlinsku bude prodejna v provozu
do neděle 5. května a od pondělí 6.
května bude uzavřena a vyklízena,
aby zde 13. května mohla zahájit

další vnitřní práce stavební společnost. Vzhledem ke stáří budovy
i ve snaze o zlepšení komfortu nakupujících, dojde ke kompletní rekonstrukci objektu zahrnující jeho
zateplení, výměnu oken a dveří,
rekonstrukci vodo i elektronistalace,
osvětlení, topení a vzduchotechniky.
Současně dojde k rozšíření prodejní
plochy o cca 100 m2, což umožní
zřídit nový obslužný úsek. Prodejní prostory budou modernizovány
včetně zařízení (regálovina, chladící
technika, apod.).

pen. O termínu otevření prodejny
budeme na stránkách Skutečských

novin aktuálně informovat.

OMEZENÍ PROVOZU ÚŘADU

/frí/

Volby do Evropského parlamentu konané
ve dnech 24. a 25. května 2019
Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 8. ledna 2019 publikovaným ve Sbírce zákonů pod
č. 9/2019 Sb., částka 4, byly dne
17. ledna 2019 vyhlášeny volby
do Evropského parlamentu, které
se budou konat ve dnech 24. a 25.
května 2019.

Ukončení stavebních prací se předpokládá v měsících červenec - sr-

V létě se začne s přístavbou MŠ Poršova
Dobrou zprávou pro město je informace, kterou jsme obdrželi
v polovině dubna ohledně naší
žádosti o dotaci z IROP (Integrovaný regionální operační program)
na realizaci projektu: MŠ Poršova
Skuteč - rozšíření kapacity, přístavba.
Po formálním hodnocení jsme
úspěšně prošli i druhým kolem
a získali plný počet bodů v rámci
věcného hodnocení žádosti. Můžeme tak začít připravovat výběrové řízení, které předpokládáme
zahájit do poloviny května s tím,
že s realizací stavby se počítá od

1. srpna 2019 a plánované dokončení je v září 2020.

V současné době probíhají práce na sestavení publikace, jež bude
mapovat osudy vojáků povolaných na fronty 1. světové války. Zvláštní pozornost pak bude věnována těm, kteří přešli do řad čs. legií, aby
bojovali za novou republiku. Kniha bude mít záběr na Skuteč a její
současné místní části, odkud nyní známe celkem 164 legionářů.
Prosím všechny, kteří mají povědomí, že nějaký muž z vašeho rodu
prošel první sv. válkou a zůstaly vám po něm nějaké fotografie, písemnosti (dokumenty, dopisy, pohlednice), anebo součásti výstroje
a výzbroje, o kontakt. Věci bychom si po domluvě pouze vyfotili nebo
naskenovali a samozřejmě vám je ponechali. Snímky by pak významně celou knihu obohatily. Děkuji.
Libor Aksler, ředitel městského muzea
tel. 731 557 478, e-mail: libor.aksler@skutec.cz

Rodinné centrum Skuteč pořádá

BAZÁREK DĚTSKÉHO
OBLEČENÍ A HRAČEK
středa 15. 5. od 15.30–18.00
školní klub GSŘMR
Prodej celoročního dětského oblečení,
obuvi, těhotenské módy, hraček
a jiných věcí pro vaše dětičky.

VSTUP ZDARMA
Přijďte si levně nakoupit nebo se staňte sami prodejcem.
Zájemci o prodej se, prosím, hlaste na e-mail: rcskutec@gmail.com.
Těšíme se na vás.

ZPRÁVY Z GYMNÁZIA
První v krajském kole Biologické olympiády
Matěj Vostrčil z kvinty zvítězil
v konkurenci třiceti žáků v krajském kole ve Svitavách s náskokem pěti bodů nad druhým
místem.
Krajské kolo Mistrovství v grafických předmětech
Dne 26. března 2019 se konalo
v Chocni krajské kolo v grafických předmětech. Z naší školy
se zúčastnili žáci Jonáš Jirovský,
Dominik Hladký a Jiří Stehno.
Konkurence v počtu škol i předvedené výkony soutěžících byly
lepší než v posledním roce. Proto
je velice příjemným překvapením, že Jonáši Jirovskému se
podařilo s výkonem 378 čistých
úhozů za minutu v desetiminutovém opisu obsadit 1. místo,
kterým si zajistil účast na Mistrovství ČR, jež se bude konat
v květnu v Ostravě. Oběma vítězům krajských kol blahopřejeme
a přejeme hodně štěstí v celostátních kolech!

Zahájena spolupráce s Českým
červeným křížem
Zaměstnanci oblastního spolku
v Chrudimi proškolili zájemce
z oktávy v poskytování první
pomoci. Žáci si tak zvýšili svou
kvalifikaci pro profesní dráhu absolvováním akreditovaného kurzu Základy první pomoci, který
má mezinárodní platnost.
Projektový den s fyzikou
Ve znamení spolupráce žáků
vyššího (sexta) a nižšího (tercie)
gymnázia proběhl na škole projektový den na téma spalovací
a raketové motory. Každý ze sexty si pro terciány připravil nějaký
program, ať už třeba pexeso nebo
pracovní list. Žáci tercie pracovali v týmech. Sextáni jejich práci
korigovali a na závěr vyhodnotili
a ocenili vítězné družstvo odměnou. Starší žáci si vyzkoušeli své
organizační schopnosti a také své
porozumění probíranému učivu,
když jej měli předat mladším
kolegům. Mladší si zase zkusili
aplikovat teoretické poznatky

Volby se uskuteční 24. května
2019 od 14:00 do 22:00 a v sobotu
25. října 2019 od 08:00 do 14:00.
Volby do Evropského parlamentu (EP) jsou upraveny zejména
zákonem č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,
a prováděcí vyhláškou č. 409/2003
Sb.

Projekt obnáší především přístavbu ke stávajícímu objektu, s nímž
bude propojen. Předpokládané
náklady jsou vyčísleny částkou
cca 24 mil. Kč., dotace bude činit
90 %. Ke zbývajícím 10 % nákladů, které bude hradit ze svého
rozpočtu město, je třeba připočíst
ještě neuznatelné náklady, jako
např. autorský dozor, studie proveditelnosti, projektová příprava
apod. V případě neuznatelných nákladů půjde o zhruba 1 – 1,5 mil.
Kč.
Pavel Bezděk, starosta

Legionáři ze Skutče a okolí

Upozorňujeme, že ve středu 15. května bude provoz Městského úřadu
Skuteč na všech odborech omezen z důvodu účasti zaměstnanců na školení k blížícím se volbám do evropského parlamentu. M. Peterková

Stále se zlepšujeme
V dubnu došlo k upgradu vstupenkového systému Colosseum. Aktualizace obsahuje, kromě drobných
úprav programu, především úpravu
internetových stránek včetně vylepšení jejich vzhledu a funkcí. Nově
můžete vstupenky nakupovat bez
předchozí registrace, čímž se proces prodeje značně urychluje. My
však doporučujeme se registrovat
nebo nakupovat vstupenky pomocí
vašeho stávajícího účtu. Máte lepší
přehled o všech vašich nákupech
a navíc každý měsíc zasíláme kulturní zpravodaj obsahující přehled
probíhajících nebo začínajících

předprodejů či důležité informace
a změny.
Jistě přivítáte také lepší zobrazování stránek na mobilních zařízeních.
V souvislosti s tímto také, na základě množících se dotazů, informujeme, že není nutné eVstupenky
tisknout. Postačí je u vstupu ukázat
na mobilním telefonu. Drobné úpravy nás ještě čekají a budeme rádi
i za jakýkoliv podnět či vaši zpětnou
vazbu. Věříme, že se tato aktualizace setká s pozitivními ohlasy a přispěje k umocnění kulturních zážitků.
/zel/

Místo pro místostarostu
Kompostéry letos nebudou
Jak jsme už informovali, bude
v květnu vypsáno výběrové řízení
na dodavatele kompostérů. Vzhledem k množství žádostí v Česku
i na Slovensku však nejsou schopni
dodavatelé ani výrobci uspokojit
poptávku v termínu kratším, než 6
měsíců. Fyzické předání kontejnerů
občanům ve Skutči tedy s největší
pravděpodobností proběhne až
v úvodu příštího roku.
Uzavření sběrného dvora
Omlouváme se spoluobčanům
za vzniklé potíže a komplikace
spojené s uzavřením Sběrného
dvora ve Skutči. Při vypisování
v praxi a taktéž otestovali svou
zručnost a schopnost týmové spolupráce při výrobě funkčních modelů.
Projekt Adopce na dálku
Gymnázium navštívil bývalý student Mgr. Vojtěch Homolka, nyní
oblastní ředitel projektu Adopce
na dálku DCH Hradec Králové,
který nás s projektem seznámil
a vyprávěl nám také o své cestě
za indickými dětmi, kterým projekt pomohl. Do Adopce na dálku
se škola již zapojila, osm let jsme
finančně podporovali indického
chlapce Mosese. Výsledky projektu
dokumentuje také putovní výstava
Svět indických dětí, která se koná
v mnoha českých městech. (Více
na webu Charity ČR.)
Divadelní představení
Třídy kvarta, kvinta, sexta a 2. ročník BP oboru zhlédly představení
královéhradeckého Divadélka pro

výběrového řízení (VŘ) na provozovatele svozu komunálního odpadu zkolaboval celorepublikový
systém podávání nabídek NEN (národní elektronický nástroj). Kvůli
tomu muselo být vypsáno nové
VŘ a došlo k posunutí termínu.
Vítězná společnost AVE.CZ, s.r.o.
musela požádat Krajský úřad Pardubice o schválení provozního řádu
na provozování sběrného dvora.
Bez tohoto schválení nemůže zařízení provozovat. V květnu již bude
sběrný dvůr opět v provozu. Děkujeme za pochopení vzniklé situace.
Jaroslav Hetfleiš,
místostarosta
školy Romantismus není jen romantika aneb Evropou od Goetha
k Vrchlickému. Žákům rozšířila
znalosti české i světové literatury
krátkými scénkami dvojice zkušených herců, která sehrála díla
nejznámějších autorů období romantismu. A tak jsme mohli vidět
Utrpení mladého Werthera od Goetheho, Byronovu Childe Haroldovu
pouť či Puškinova Evžena Oněgina.
Během představení herci nejen komunikovali s publikem, ale občas
některé žáky přímo vtáhli do děje.
Všichni se pobavili vystoupením,
kterému místy nechyběla nadsázka.
Beseda o Nepálu
V dubnu se uskutečnila přednáška
pana Kapitoly o jeho cestě do Nepálu. Přednášející nás seznámil
s hlavním městem Káthmándú
a také nám vyprávěl o treku kolem
jedné z osmitisícovek.
dokončení na straně 7

Právo volit na území České republiky do EP má každý občan
ČR, který alespoň v druhý den
voleb dosáhl věku 18 let a volič - občan jiného členského státu
EU, a to za podmínky, že nejpozději ve středu 10. dubna byl
přihlášen k trvalému nebo k přechodnému pobytu na území ČR.
Překážkami ve výkonu volebního
práva, do EP na území ČR jsou:
l zákonem stanovené omezení
osobní svobody z důvodu ochra-

ny zdraví lidu
l omezení svéprávnosti k výkonu
volebního práva.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení
voleb, a to buď osobně, nebo v listinné podobě s úředně ověřeným
podpisem voliče případně v elektronické podobě zaslané prostřednictvím vlastní datové schránky.
Žádost o voličský průkaz v listinné
nebo elektronické podobě je možné podat na Městský úřad Skuteč,
nejpozději do 17. května 2019
do 16:00.
Osobní podání žádosti o voličský
průkaz je možné podat na Městský úřad Skuteč, nejpozději do 22.
května 2019 do 16:00.
Upozorňujeme voliče, že v případě ztráty nebo odcizení voličského
průkazu nelze vydat jeho duplikát,
neboť tiskopis voličského průkazu
je přísně zúčtovatelným tiskopisem.
Voličské průkazy na Městském úřadě ve Skutči vydává správní odbor
– matrika a evidence obyvatel, paní
Petra Šlemrová, tel. 469 326 405.

Přehled volebních okrsků ve městě Skuteč.
Volební okrsek č. 1
je volební místnost v budově Městského úřadu Skuteč, Palackého nám. 133,
pro voliče trvale přihlášené v ulicích: Boženy Němcové, Dr. Znojemského, Fortna,
Havlova, Heydukova, Mírová, Na Vlaštovce, Palackého nám., Příčná, Rubešova, Rybičkova, Sahulova, Spojovací, Strmá, Terezy Novákové, Tomáškova, Tylova, Tyršova, Větrná, Zahradní.
Volební okrsek č. 2
je volební místnost v budově ZŠ Komenského Skuteč, Komenského nám. 150,
pro voliče trvale přihlášené v ulicích: Československé armády, Fimberk, Horka, Horecká, Hálkova, Husova, Jiráskova, Klínek, Komenského nám., Luční, Melicharova,
Máchova, Nádražní, Obchvatová, Poršova, Sadová, Štěpánkova, Šraňk, Vilibalda
Svobody, Vítězslava Nováka, Zvěřinova, Žulová.
Volební okrsek č. 3
je volební místnost v budově ZŠ Smetanova Skuteč, Smetanova 304, pro voliče trvale přihlášené v ulicích: Bílý Kopeček, Družstevní, Havlíčkova, Nová Ves, Přibylov,
Smila Flašky, Smetanova, Školní.
Volební okrsek č. 4
je volební místnost v budově MŠ Osady Ležáků, Os. Ležáků 767, pro voliče trvale
přihlášené v ulici Osady Ležáků a ulice Sládkova.
Volební okrsek č. 5
je volební místnost v budově obecního domu Radčice čp. 57, pro voliče trvale přihlášené v obci Radčice.
Volební okrsek č. 6
je volební místnost v budově obecního domu Štěpánov 75, pro voliče trvale přihlášené v obci Štěpánov.
Volební okrsek č. 7
je volební místnost v budově obecního domu Zbožnov čp. 26, pro voliče trvale přihlášené v obci Zbožnov.
Volební okrsek č. 8
je volební místnost v budově obecního domu Skutíčko čp. 5, pro voliče trvale přihlášené v obci Skutíčko.
Volební okrsek č. 9
je volební místnost v budově obecního domu Lažany čp. 50, pro voliče trvale přihlášené v obci Lažany.
Volební okrsek č. 10
je volební místnost v budově obecního domu Lhota u Skutče čp. 15,
pro voliče trvale přihlášené v obci Lhota u Sk.
Volební okrsek č. 11
je volební místnost v budově obecního domu Hněvětice čp. 37, pro voliče trvale přihlášené v obci Hněvětice.
Volební okrsek č. 12
je volební místnost v budově obecního domu Lešany, pro voliče trvale přihlášené
v obci Lešany.
Volební okrsek č. 13
je volební místnost v budově obecního domu Zhoř čp. 34, pro voliče trvale přihlášené
v obci Zhoř.
Volební okrsek č. 14
je volební místnost v MŠ a ZŠ Žďárec u Skutče čp. 8, pro voliče trvale přihlášené
v obci Žďárec u Sk.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství
ČR platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním
průkazem nebo platným občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže svou totožnost a občanství jiného členského státu.
Neprokáže-li volič svou totožnost a občanství ČR nebo jiného členského státu, nebude mu hlasování umožněno.
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Za přípravu a organizaci voleb je kompetentní osobou Marcela Peterková, referentka
odboru Stavební úřad, majetek a investice, tel.: 469 326 493, mobil 731 557 468,
e-mail: marcela.peterkova@skutec.cz.
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Vydařené rybářské závody
První rybářské závody – Skutečský
pstroužek – se v sobotu 23. března
opravdu vydařily.
Přispělo k tomu pět důležitých
okolností:
l krásné sobotní počasí
l bohaté zarybnění pstruhem duhovým
l výborné občerstvení připravené
Řeznictvím a uzenářstvím Oldřich Čejka
l dobrá účast rybářů i skutečské
veřejnosti
l v neposlední řadě štědrost sponzorů pro zajištění cen a tomboly
Závodů se zúčastnilo 77 závodníků, vysazeno bylo 600 kg pstruha
duhového (1700 – 1800 ks). Chyceno bylo 840 ks pstruhů, což bylo
za historii konání závodů největší
množství.

První místa obsadili:
1. Sklenář Karel, Velká Bíteš
2. Hlásenský Miroslav, Brno
3. Jílek Milan, Polička
4. Bidmon Pavel, Polička
5. Šenkýř Milan, Vír
6. Šulc Vilém, Semily
7. Slabý Jiří, Praha
8. Plíva Miloš, Semily
Nejlépe z domácích se umístil na 9.
místě Bureš Matěj, který si zároveň
odnesl i pohár za největšího chyceného pstruha (38 cm). Poděkování
patří všem níže uvedeným sponzorům a členům naší organizace, kteří
se podíleli na přípravě i na samotném průběhu závodů.
Děkujeme za MO ČRS Skuteč.
Netolický Zdeněk

Kůrka, Seko, Vinotéka U soudku,
Texevo Hlinsko – Votava Vlastimil,
Restaurace Eva Chrudim, Šmída
Vladimír Hr. Králové, Netolický
Lukáš Hlinsko, Schaerf Prosetín
– Malina Zdeněk, Dipro Proseč,
Bupak Proseč, Santé Proseč a Pavlovič Petr Hrochův Týnec.

Sponzoři závodů: Město Skuteč
a Městská sportoviště Skuteč, Oldřich Čejka – Řeznictví a uzenářství, Spektrum, Rybářská prodej-

PŘIŠLO JARO DO VSI

S prvními jarními dny proběhlo několik akcí, u kterých hasiči
nemohli chybět. Mladí hasiči bojovali úspěšně na halových závodech v běhu na 60 m s překážkami
nejprve v Ostravě a za týden na to
v Jablonci nad Nisou, odkud si

na Klapal, Restaurace U Jonáše,
ČEZ Distribuce Skuteč, Cukrárna
U Pražanů, Zahradnictví Sokol
a syn, Bosport Zoulík Petr, DKV
Elektro, Klempířství Kopřiva Jaroslav, Chlud Michael, Cimburek Milan, Cyklo Jožák, Pneuservis Koreček, Flégr Vlastimil, Kamenictví

V pěti skupinách bylo vysbíráno
celkem 120 kg odpadu v okolí Štěpánova směrem na Skuteč, Luži
a Zbožnov. Na sportovním hřišti
proběhla likvidace suchého lupení a uschlých stromků. V rámci
akce se podařilo vysbírat u občanů

Tenisové úspěchy v H Centru v Pardubicích

Na prestižním čtvrtém ročníku tenisového turnaje čtyřher neregistrovaných tenistů, který se uskutečnil
22.03.2019 v H Centru v Pardubicích, obsadili reprezentanti Skutče
Roman Dvořáček s Jiřím Paulusem
st. skvělé druhé místo z celkového
počtu 14 dvojic, když v základní
skupině porazili všech šest dvojic
a z prvního místa postoupili do finále, kde po dramatickém souboji
podlehli vítězům druhé skupiny
4:6.
Je důležité retrospektivně zmínit,
že skvělé výsledky v H Centru započaly již v roce 2018, kdy v dru-

hém ročníku silně obsazeného
tenisového turnaje zvítězili Roman Dvořáček s Tomášem Paulusem a po jednoznačném vítězství
ve skupině, kde vyhráli všech pět
zápasů, uspěli i v semifinále a poté
i ve finále a poprvé vybojovali pro
Skuteč zlatý pohár. Po tragické
smrti Tomáše převzal roli sparinga jeho otec Jiří Paulus a po heroickém výkonu po boku Romana
Dvořáčka zvítězili ve třetím ročníku tohoto tenisového turnaje jak
ve skupině, tak poté i ve finále a obhájili tak titul a po druhé za sebou
přivezli do Skutče zlatý pohár.
/RD/

Fotbalová utkání ve Skutči
sobota 05.05.
17:00
sobota 11.05.
17:00
sobota 18.05.
17:00
sobota 25.05.
09:00 a 11:00
		
sobota 25.05
17:00
sobota 01.06.
17:00

Skuteč B x Míčov
Skuteč A x Sruby
Skuteč B x Dřenice B
Skuteč/Bítovany (přípravka)
x Prosetín/Holetín a Rosice
Skuteč A x Choltice
Skuteč B x Miřetice B

Plavecký kroužek

PLAVÁNÍ PRO KAŽDÉHO

odvezli mnoho osobních rekordů.
Nejlepšího výkonu dosáhla Andrea
Fikejzlová, která vybojovala čtvrté
místo v kategorii mladších dívek ze
154 startujících.
Zatímco mladí hasiči závodili, jejich starší kolegové uspořádali první jarní brigádu, na které likvidovali pozůstatky loňského parného léta
na letním parketu v podobě sedmi
zaschlých smrčků a jedné švestky.
O týden později proběhla druhá
brigáda v podobě velké úklidové
akce (v rámci celorepublikové akce
Ukliďme Česko), do které se mimo
dospěláků zapojili hlavně mladí
hasiči. Této akce se zúčastnilo 22
mladých hasičů a 11 dospěláků.

v obci asi na padesát starých elektrozařízení, která budou ekologicky
zlikvidována.
Do třetice všeho dobrého proběhla brigáda hned druhou dubnovou
sobotu. Již od ranních hodin bylo
v okolí provizorního „kulturního
domu“ (hasičské stodoly) velmi
rušno. Na čtyřech stanovištích se
natíralo, řezalo a brousilo. Během
akce se podařilo upravit odvodnění
stodoly a založení základu pro postavení sušáku hadic. Všem, kteří
pomáhali, moc děkuji a dále patří
poděkování městu Skuteč, které se
postaralo o odvoz veškerého posbíraného odpadu.
Andrea Hrouzková

KOŠUMBERSKÝ DĚTSKÝ DEN
V neděli 9. června jste zváni na 16.
Košumberský dětský den, který
tentokrát proběhne v duchu ekologické pohádky. Areál hradu bude
přístupný od 13 hodin, program
začíná ve 13:30. Děti budou plnit
různé úkoly a aktivity s postavami z českých pohádek, za jejichž
splnění si po vyplnění kartičky
vyberou z lákavých odměn. Ceny
však v tombole od 16:00 čekají
na každého účastníka. Následuje
od 16:30 divadelní představení dětí
ze ZUŠ Luže.

opět pořádá letní (i příměstský) tábor pro děti ve věku 5 - 14 let
Místo: 		
sportoviště ve Skutči
Termín: 		
6. 7. – 13. 7. 2019
Program:
sportovní a táborové aktivity
Stravování:
ve školní jídelně
Cena: 		
3.500 Kč nebo 2.500 Kč bez noclehu
		
(forma příměstského tábora)
Kontakt:
Mgr. Jana Pauerová, 777 298 928,
		
plavaniprokazdeho@centrum.cz,
		
Fcb Plavání pro každého
Přihlášky:
do 31. 5. 2019 nebo do naplnění kapacity
		
30 dětí

Dětský den pořádají dobrovolníci
z humanitární organizace ADRA
a Církve adventistů sedmého dne
ve spolupráci s Městským úřadem
v Luži a Hamzovou léčebnou.
Vstupné 30 Kč. Výtěžek bude
věnován humanitární organizaci
ADRA na nemocnici v keňském
Itibu. Program se uskuteční
za každého počasí – jste srdečně
zváni!
Čestmír Šťovíček

q Vítězové druhého ročníku turnaje (zleva): Roman Dvořáček a tragicky zesnulý Tomáš Paulus.

Těšíme seu.
na viděno
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Výpis z usnesení z 11. zasedání Rady města Skuteč
konaného 4. března 2019 na MěÚ Skuteč
Rada města bere
na vědomí:
01/011/2019
odstoupení od příkazní smlouvy
s Ing. Josefem Bártou
Rada města schvaluje:
02/011/2019
přechodné použití provozních
prostředků rozpočtu Základní
umělecké školy Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim
03/011/2019
převod finančních prostředků
z rezervního fondu příspěvkové
organizace SeniorCentrum Skuteč na pokrytí provozních nákladů v období leden – březen 2019
04/011/2019
odpis nepotřebného dlouhodobého majetku města Skuteč
05/011/2019
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze
dne 01.07.2017 s firmou Teamprevent-Santé, s. r. o., Pštrossova
192/24, Praha
06/011/2019
podmínky nájmu bytu č. 15
v domě č. p. 932 v ulici Boženy
Němcové, Skuteč
07/011/2019
záměr prodeje části p. p. č.
1260, o výměře cca 40 m², ostatní plocha – ostatní komunikace,
k. ú. Radčice u Skutče, obec Skuteč, za cenu 100 Kč/m² + platná
sazba DPH + náklady s prodejem

spojené
08/011/2019
příkazní smlouvu se společností
VIA Consult a.s., Třinec, na zadání
a administraci veřejné zakázky
Revitalizace zimního stadionu
Skuteč – strojovna chlazení a ledová plocha
Rada
města
doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
09/011/2019
rozpočtové opatření č. 1/2019
v rozpočtu města Skuteč
10/011/2019
prodej p. p. č. 568/18 o výměře
71 m², zahrada, k. ú. Zbožnov,
obec Skuteč za cenu 35 Kč/m²
+ platná sazba DPH + náklady
s prodejem spojené
11/011/2019
obecně
závaznou
vyhlášku
č. 1/2019, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
12/011/2019
obecně
závaznou
vyhlášku
č. 2/2019, o nočním klidu
13/011/2019
poskytnutí dotací na pronájem
sportovní haly a zimního stadionu
za období leden – červen 2019
ve výši dle přiložené tabulky
a uzavření veřejnoprávních smluv
o poskytnutí dotací

Výpis z usnesení z 12. zasedání Rady města Skuteč
konaného 18. března 2019 na MěÚ Skuteč
Rada města bere
na vědomí:
01/012/2019
schválení žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na rekonstrukci
bytového domu č. p. 317 v ulici
Boženy Němcové
Rada města schvaluje:
02/012/2019
smlouvu o řízení projektu Objekt
sociálního bydlení v ulici Boženy
Němcové ve Skutči se společností
LK Advisory, s.r.o., Praha
03/012/2019
fyzickou likvidaci vyřazeného majetku svěřeného příspěvkové organizaci SeniorCentrum Skuteč
04/012/2019
plán účetních odpisů příspěvkové
organizace SeniorCentrum Skuteč
na rok 2019
05/012/2019
smlouvu č. OSV/19/20570 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních
služeb s Pardubickým krajem
06/012/2019
smlouvu č. OSV/19/20518 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních
služeb s Pardubickým krajem
07/012/2019
smlouvu č. OSV/19/20495 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních
služeb s Pardubickým krajem
08/012/2019
účetní závěrku příspěvkové organizace SeniorCentrum Skuteč,
včetně rozdělení výsledku hospodaření za účetní období 2018 sestavenou ke dni 31.12.2018
09/012/2019
účetní závěrky příspěvkových
organizací školského typu města Skuteč, včetně rozdělení výsledku hospodaření za účetní
období 2018 sestavené ke dni
31.12.2018
10/012/2019
odpisový plán Školní jídelny, Skuteč, okres Chrudim na rok 2019
11/012/2019
poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Skuteč na cvičení
předškolních a školních dětí
12/012/2019
poskytnutí daru z rozpočtu města
Skuteč družstvu dorostenců spolku
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Skuteč formou předplatného
čipového vstupného do sportovních zařízení společnosti Městská
sportoviště Skuteč, s.r.o.
13/012/2019
dohodu o partnerství v rámci propagace turistické oblasti Chrudimsko–Hlinecko
s oblastní organizací cestovního
ruchu Chrudimsko–Hlinecko, z.s.
14/012/2019
smlouvu o výkonu funkce pověřen-

ce pro ochranu osobních údajů
s Ing. Lenkou Šiklovou, Skuteč
15/012/2019
rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky veřejné zakázky Provozování sběrného dvora, svoz a likvidace odpadu pro město Skuteč
2019–2021 na základě zprávy
hodnotící komise
16/012/2019
dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování prací a služeb ze dne
23.10.2015 s firmou Honzl s. r.
o., Česká Rybná 50, Proseč
17/012/2019
záměr prodeje části pozemkové
parcely č. 1313/7 o výměře cca
90 m², trvalý travní porost, části
pozemkové parcely č. 1350 o výměře cca 40 m², ostatní plocha
– ostatní komunikace, část pozemkové parcely č. 80/1 o výměře
cca 15 m², ostatní plocha – ostatní komunikace a část pozemkové
parcely č. 1242 o výměře cca
15 m², ostatní plocha – ostatní
komunikace, vše nacházející se
v k. ú. Žďárec u Skutče, obec Skuteč, za cenu 100 Kč/m² + platná
sazba DPH + náklady s prodejem
spojené
18/012/2019
záměr prodeje částí p. p. č.
1163/6, o výměře cca 150 m²,
trvalý travní porost, k. ú. Radčice
u Skutče, obec Skuteč, za cenu 35
Kč/m² + platná sazba DPH + náklady s prodejem spojené
19/012/2019
návrh členů představenstva, výběrové komise a kontrolního výboru
MAS Skutečsko, Košumbersko,
Chrastecko, z.s.
20/012/2019
smlouvu o dílo na zpracování
změny č. 1 Územního plánu Skuteč se společností REGIO, projektový ateliér, s.r.o., Hradec Králové
21/012/2019
dohodu o spolupráci a propagaci
s D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, Praha
22/012/2019
pojistnou smlouvu o pojištění
právní ochrany č. 4040240 s pojistitelem D.A.S Rechtsschutz AG,
pobočka pro ČR, Praha
23/012/2019
smlouvu o bezúplatném převodu
majetku s Hasičským záchranným
sborem Pardubického kraje
Rada města pověřuje:
24/012/2019
starostu města podpisem smlouvy
o zachování důvěrnosti
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit:
25/012/2019
prodej p. p. č. 1397 o výměře 49
m², orná půda, k. ú. Lešany, obec
Skuteč za cenu 100 Kč/m² + platná sazba DPH + náklady s prodejem spojené

Výpis usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Skuteč
konaného 20. března na MěÚ Skuteč
Zastupitelstvo města schvaluje:
01/004/2019
program 4. zasedání
02/004/2019
členy návrhové komise
Zastupitelstvo města bere
na vědomí:
03/004/2019
zprávu starosty města Skuteč
04/004/2019
zápisy z kontrol kontrolního výboru
zastupitelstva
05/004/2019
zápisy z kontrol finančního výboru
zastupitelstva
06/004/2019
přehledy zjištění z kontrol kontrolního výboru zastupitelstva
07/004/2019
přehledy zjištění z kontrol Finančního výboru zastupitelstva
Zastupitelstvo města schvaluje:
08/004/2019
obecně závaznou vyhlášku města
Skuteč č. 1/2019, k zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku
09/004/2019
obecně závaznou vyhlášku města
Skuteč č. 2/2019, o nočním klidu
Zastupitelstvo města bere
na vědomí:
10/004/2019
čerpání rozpočtu města za období
leden - prosinec 2018
11/004/2019
rozpočtové opatření č. 10/2018
ke schválenému rozpočtu města
Skuteč
Zastupitelstvo města schvaluje:
12/004/2019
rozpočtové opatření č. 1/2019
ke schválenému rozpočtu města
Skuteč
13/004/2019
poskytnutí dotací z rozpočtu města

Skuteč spolkům a oddílům na pronájem sportovní haly a zimního
stadionu za období leden - červen
2019 ve výši dle přiložené tabulky
a uzavření veřejnoprávních smluv
o poskytnutí dotací
14/004/2019
nabytí p. p. č. 1147/8 o výměře
573 m², ostatní plocha - ostatní komunikace, p. p. č. 1147/9 o výměře 142 m², ostatní plocha - ostatní
komunikace a p. p. č. 1161/2 o výměře 392 m², ostatní plocha - ostatní
komunikace od Pardubického kraje
15/004/2019
nabytí p. p. č. 2452/28 o výměře
2157 m², ostatní plocha - silnice
a části p. p. č. 2601 o výměře cca
900 m², ostatní plocha - silnice, včetně úseku silnice III/35829, od UB
1433A134 po hřbitov v délce
342 m od Pardubického kraje
16/004/2019
směnu částí pozemkové parcely
č. 712/4 o výměře 89 m², ostatní
plocha – silnice, ve vlastnictví města
Skuteč za část pozemkové parcely č.
327 o výměře 14 m², ostatní plocha
– manipulační plocha, vše nacházející se v katastrálním území Štěpánov
u Skutče, obec Skuteč. Směna s doplatkem výměr ve výši 100 Kč/m²
+ platná sazba DPH
Zastupitelstvo města
neschvaluje:
17/004/2019
prodej části p. p. č. 732/7 o výměře
cca 220 m², orná půda, k. ú. Skuteč,
obec Skuteč
Zastupitelstvo města schvaluje:
18/004/2019
podání nabídky do výběrového řízení na určení kupujícího k nemovitosti
ve vlastnictví společnosti Česká spořitelna a.s.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA V. NOVÁKA, SKUTEČ
přijímá žáky pro školní rok 2019/2020
do těchto oborů:
HUDEBNÍ: zobcová flétna, trubka, tenor, lesní roh, tuba, klarinet, hoboj,
fagot, saxofon, housle, viola, violoncello, kontrabas, kytara, akordeon, klavír, bicí nástroje, sólový zpěv
CANTANDO – dětský pěvecký sbor
TANEČNÍ: základní taneční průprava a praxe, folklórní tanec a zpěv, akrobacie, základy klasického tance – balet, práce s tanečními prvky v choreografiích, moderní tanec, …
VÝTVARNÝ: kresba, malba, modelování – keramika, točení na kruhu,
grafické techniky, koláže, práce s pedigem, …

TALENTOVÉ ZKOUŠKY SE KONAJÍ VE DNECH:
Skuteč: hudební obor: út 4. 6. 2019 od 13:00 – 18:00
taneční obor: čt 13. 6. 2019 od 13:00 – 16:00
výtvarný obor: st 12. 6. 2019 od 13:00 – 17:00
(zájemci se hlásí v kanceláři školy)
pobočka Proseč:
(Proseč č.p. 70)
		

SENIOR FESTIVAL 2019
Spolek Hurá na Výlet!
vás srdečně zve na Senior Festival, který se
bude konat v sobotu 15.
června 2019 od 10 hod v Chrudimi v prostorách Klášterních zahrad. Těšit
se můžete na pestrý program, během kterého si každý přijde na své. K poslechu i tanci zahraje například pěvecké duo Eva a Vašek, dechový orchestr
Moravanka a další hudební uskupení. Vezměte s sebou i svá vnoučata, pro
něž je připraven doprovodný program v podobě interaktivních stánků a her,
vystoupí také známá kapela pro děti Pískomil se vrací! Cena vstupenky je
pro seniory 50 Kč, pro dospělé 90 Kč. Místa k sezení máme zajištěna.
Svoz na festival je zajištěn i z vaší obce. Od 6. května 2019 si můžete rezervovat své místo v autobuse na telefonním čísle: 733 105 151
Vstupenky budou v předprodeji od 6. května 2019. Více informací o festivalu a vstupenkách se dozvíte v Informačním centru Chrudim na telefonním čísle: 469 657 821
Těšíme se na Vaši účast. Tým spolku Hurá na Výlet!

Koncept bazální stimulace
v SeniorCentru Skuteč
Bazální stimulace je koncept podpory, péče a vedení těžce nemocných lidí. Naši zaměstnanci jsou
proškoleni certifikovanými kurzy
pořádanými Institutem bazální
stimulace a tento koncept uplatňujeme v péči o naše klienty. V současné době pracujeme na získání
certifikátu Bazálně stimulující pracoviště.
Základem bazální stimulace je
zprostředkovat člověku vjemy
z vlastního těla a stimulací vnímání
organismu mu umožnit lépe vnímat okolní svět a následně s ním
navázat komunikaci, dále potom
zohlednit životní návyky, zvyky
a prožitky.
V praxi to znamená, že pracujeme
s tím, co má klient rád, jaké se mu
líbí chutě, vůně, jak slyší, jak vidí,
na co vzpomíná apod. Díky těmto
informacím se snažíme zmírnit
projevy nemoci, podpořit vnímání, komunikaci a hybnost. Péče
s prvky bazální stimulace je individuální, zohledňuje jedinečnost
ošetřovaného, jeho zkušenosti
a historii s ohledem na věk, schopnosti a zdravotní stav. Důležitá je
spolupráce s rodinou.
Bazální stimulace využívá různých
prvků. Mezi základní prvky patří
somatická, vestibulární a vibrační
stimulace. Somatická stimulace je
stimulací vjemů z povrchu těla, zá-

kladem je dotek. Patří sem masáže
těla, doteky, polohování, dýchání,
částečné nebo celkové koupele.
Vestibulární stimulace se zaměřuje
na prostorovou orientaci a na uvědomování si změny polohy. Jde
o rotační, lineární a statické polohy
hlavy. Vede k redukci závratí, snížení napětí svalů, získání informace o prostoru. Vibrační stimulace
umožňuje vnímání vibrací a chvění
při mluveném slovu, ale také zpíváním, dupáním a klepáním. Jejím
smyslem je posílit stabilitu klienta
a zprostředkovává mu intenzivní
vjemy z jeho těla.
Nástavbovými prvky jsou optická
stimulace, která využívá zrakové
vjemy, barvy, obrázky, auditivní
stimulace využívající sluchové vjemy, vyprávění, předčítání, poslech
různých oblíbených nebo známých
zvuků, olfaktorická stimulace založená na vybavení vzpomínek prostřednictvím známých vůní, orální
stimulace umožňující vybavení chuťových vzpomínek, stimulující rty
a receptory chuti a taktilně-haptická
stimulace, která využívá hmatové
vjemy a je zaměřena na vyžívání
známých a oblíbených předmětů.
Mgr. Linda Bodláková
vedoucí sociální péče

hudební obor: st 5. 6. 2019 od 15:30 – 17:00
taneční obor: čt 6. 6. 2019 od 16:30 – 18:00
výtvarný obor: čt 6. 6. 2019 od 15:30 – 17:00

Zájemci o studium se dostaví v doprovodu zákonného zástupce. Zájemci
o výtvarný obor s sebou přinesou ukázku svých prací. Přihlášku ke studiu si vyplňte na www.izus.cz. Další informace obdržíte u talentových
zkoušek. Přijímáme žáky od 5-ti let věku (věk žáka k 31. 8. 2019)
Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim
V. Nováka 934, 539 73 Skuteč, tel.: 469 350 410, www.zus-skutec.cz

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
pohotovostní služby jsou od 9 do 13 hodin
Květen
1.5. Středa, státní svátek
4.5. Sobota			
5.5. Neděle			
8.5. Středa, státní svátek
11.5. Sobota			
12.5. Neděle			
18.5. Sobota			
19.5. Neděle			
25.5. Sobota			
26.5. Neděle			

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

Červen
1.6. Sobota		
2.6. Neděle		

MUDr. Zdena Janovská
MUDr. Zdena Janovská

Zuzana Hejlová
Jiří Janovský
Jiří Janovský
Josef Cimburek
Michael Chlud
Michael Chlud
Libor Bačkovský
Libor Bačkovský
Hana Mrkvičková
Hana Mrkvičková

Skuteč, Smetanova 315
Hlinsko
Hlinsko
Skuteč
Skuteč, Smetanova 568
Skuteč, Smetanova 568
Hlinsko
Hlinsko
Proseč u Skutče, Zahradní 240
Proseč u Skutče, Zahradní 240

Wilsonova 590
Wilsonova 590
Tyršova 386
U BOTANY Skuteč
U BOTANY Skuteč
Družstevní 1401
Družstevní 1401
Zdravotní středisko
Zdravotní středisko

Trhová Kamenice
Trhová Kamenice

Hlinecká 64
Hlinecká 65

STRANA 5

SKUTEČSKÉ NOVINY

ZPRÁVY ZŠ KOMENSKÉHO
Vítání jara aneb Druhý ročník
vajíčkovníku
Příchod jara jsme v naší škole
oslavili projektovým dnem, spojeným s jarními a velikonočními
zvyky. Každý žák i učitel ozdobil kraslici, která poté našla své
místo na vrbě u bočního vchodu
do školy. To ale zdaleka nebylo
všechno: odpoledne se škola otevřela návštěvníkům – přišly děti
se svými rodiči a v tvořivých dílničkách si upletly pomlázky, oz-

dobily (a následně snědly) perníčky, domů si odnesly prostírání
či velikonoční zajíčky. Nechybělo ani tradiční malování na obličej, kde tentokráte dominovaly
květinové motivy. Zájemci si též
mohli zakoupit výrobky, které
vznikly pod rukama našich žáků
v keramické dílně a při hodinách
výtvarné výchovy, součástí byla
i burza plyšáků.
Finanční prostředky, které jsme
uspořádáním této akce získali,

Za ZŠ Komenského
Mgr. Iveta Blehová

věnujeme na zakoupení fotopasti,
která přispěje k záchraně ohrožených druhů živočichů (medvěd,
rys, slon, tygr,
nosorožec). Lepší
místo k životu,
než je planeta
Země, nemáme,
a proto se k ní
chováme s respektem, k čemuž
vedeme i naše
žáky.

to – Laura Abesková. Starší žáci:
1. místo – Ondřej Hromádko, 2.
místo – Matyáš Kratochvil, 3.
místo – Matyáš Tvrzník.
V pátek 22. 3. se naše škola zapojila do mezinárodní soutěže Matematický klokan a příležitost tak
dostali žáci, kteří rádi přemýšlejí
a řeší různé logické úlohy. V kategorii Cvrček získala nejvíce bodů
Aneta Nováková a v kategorii Klokánek se nejlépe umístil Ladislav
Malinský.
Na konci března se zase měli možnost předvést naši zpěváčci. Již
druhým rokem proběhla pěvecká
soutěž Žďárecká superkukačka.
Za starší dívky byla se svým krásným výkonem na 1. místě Andrea

Adámková, 2. místo patřilo Janě
Čáslavkové a 3. místo Veronice
Jelínkové. Mladší dívky: 1. místo – Jana Cimburková, 2. místo
– Michaela Adámková, 3. místo
– Lucie Flídrová. Z chlapců se
na stupně vítězů dostali tito žáci:
1. místo – Ladislav Malinský, 2.
místo – Petr Chaloupka a 3. místo
– Ondřej Hromádko. Za neočekávaný výkon byl odměněn také Filip
Peňáz jako Skokan roku.
Již třetím rokem jsou naši žáci zapojeni do celostátní soutěže Sazka
olympijský víceboj. Po celý školní
rok plní v hodinách tělesné výchovy předepsané disciplíny a jako
odměnu dostanou na konci druhého
pololetí od Sazky vysvědčení, kde

V dubnu proběhly zápisy dětí do prvních tříd.
Na ZŠ Smetanova bylo pro šk. rok 2019/2020 přijato 39 prvňáčků, otevřeny zde budou dvě první třídy. Na ZŠ Komenského bude otevřena
jedna první třída se 14 žáky. Do malotřídní ZŠ ve Žďárci
u Skutče přibyde 6 prvňáčků.
/frí/

SOUTĚŽE A AKCE NA ZŠ SMETANOVA
Katka poprvé: Ve čtvrtek 14.
března se naše žákyně Kateřina Burešová z 9. A zúčastnila krajského
kola Soutěže v anglickém jazyce.
V konkurenci zdatných angličtinářů z celého Pardubického kraje
skončila na výborném 2. místě.
Od prvenství ji dělil pouze jeden
bod. Tento skvělý výsledek zajistil
Katce možnost přihlásit se do celostátního kola Soutěže v anglickém
jazyce - sice z pozice náhradníka,
ale ...

Soutěžní jaro ve žďárecké škole
„Ten umí to a ten zas tohle…“ –
tímto heslem se snažíme v naší
škole řídit, a proto chystáme pro
žáky mnoho soutěží s různým zaměřením. Děti se vždy rády zapojují, protože vědí, že není důležité
vyhrát, ale zúčastnit se. Vítězové si
odnášejí nejen dobrý pocit ze svého výkonu, ale také velmi pěkné
ceny. S prázdnou ale neodcházejí
ani ostatní. Každý za svou snahu
a odhodlání dostane alespoň sladkou odměnu.
První týden v březnu proběhla
za účasti rodičů a poroty Recitační soutěž. Děti byly rozděleny
do dvou kategorií. Mladší žáci: 1.
místo – Aneta Nováková, 2. místo – Michaela Adámková, 3. mís-

Zápisy do 1. tříd

jsou všechny jejich výkony a zlepšení zaznamenány.
Na své si také přijdou milovníci výtvarného umění. Jejich práce paní
učitelky pravidelně zasílají do různých výtvarných soutěží. Žáci jsou
zde vedeni k pečlivé a nápadité práci, a tak není divu, že mnoho z nich
už se svými výtvory vyhrálo.
Na poslední čtvrtletí máme pro
žáky připravenou ještě Taneční
soutěž, Doupníkův branný závod
a Cyklozávod.
Všem žákům děkujeme za účast
a nadšení, se kterým do všech akcí
vstupují. Výhercům gratulujeme
a ostatním přejeme mnoho zdaru
v dalších soutěžích.
M. Chaloupková

Katka podruhé: Tentokrát se 19.
března zúčastnila krajského kola
Matematické olympiády a v konkurenci bezmála 30 účastníků obsadila krásné 10. místo.
Katka potřetí: 4. dubna se zúčastnila krajského kola olympiády
v českém jazyce v Pardubicích.
Z celkových 12 soutěžících obsadila nádherné 4. místo. Získala tím
navíc teoretickou šanci postupu
do ústředního – celorepublikového
kola v Praze. Úsměvným se stalo
i zadání slohové práce: TO JE APRÍL! Úspěch naší Kateřiny byl však
skutečný. Katce gratulujeme a přejeme ji mnoho úspěchů v dalších
soutěžích.
PS: Sama Kateřina si po návratu
na základnu ZŠ Smetanova humorně posteskla nad svým 4. místem dne 4. 4. Prý veliká škoda, že
se olympiáda nekonala opravdu
na apríla, a to 1. dubna.
Letos se žáci 9. třídy zúčastnili školního kola Office Areny 2019. Po zodpovězení 40 otázek z oblasti užívání
Microsoftu Office bylo stanoveno
pořadí v závislosti na správných odpovědích a k tomu potřebnému času.
Na prvních třech místech se umístili
Kateřina Burešová, Lucie Kučerová
a Matouš Bohatý, který postoupil
do krajského kola, kde musel podle
zadání vypracovat projekt ve Wordu,
Excelu a PowerPointu.

ZPRÁVIČKY Z „VESELÉ ŠKOLIČKY“
Tento školní rok se nesl ve znamení
akcí pro děti jako divadýlka, koncerty, výlety, karneval, cirkus, besídky
a jiné. To jsou akce, kterým říkáme
,,běžné“. Pracujeme zvláště formou
projektového vzdělávání na základě
prožitkovém učení a zažití si dané
situace ,,na vlastní kůži“. Dětem je
nabízeno vše, co se učí teoreticky,
opravdově zažít i prakticky. Prožitek nikdy nevymizí, znalost či
dovednost je uchována a lze na ni
navázovat a rozvíjet ji. Také dětem
nabízíme nadstandardní aktivity,
které vedou paní učitelky nebo externí lektoři (lyžování na sjezdovce,
plavání v krytém bazénu). Tímto jim
velmi děkuji za dobře odvedenou
profesionální práci.
Paní učitelky z naší „Veselé školky“
k dětem přistupují vždy přátelskou
formou a zhmotňují jim prožitky
nejen na výletech s programem,
vzdělávacích akcích a výjezdech,
ale každodenně ve školce. Aktivity
vykonávají ochotně a s nasazením
nad rámec své ,,povinné“ práce.
Jde např. o divadelní soubor, výtvarné aktivity, angličtinu hrou,
aktivity ekologické – viz níže. Jste

vítáni v budově školky, kde si výsledky některých aktivit můžete
prohlédnout osobně v rámci Dne
otevřených dveří při Zápisu dětí
07.05.2019 nebo při nadcházejících
volbách.
Celý personál mateřské školy děkuje za ocenění a úžasnou zpětnou vazbu našim rodičům, prarodičům a veřejnosti, která nám
dává sílu pokračovat dál v tomto
poslání. A teď již ochutnávka nadstandardních aktivit. Příjemné čtení.
Mgr. Pavlína Pokorná,
ředitelka MŠ

DIVADELNÍ SOUBOR
SKŘÍTCI
Při této aktivitě se děti seznamují s divadlem, dramatikou, mimikou a literaturou. Náplní jsou
hry a cvičení zaměřené na rozvoj
smyslového a rytmického vnímání, pohybové a hudební činnosti.
Důraz je kladen na spolupráci s kamarády, na uvědomění si své role
ve skupině. Pracujeme s fantazií
a představivostí. Děti se učí kontrolovat vlastní emoce a rozvinout své
sociální, verbální i neverbální dovednosti. Cílem je rozvoj osobnosti
dítěte a také dramatické tvoření.
Letos jsme pracovali s pohádkou „JAK PEJSEK A KOČIČKA
PEKLI PRO DĚTI DORT“. Jako
předloha nám posloužila známá
pohádka od Karla Čapka. Přípravy
dramatizace zabraly dost času, ale
podařilo se zahrát již tři představení
a to pro ostatní děti, rodiče a prarodiče, pro klienty ze SeniorCentra.
Děti předvedly krásné divadlo plné
písniček a říkadel, a potěšily každého diváka. Za to jim náleží veliká
chvála.
Klára Mihulková,
DiS., učitelka

VÝTVARNÉ AKTIVITY
- ŠTĚTEČEK A DOVEDNÉ
RUČIČKY
Každé dítě s radostí vezme do ruky
papír, pastelky, modelínu, štětec
s barvou nebo nůžky a lepidlo.
Prostě veškerý výtvarný, někdy
i zcela ,,nevýtvarný“ materiál, který pomůže vyjádřit nápady, fantazii a tvořivost. Výtvarné činnosti
přispívají k vnitřní pohodě dítěte,
zároveň zvyšují jeho zájem o hezké
věci. Během školního roku se děti
seberealizují ve výtvarném ateliérku. Zábavnou formou se učíme nejen malovat, ale i prostorově tvořit.
Zkoušíme různé techniky, k tvoření
využíváme i netradiční materiály.
S nadšením se děti zapojují do výzdoby nejen tříd, ale i šaten a chodeb. Velkou odměnou je pro ně
pozitivní reakce od rodičů i návštěvníků školky. A také úspěchy
ve výtvarných soutěžích. Nyní je
to soutěž v aranžování vyrobených květin nazvaná LEŽÁKY
- POSELSTVÍ UKRYTÉ V KVĚTECH. Děti pracují s radostí a dobrou náladou, přicházejí s novými
nápady, které využíváme ke spo-

lečné práci. Všem, kteří se zapojují
do výtvarného tvoření, přeji, aby jejich šikovné ručky malovaly a tvořily další krásné výrobky, kterými
zkrášlí a zpříjemní dny nejen sobě,
ale všem lidem ve svém okolí.
Renáta Netolická,
učitelka
ANGLIČTINA
HROU
Hravá
angličtina
je začleňována pro
několik skupin dětí
podle jejich věku,
zájmu a zájmu rodičů.
Probíranými
tématy jsou čísla,
barvy, hračky, oblečení, zvířátka a jídlo.
Každé dítě je individualitou a proto se
ve výuce anglického
jazyka snažím, aby
hodiny
probíhaly
v klidu, harmonii

Již tradičně jsme se zúčastnili přehlídky dětských recitátorů. Nejprve porota ve školním kole vybrala dva žáky, kteří nás měli dále
reprezentovat v Chrudimi. Letos
si recitaci textů nejlépe připravily
dvě dívky, a to Simona Doupalová a Anna Kozderková (7.B). Obě
děvčata si v okresním kole vedla
výborně. Anička dokonce získala
čestné uznání a tím i šanci na postup do vyššího kola. To proběhlo
8. dubna v Pardubicích a ona zde
skvělým přednesem vybraných
textů dokázala, že v recitaci patří
mezi opravdové špičky. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci
ZŠ Smetanova.
Tradici v naší škole mají i dějepisné
soutěže. V mezinárodní soutěži LIDICE21, které se účastní tisíce studentů nejen ze základních škol, ale
i z gymnázií, se opět umístili dva
naši žáci. Deváťák Matouš Bohatý
a překvapivě i o rok mladší Tereza
Veselá, která se musela sama „poprat“ s učivem, které ve škole ještě
neprobírala. Oba úspěšně zvládli
první kolo a postoupili do kola druhého. Držme jim pěsti, aby se jim
dařilo i nadále a mohli se tak radovat z medailí.
Mgr. Iva Havlíková, Mgr. Radek
Mihulka, Mgr. Ludmila Drobná,
Mgr. Michaela Bohatá
NOC S ANDERSENEM 2019
29. března se konala v MK Skuteč
14. NOC S ANDERSENEM, která
byla zajímavá v tom, že se nejen
někteří žáci ZŠ Smetanova zúčastnili, ale dokonce tři naši žáci (Tereza Veselá, Míša Burešová a Anička
Jehličková) velmi zdatně zvládli
roli pomocníků. Některé z námětů
připravili samostatně a na části se
podíleli. Patří jim uznání a poděkování.
Mgr. Štěpán Doležal
a přátelském duchu.
Učíme se za pomoci
písní k dané lekci, her,
obrázků a učebnicového sešitu používat
záměrně s určitou
významovou vazbou
daná anglická slova
v kontextu a pracovat
s nimi. Prvky z tohoto
programu jsou v rámci rovného přístupu
ke vzdělávání v mateřské škole zařazeny i během dne jako
nabídka v praktických situacích.
Využíváme i rozmanité pohybové,
hudebně pohybové, smyslové a relaxační hry.
Seznámení s angličtinou probíhá
vždy hravě.
dokončení na straně 7
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Misery – Zlata Adamovská a Petr Štěpánek
v divadelním zpracování bestselleru
StePHena Kinga
V Čechách premiérově uvedenou
adaptaci Kingova románu režíroval Ondřej Sokol, který do klasického thrilleru dovedně a s citem
přimíchal více černého humoru,
než slavný spisovatel. Dějová linie však nedoznala žádných změn.
Hlavní hrdina Paul Sheldon je autorem romantických příběhů o krásné
Misery. Osudovou náhodou Paula
po těžké havárii najde jeho nejoddanější čtenářka, bývalá ošetřovatelka Annie Wilkesová. Z Paula se
stává její pacient …

U hry je třeba vyzdvihnout důmyslně propracovanou scénu, práci
se světly i zvukovými efekty, která vytváří tu správnou atmosféru
napětí a dramatična. Dominantní
je však především úžasný výkon
Zlaty Adamovské, kterou v podobné herecké poloze jinde neuvidíte.
Zdatně a přesvědčivě jí sekunduje
i Petr Štěpánek.

Díla významného skutečského rodáka - výtvarníka a řezbáře Aloise Petruse.
Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč

do 26. 5., muzeum
… A JMÉNO OBCE BYLO VYMAZÁNO
DUM SPIRO SPERO

Dvě pokračující výstavy se věnují událostem II. světové války a nasazení speciálních sil
generála Moravce.
Vstupné zdarma

Na představení vás zveme v pondělí 27. května. Vstupenky koupíte
v obvyklých předprodejích.
/frí/

První díl s názvem Fantastická
zvířata a kde je najít nese název
po stejnojmenné knize, která se
objevila už v sérii o Harrym Potterovi. Film měl premiéru v roce
2016 a zavedl nás do 20. let 20. století. Mlok Scamander – autor knihy – se vydává zachraňovat nová
zvířata do New Yorku. A jelikož
jsme z kouzelnického světa zvyklí
na spoustu překvapení a tajemna,
nebude chybět ani zde.

Pokračování s názvem Fantastická zvířata: Grindelwaldovy
zločiny navazuje na předchozí díl.
Jméno Grindelwald vám může být
povědomé už z Potterovské série.
Jedná se o mocného černokněžníka
a tento díl pojednává právě o jeho
vzestupu.

čtvrtek 2. 5. – 18 hodin, kostel Skuteč
MALÁ NOČNÍ HUDBA

a kde je najít a hned následující den
ve středu 22. května rovněž od 19
hodin uvidíte Fantastická zvířata:
Grindelwaldovy zločiny.

Vstupenky budou v předprodeji
za 50 Kč na vstupenky.skutec.cz
nebo obvyklých prodejních místech. Na místě bude cena 80 Kč.
/zel/

Sny nás provázely celým večerem.
Snová parta jedenácti dětí a tří pomocníků naladěná snovým jarním
počasím se sešla v pátek 29. března
v podvečer. Nedříve jsme se trochu
oťukávali při rozehřívací hře, která
naznačila nejen pohádkové znalos-

Hudbu z filmů Harry Potter, Pán prstenů, Piráti z Karibiku či Titanic zahraje Filmová filharmonie pod vedením dirigenta Chuheie Iwasakiho.
Vstupné 450 Kč

úterý 7. 5. – 18 hodin, evangelický kostel Proseč
RECITÁL JIŘÍHO STIVÍNA

Koncert absolventů I. a II. stupně odd. klavírního, smyčcového, pěveckého a dechových nástrojů
bude doplněn výstavou prací absolventů výtvarného oboru.
Vstupné dobrovolné

J. K. Rowlingová slíbila celkem
5 dílů této série a vy se v květnu
můžete těšit na speciální promítání prvních dvou dílů. U distribuční společnosti v Londýně se
nám totiž podařilo vyjednat práva
i na promítání prvního dílu, který
už není pro ČR k dostání. Můžete
tak zažít Fantastická zvířata pěkně
od začátku.

čtvrtek 9. 5. – 20 hodin, Zimní stadion Skuteč
MUZIKÁLY Z BROADWAYE

Filharmonie Hradec Králové a Yvetta Blanarovičová návštěvníky provedou melodiemi
z muzikálů My Fair Lady, West Side Story či Chicago a dalších.
Vstupné 450 Kč

neděle 12. 5. – 16 hodin, KKS
PAVEL ŠPORCL & GIPSY WAY

Závěrečný koncert XVI. ročníku festivalu - slavný houslista Pavel Šporcl a Gipsy Way
Ensemble. 				
VYPRODÁNO

Nejprve v úterý 21. května od 19
hodin svět magických tvorů otevřeme filmem Fantastická zvířata

úterý 14. 5. – 15 hodin, KKS
BESÍDKA MŠ PORŠOVA

Děti z Mateřské školy Poršova zvou na besídku ke Dni matek.

získání hesla, které nám umožnilo
vstoupit do kamenické expozice,
bylo třeba rozklíčovat další šifru.
V muzeu jsme hledali pomůcky
potřebné k dalším úkolům (Ty jsme
si ovšem opět museli zasloužit.).

úterý 14. 5. – 18 hodin, muzeum
RUMUNSKO – ZAPOMENUTÝ PŘÍTEL A OSVOBODITEL

Přednáška o dějinách Rumunska a jeho armády v souvislosti se vznikem Československa.
Vstupné: 40 Kč dospělí, 20 Kč děti do 15 let

středa 15. 5. – 19 hodin, KKS
OLYMPIC

Jedinečný koncert nestárnoucí rockové legendy české hudební scény. VYPRODÁNO

čtvrtek 16. 5. – 18 hodin, muzeum
PAPU PAPUA – ZA LIDOJEDY

Po večeři jsme pokračovali v programu. Poznávali jsme další známé osobnosti, kterým se podobně
jako H. CH. Andersenovi nesplnily
jejich sny. Stavěli jsme vzdušné
zámky. Vytvářeli malá komiksová

díla vystihující některé zajímavé
okamžiky Andersenova života.
Připomněli jsme si první roky tradičního nocování (Zájem o poklad
- odkaz, ukrytý při druhém ročníku
Noci s Andersenem kdesi v okolí
knihovny, s léty narůstá.). Hádali

neděle 5. 5. – 20 hodin, Zimní stadion Skuteč
FANTASY FILMOVÁ HUDBA

úterý 7. 5. – 16:30 a 18 hodin, muzeum
ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ V. NOVÁKA SKUTEČ

Dobrodružnou výprava do doby kamenné za posledními lidojedy a obyvateli divoké
Papuy Nové Guiney.
Vstupné: 50 Kč dospělí, 25 Kč děti do 15 let

pátek 17. 5. – 19 hodin, KKS
SHIRLEY VALENTINE

One woman show Simony Stašové v oblíbené divadelní komedii.
jsme neobyčejně obyčejné předměty, jak podle postupně odkrývaných
obrázků, tak podle jejich snů. A pak
už se nikdo nedivil, že všichni padli
a spali až do rána.

ti, ale i fantazii a postřeh účastníků.
Poté došlo na seznámení s osobností večera – Hansem Christianem
Andersenem, s jeho životem, dílem
i s jeho sny. Dvě následující rychlé mozkolamky nás nasměrovaly
k bráně skutečského muzea. I pro

Slavná Mozartova skladba doplněná o díla českých autorů Hniličky a Temla v podání
Hniličkova tria.
Vstupné 200 Kč

Vynikající český multiinstrumentalista s programem Odrazy a doteky. Vstupné 200 Kč

Noc s Andersenem 2019 aneb Měli jsme zvláštní anderSEN
Andersen známý i neznámý –
tak znělo téma letošního nocování
v knihovnách. Téma, které jsme
i my vzali za své a pojali ho tak nějak anderSoNOVĚ.

KULTURNÍ KALENDÁŘ
KVĚTEN 2019
do 26. 5., muzeum
ŘEZBÁŘ ALOIS PETRUS (1889 – 1968)

„Maraton“ Fantastických zvířat
Se závěrečnými titulky posledního
dílu Harryho Pottera se uzavřela
celá kapitola o kouzelnickém světě stvořeném J. K. Rowlingovou.
Tedy, tak to tehdy mělo být. Po pěti
letech přišla britská autorka s další
sérií s názvem Fantastická zvířata.
Děj se odehrává dávno před prvním
vstupem mladého čaroděje do Bradavické školy čar a kouzel.

;

ZVEME VÁS DO DIVADLA

Ráno po snídani jsme využili zbývajícího času a odkrývali
neznámější Andersenovy
pohádky, na které nám
večer nezbyly síly. Někteří neodolali a provětrali
i deskovky. Nechyběly
ani tradiční pamětní kartičky, další originální dílko kreativce Štěpána Doležala, neodmyslitelného
člena přípravného týmu.
A potom už opravdu
přišel čas loučení. Co

závěrem? Třeba hlášky při odchodu:
„Tati, to bylo hrozně krásný!“
„Jo, a prý si ho můžete rovnou
zapsat napříště.“ … splněný sen
organizátorů!
Marie Burešová

VYPRODÁNO

sobota 18. 5. – 9 hodin, Palackého náměstí
MÁJOVÝ JARMARK

V dopoledním programu zahrají: Dechový soubor ZUŠ Skuteč, ZUŠ Chrast a Dechový
soubor BaŠaPa ZUŠ Holice. Chybět nebudou pouťové atrakce, stánky prodejců ani
občerstvení místních rybářů.

úterý 21. 5., středa 22. 5 – 19 hodin, KKS
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWALDOVY ZLOČINY

Série Fantastická zvířata vznikla podle knižní předlohy J. K. Rowlingové a předchází
příběhu H. Pottera.
Vstupné v předprodeji 50 Kč, na místě 80 Kč

pondělí 27. 5. – 10 hodin, KKS
BOB A BOBEK NA CESTÁCH

Králíci z klobouku na cestě kolem světa s herci Divadla Anfas. Představení pro MŠ a ZŠ.
Vstupné 50 Kč

pondělí 27. 5. – 19 hodin, KKS
MISERY

Divadelní adaptace světového bestselleru mistra hororu Stephena Kinga se Zlatou
Adamovskou a Petrem Štěpánkem.
Vstupné 330 Kč

úterý 28. 5. – 8:15 a 10:30, KKS
NICHOLAS WINTON – SÍLA LIDSKOSTI

Dokument o činech sira Nicholase Wintona, který během nacistické okupace zachránil
669 převážně židovských dětí. Po skončení beseda s dramaturgem Zdeňkem Tulisem.
Vstupné 50 Kč

čtvrtek 30. 5. – 20 hodin, KKS
VANDRÁCI/VAGAMUNDOS

Herci Pavel Liška, Jan Révai a režisér Hynek Bernard si říkají Vagamundos (Vandráci).
Vyprávět budou o své tříměsíční cestě po středoamerických cestách. Vstupné 270 Kč

pátek 31. 5. – 17 hodin, KKS
JARNÍ SOUBOROVÝ KONCERT ZUŠ

V rámci ZUŠ OPEN se představí školní kapela, dechový a smyčcový orchestr, pěvecký sbor
Cantando, taneční i výtvarný obor.
Vstupné dobrovolné
Připravujeme na červen:
1. 6. Dětský den na koupališti
9. 6. Princezna ze mlejna
11. 6. Výstava: 730 let od první
písemné zmínky o městě

11. 6. Výstava: Architektura ve službách
první republiky
12. 6. Čertí brko
17. 6. Akademie ZUŠ V. Nováka Skuteč
19. 6. Roman Dragoun
26. 6. Spolektiv

Z akcí mohou být pořizovány záznamy za účelem prezentace města.
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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

Prodám hrobové místo, oddíl 3/73, na hřbitově ve Skutči. Informace na
tel.: 603 721 284.

VZPOMÍNKA
Dne 4. května 2019 by paní Lenka Nerudová
oslavila své 55. narozeniny.
S láskou a úctou vzpomínají manžel a syn.

ZPRÁVIČKY Z „VESELÉ ŠKOLIČKY“
dokončení ze strany 5
Jde o prožitek a vnímání, díky kterému se anglická slovíčka snáze do-

stávají do dětské paměti. V běžném
životě je děti kdykoliv při zaslechnutí anglicky mluvícího člověka,

VZPOMÍNKA
Dne 17. května uplyne 1 rok od úmrtí pana
Josefa Brychty ze Skutče. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Matka Marie, sestra Iveta s Martinou
a bratr Petr s rodinou

rádia, televize mohou používat.
Zpětnou vazbou je nám ukázková
hodina pro rodiče s jejich kladnými
reakcemi a hlavně natěšený přístup
dětí, které komunikaci v angličtině
vyžadují i mimo lekce angličtiny
ve školičce i doma.
Bc. Pavlína Jetmarová, učitelka
MALÍ EKOLOGOVÉ
ZKOUMÁLEK
Nadstandardní aktivita Malí ekologové probíhá v budově školičky
nebo v přírodě. Naše zahrada nabízí živou přírodu pro zkoumání.
Cílem je v dětech vypěstovat ekologické vnímání, podnítit v nich
hluboký a trvalý vztah k přírodě,
touhu poznávat okolní svět a chuť
přírodu chránit; být za ni zodpovědný. Nové poznatky si děti osvojují
a upevňují pomocí her, básniček,
prožitkem, pracovní a výtvarnou
činností. Mají k dispozici mikroskopy, kukátka, pinzetky, různá
zkoumátka, knihy, encyklopedie
a interaktivní výukové programy.
Nenásilnou a hravou formou se dozví např. o odpadech (třídění odpadů, rozeznávání materiálů, rozlišení
barev jednotlivých kontejnerů, nefunkční elektrická zařízení, baterie,
sklo, plasty a papír). O tak pro náš

život důležité vodě (voda jako nezbytná surovina, skupenství vody,
koloběh vody a jak s vodou šetřit).
Dále o počasí (jeho povětrnostní
podmínky, sluneční záření, druhy
srážek). O čtvero ročním období
a jeho vlivu na životní prostředí.
Věříme, že si děti na základě těchto
prožitků zaznamenají do své mysli
důležité poznatky a osvojí takové
chování k přírodě a všemu živému,
jakým je výrazně kladná starost
o životní prostředí do budoucna pro
nás pro všechny.
Simona Sapietová, DiS, učitelka

ZPRÁVY Z GYMNÁZIA
dokončení ze strany 2
Účastníci výpravy ušli během
osmnácti dnů 240 km a viděli místa dosud nezasažená civilizací.
Zajímavá byla videa a fotografie
z míst, která dosud navštívila jen
hrstka našich krajanů. Přednáška
o Nepálu byla vhodným zpestřením výuky zeměpisu na téma Asie
a její specifika.
Mobily pro gorily
My, žáci primy, jsme nyní nejmladšími žáky naší školy. I my si ale
přejeme, aby se lidem i zvířatům
na světě dařilo dobře. Kluka z naší

třídy, Cyrila Doležala, napadlo, že
bychom mohli uspořádat sbírku
starých mobilů na pomoc při záchraně nížinných goril. Spolu s našimi učiteli jsme tuto akci zahájili
nejprve sbírkou mobilů v naší třídě.
Rádi bychom oslovili nejen spolužáky z ostatních tříd, ale i rodiče
a občany našeho města. Pokud tedy
máte doma nepotřebný mobil, který
již ničemu neslouží, doneste nám
jej do školy. Pomůžete tím dobré
věci.
Mgr. Pavlína Kořístková
Burešová
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PESTRÉ PODZIMNÍ DIVADELNÍ ABONMÁ
Už tento měsíc si stávající abonenti i případní noví zájemci mohou
koupit abonmá – předplatné dalšího divadelní cyklu pro období
září 2019 – leden 2020. Pětici her,

které jsme pro vás vybrali, představujeme níže. Předprodej bude
zahájen 20. května od 7 hodin, jak
na vstupenky.skutec.cz, tak i fyzicky na odboru kultura a školství

MěÚ Skuteč. Cena předplatného
1.400 Kč. Vstupenky na jednotlivá
představení uvolníme do prodeje od 12. srpna. Jejich cena bude
330 Kč
/frí/

Teď mě zabij - 26. září
Městské divadlo Mladá Boleslav

Režisér Petr Mikeska divákům
předkládá další velmi působivou
inscenaci, v níž se snoubí humorné i dojemné okamžiky. V silném
příběhu jedné rodiny na scéně vystupuje pět postav, které ztvárnili
Roman Teprt, Milan Ligač, Malvína Pachlová, Lucie
Matoušková a hostující
Jan Hofman.

dispozice. A v kontrastu k těmto
omezením dokázal podat bohatou
plejádu nálad i gest, v jemných
i expresivních polohách.
Před očima diváků se postupně odvíjí fragmenty příběhu rodiny, kte-

rá postižena nelítostným osudem
bojuje se zásadními překážkami
i běžnými potřebami. Příběh nešetří kontroverzními tématy a nutí
přemýšlet o základních otázkách
lidské existence.

Úča musí pryč - 19. prosince
Divadlo Verze

Pětice rodičů vyzve třídní učitelku
svých dětí, aby se třídnictví vzdala. Výuce prý chybí koncept, atmosféra v 5. B je špatná, žáci mají
z učitelky strach. A to se má navíc
brzy rozhodovat o přestupu dětí
na víceletá gymnázia. Paní učitelka
však nechce na návrh rodičů jen tak
přistoupit – a velmi vyostřená třídní
schůzka začíná.

Bystrá komedie jednoho z nejhranějších německých dramatiků
Lutze Hübnera se od své světové
premiéry v roce 2010 dočkala desítek inscenací. Reaguje na proměny smyslu školního vzdělávání
a pokračující hledání jeho nejlepší možné podoby. Pregnantně se
však potýká především se situacemi ryze osobními.

Každý z pětice rodičů se po svém
snaží „zachránit“ budoucnost svého dítěte, což občas vede k použití prostředků takřka nevybíravých. Ukazuje se, že o chybějící
„vzdělávací koncept“ tak docela
nejde. V hlavních rolích uvidíme
Davida Prachaře, Lindu Rybovou,
Igora Chmelu a další.

Zvláště mladý člen souboru Milan Ligač v roli
silně zdravotně postiženého dospívajícího
mladíka musel odvést
velmi náročnou práci.
A této výzvy se zhostil
skvěle, jak fyzickým
ztvárněním postiženého
Joeyho Sturdyho, zcela
závislého na pomoci
druhých, tak podáním
jeho vyjadřovací in-

Normální debil - 16. října
Východočeské divadlo Pardubice

V komedii Normální debil máte
možnost přenést se o několik desítek let zpátky v čase a prožít
s pubescentem Norbertem Intribusem sled
nezapomenutelných
historek z jeho dospívání v socialistickém
Československu. Režisér Robert Bellan svojí
částečně autobiografickou komedií publikum
jednak mistrně baví, ale
dopřává mu i nostalgické momenty. Hra totiž
vyvolává řadu vzpomínek na mládí a připomíná situace, které zažíval
téměř každý. Bavit se
u ní však určitě budou
i mladší ročníky, které
uvidí, jak vyrůstali jejich rodiče.

Albert Einstein potkal
svou budoucí ženu kolem roku 1898. Vzali
se v lednu 1903. Jenže
už rok předtím se jim
narodila dcera. Dopisy
dokládají Einsteinovo
prvotní nadšení z jejího narození, neexistuje
však důkaz, že by se
s ní někdy potkal. Co
se s dívkou stalo, není
dodnes jasné. Existují
jen dohady a spekulace.
Na jedné z nich postavil
americký dramatik a filmový scénárista Mark
St. Germain příběh hry
Relativita.

Retrokomedie se na malé scéně
pardubického divadla hraje s velkým úspěchem už od října 2016

a v rámci zájezdu pobavila diváky
i v Německu.

Plnou parou - leden 2020 (termín bude upřesněn)
Divadlo Palace

Sauna osamělého luxusního wellness hotelu, tajná pracovní a milostná schůzka, touha po dítěti
a potřeba sponzorského daru, to
jsou atraktivní ingredience pro
brilantní komedii plnou záměn

a zmatků, která ale končí laskavým
smířením. Divadlo Palace uvádí
další z dlouhé řady úspěšných komedií, která si klade za cíl výborně
pobavit publikum a odvést ho tak
od starostí všedních dnů. Sympatic-

ké herecké výkony, nápaditá scéna
a vtipné hlášky.
V režii Petra Svojtky si v hlavních rolích „zařádí“ Lenka Vlasáková, Miroslav Etzler, Jan Dolanský a další.

Relativita - 4. listopadu
Divadlo v Řeznické

CHYTRÉ
SLUNEČNÍ
ČOČKY
CHCETE
UŠETŘIT 50 %?

Nábytek
Skuteč,
Smetanova
1011
539 73
Skuteč
„Autor vychází z toho, že Einsteinova dcera přežila, pracovala jako
novinářka a v dospělosti se se svým
otcem setkala. Inscenace tak otvírá
otázky morálky a zkoumá Einsteina
jako člověka,“ říká režisér a představitel hlavní role Miroslav Táborský. Partnerkami na jevišti mu
jsou Lucie Štěpánková a Kateřina
Táborská.

 Nábytek Skuteč rozšiřuje nabídku
o Prodej interierových dveří
 Prodej, Zaměření, Montáž
 Vzorkovna dveří a kování v obchodě
 Prodej dveří značek Erkado a Solodoor
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