MYŠLENKY MOUDRÝCH
Mladí potřebují radost a lásku, dospělí práci a přátelství, staří mír
a pokoj.
Konfucius

Střecha smuteční síně získala ocenění

q Pohled na Skuteč ze štěpánovské stráně se neomrzí, v každém období je jiný. V květnu ho projasnila kvetoucí řepka.

Hodnotíme 14. ročník, připravujeme 15. jubilejní
Zhruba po měsíci se můžeme
ohlédnout a kvalifikovaně zhodnotit uplynulý, 14. ročník festivalu
Tomáškova a Novákova hudební
Skuteč.
Pozitivních ohlasů
přibývá
K jeho silným stránkám patřila velmi dobrá umělecká úroveň
všech koncertů a představení. Opět
jsme měli možnost užít si skvělé výkony orchestrů, komorních
i vokálních souborů; ocenit kvality pěvecké, taneční i herecké,
apod. K vrcholům letošního ročníku patřil jistě zahajovací koncert ve skvělém provedení Filharmonie B. Martinů Zlín a klavíristy
Igora Ardaševa. Vynikající byla
opera Tosca, balet Giselle plný
klasického
baletního
umění
i oba velké koncertní programy
na zimním stadionu. Svými hlasy
nás nadchl chlapecký sbor Boni
Pueri, krásné koncerty nabídly
i kostely v Chrasti, Luži a naposled ve Skutči s vynikající Jitkou
Molavcovou v roli smrti po boku
Alfreda Strejčka.

Lepší podmínky
pro účinkující i diváky
Kladně můžeme hodnotit i stále
se zlepšující technické zabezpečení programu. V kulturním klubu se
rozšířil světelný park nad jevištěm,
nově disponujeme i tzv. štychy
(směrová světla ze zadní části
sálu). Vloni zakoupené nivtecy
(nastavitelné mobilní pódium) využíváme, je-li třeba vyzdvihnout
např. část hráčů v orchestru, ať už
v KKS nebo na zimním stadionu.
Kromě toho dobře poslouží i při
venkovních akcích, jako např. Čarodějnický Majáles. Osvědčila se
i nová titulkovací tabule, používaná při operách.
Konečně
i ve veřejnoprávní televizi
Uspokojivě se zlepšuje i propagace festivalu. Těší nás, že se
konečně podařilo zaujmout i Českou televizi, která pro pořad Terra
musica natočila a 9. 5. odvysílala reportáž z koncertu v Chrasti. Na vlnách Českého rozhlasu
Praha proběhly dvě festivalové
pozvánky v pořadu Dobré ráno

q Opera Tosca byla uvedena v italském originále s českými titulky,
které jsou díky nové tabuli velmi dobře čitelné.

Na podzim loňského roku
město zainvestovalo generální
opravu střechy smuteční síně. Investici realizovala firma Jaroslav
Kopřiva Skuteč. Nová podoba
objektu výrazně přispěla ke zpříjemnění prostředí skutečského

dodavatele krytiny. První diplom za
1. místo v soutěži Tondach Pálená
střecha 2016 v kategorii Veřejné
stavby udělila Jaroslavu Kopřivovi odborná porota, v níž byl i vedoucí ústavu pozemního stavitelství, soudní znalec se specializací

hřbitova. Kvalitu odvedené práce
i nový vzhled smuteční síně však
neocenili jen místní obyvatelé a návštěvníci hřbitova.
Nová střecha získala hned
dvě ocenění od firmy Tondach,

na střechy a zástupce cechu KTP
ČR. Druhý diplom za zmíněnou
rekonstrukci střechy, rovněž za 1.
místo, obdržel Jaroslav Kopřiva
od konkurence.
K ocenění gratulujeme!
/frí/

q První skladba v podání Českého chlapeckého sboru Boni Pueri byla
originální a velmi působivá.
a Český rozhlas Pardubice kromě
pravidelných pozvánek odvysílal
i rozhovor se zástupci pořadatele
festivalu. Také billboardy, citylighty i propagace v novinách a na internetu účinně plní svoji funkci,
o čemž svědčí vzrůstající zájem
ze stále nových míst Pardubického
kraje i jeho sousedství. Celkově
na festival zavítalo 4 299 návštěvníků, abonentních vstupenek jsme
prodali 17. Tržby dosáhly výše
1 204 250 Kč a zcela pokryly veškeré honoráře. Nákladově se pohybujeme kolem částky 1, 6 mil. Kč.
Počasí neporučíme
Mezi vlivy, které negativně
ovlivnily průběh festivalu, patřilo
bezesporu extrémně chladné počasí, které přetrvalo až do konce
dubna. Ale jak se říká, vše zlé je
pro něco dobré. Vyzkoušeli jsme si
několik způsobů vytápění zimního
stadionu a pro příště budeme již
dobře připraveni. Poděkování patří především všem vystupujícím
za profesionální výkony podané
v nestandardních podmínkách,

ale i návštěvníkům za pochopení
a přizpůsobivost. Těší nás i věrnost našich návštěvníků. Přes
značné množství mnohdy i podobných akcí v okolí nám zachovávají
přízeň a potvrzují nám tak, že jdeme správnou cestou.
Příště po patnácté
Příští rok nás čeká jubilejní
15. ročník. Program už je v hrubých rysech téměř kompletní a můžeme ujistit, že v období 18. 3. – 13.
7. 2018 nabídne opravdu jedinečné
tituly. Bude rozhodně nákladnější,
větší by však měla být i jeho podpora ze strany státních institucí
i sponzorů. Ve městě plánujeme
novou podobu propagace, zimní
stadion bude disponovat zrekonstruovaným sociálním zařízením,
dalších úprav se dočká i kulturní
klub. Bližší informace o programu
můžete očekávat na podzim.
Ještě jednou děkujeme všem
návštěvníkům za přízeň a kladné
ohlasy, kterých nebylo málo.
Lenka Frídlová,
Matěj Zelinka

Olympijský běh
Dne 21. 6. se bude konat v Hlinsku na Ratajích T-Mobile Olympijský běh. Účastnit se mohou všechny věkové kategorie. Děti do 15
let budou soutěžit na trase 1,5 km,
od 15 let buď 4 km nebo 10 km.

Více informací lze najít na www.
olympijskybeh.cz/zavody/hlinsko.
Zde se můžeže i zaregistrovat
na běh nebo si prohlédnout profil
trati.
Pavel Novák, ZŠ Kameničky
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Zateplování školky na sídlišti začíná

V červnu bude zahájena
největší investiční akce letošního roku, kterou je Zateplení
Mateřské školy Osady Ležáků
ve Skutči, a to včetně vybudování nového vchodu. Realizovat ji bude firma SKOS s.r.o.,
Skuteč. Celkové náklady jsou
vyčísleny částkou 5,4 mil. Kč,
40% uznatelných nákladů pokryje dotace.
Mimo již zmiňovaného nového vchodu (ze severovýchodní strany budovy) dojde
k výměně oken a vchodových
dveří, instalace vzduchotechniky, zateplení pláště a stropu
budovy a v neposlední řadě
i k opravě střechy.
Aby mohla být investice
realizována, dohodlo se vedení MŠ Osady Ležáků s vedením MŠ Poršova na tom, že
budou moci po celý červenec
využívat objekt   na Komenského náměstí. Maximum
prací tak bude moci proběhnout v červenci a v srpnu, kdy
nebude MŠ Osady Ležáků
v provozu. Provoz sousední
školní jídelny nebude nijak
omezen. Termín dokončení
zateplení školky je stanoven
na 30. 8. 2017.

q Na budově školky budou vyměněna okna i vchodové dveře,

dojde k zateplení pláště i stropu a opravě střechy. Současně bude
vybudován vchod do budovy ze severozápadní strany budovy.

Výzva
k dotazníkovému šetření
Město Skuteč zahájilo druhou etapu tvorby
strategického dokumentu
Plán rozvoje města. Tato
část je zaměřena na šetření mezi občany, podnikatelskými subjekty a spolky města Skuteč. Pokud
vám záleží na dalším

rozvoji města a jeho směřování, vyzýváme vás k účasti
v šetření. Dotazníky můžete
vyplnit on – line na webu:
www.skutec.cz. Jsou pro
vás připraveny také na podatelně Městského úřadu,
v Městské knihovně a Turistickém informačním cent-

Počasí přeje investicím
Počasí nám konečně začalo ukazovat svoji vlídnější tvář a umožnilo
tak přípravu a rozjezd řady investic ve Skutči i v přidružených obcích.
Krátce se zmíníme alespoň o těch nejdůležitějších.

Školní jídelna přijde
na řadu za rok
Dotaci se Městu Skuteč podařilo získat i na zateplení objektu školní jídelny.
Vzhledem k nasmlouvaným

Fasáda na obecním
domě ve Zbožnově

závazkům jídelny v čase blížících se prázdnin, dojde letos
pouze k výběrovému řízení
na zhotovitele. Vlastní realizace proběhne o prázdninách
roku 2018.

Pavel Bezděk, starosta

V srpnu – září bude probíhat oprava fasády na obecním
domě ve Zbožnově. I na tuto
akci právě probíhá výběrové řízení, které určí zhotovitele.

Oprava komunikací

Nové byty díky dotacím na sociální bydlení
Vedle dalších programových
bodů bude zastupitelstvo města
na svém červnovém zasedání projednávat podání žádosti
o dotaci na rekonstrukci domu
čp. 317 v ul. Boženy Němcové.
Vzhledem k potřebnosti celkové rekonstrukce zmíněné budovy se možnost získání dotač-

ních prostředků z fondu IROP
(integrovaný regionální operační program) na sociální bydlení
jeví jako ideální.  Připravovaný
projekt předpokládá vznik nových 4 bytových jednotek o velikosti 1+kk a 4 jednotek o velikosti 2 + kk s tím, že každý byt
by měl vlastní sociální zázemí.

Samozřejmě by bylo vyřešeno i odvlhčení objektu, fasáda
a nová střecha.   
Předpokládané náklady jsou
cca 10 mil. Kč a dotace by
mohla pokrýt až 75% nákladů.
Investici by město realizovalo
v roce 2018.			

Pavel Bezděk, starosta

Městská policie Skuteč informuje
Pokácená májka
Dne 30. 4. 2017 ve 22:50
hod. byla na Palackého náměstí ve Skutči motorovou pilou
pokácena májka. Strážníci sice
nestihli pachatele dopadnout
na místě, ale následným šetřením zjistili jeho totožnost. Jelikož se jednalo o občana Skutče,
nebude se přihlížet na tradice
a věc bude postoupena Komisi k řešení přestupků při MěÚ
Skuteč, pro podezření ze spáchání přestupku proti občanskému soužití. Pádem májky
na osobní vozidlo byla navíc
způsobena škoda ve výši několika tisíc korun, která bude
po pachateli vymáhána občanskoprávní cestou.

Vypuštění daňci
Dne 1. 5. a 3. 5. 2017 se
strážníci zabývali únikem
daňků ze solární elektrárny

ve Skutči. Dle vyjádření majitele zatím neznámý pachatel
úmyslně poškodil oplocení
elektrárny, ze kterého daňci
utekli. Dne 1. 5. byla nalezena
mrtvá daněla v blízkosti křižovatky na Skutíčko. Březí samice byla sražená autem. Dne 3.
5. 2017 strážníci ve spolupráci
s místními myslivci zajišťovali
odstřel daňka, který se zdržoval
v blízkosti silnice a ohrožoval
bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Problémy s opilci
I v měsíci květnu se strážníci museli zabývat opilci, kteří
to s alkoholem přehnali. Dne
5. 5. 2017 strážníky upozornili zaměstnanci Českých drah
na to, že na nádraží ve Žďárci
leží dva silně opilí muži v prostorách pro cestující. Jednoho
opilce z důvodu zranění odvezla rychlá záchranná služba,

druhý byl po probrání schopen
chůze, a tak vlakem pokračoval
zpět do místa bydliště. Podobný případ, ale s jinými aktéry
se odehrál dne 12. 5. ve 22:45
hod. v Havlíčkově ulici ve Skutči. I v tomto případě bylo
nutno jednoho z opilců nechat
odvézt RZS do chrudimské nemocnice.

Porušení vyhlášky
Dne 14. 5. 2017 ve 13:41
hod. řešili strážníci porušení
vyhlášky města Skutče v místní
části Radčice, kde místní občan
bagroval, ačkoli je používání
strojů v tuto dobu vyhláškou
zakázáno.
Dne 16. 5. v 11:51 hod.
strážníci hasili hořící odpadkový koš na Palackého náměstí.
K požáru koše došlo pravděpodobně od nedopalku cigarety.

PhDr. et Mgr. Jiří Stuna,

velitel MP Skuteč

Deratizace musí být celoplošná

K nepříjemnostem života
ve městech patří i boj s nežádoucími živočichy. Kvůli
zvýšenému výskytu potkanů
město každoročně zajišťuje
deratizaci kanalizace v celém
městě a v objektech v jeho
vlastnictví.
V 21. týdnu tohoto roku byla
provedena deratizace kanalizace a objektů města.
Aby prostředky ve výši bezmála dvacet tisíc korun nebyly
vynaloženy zbytečně, bylo by

ru. Na těchto třech místech
je zároveň můžete i odevzdat, a to v termínu do 30.
6. 2017. Dotazníkové šetření je anonymní.
Děkujeme.

Bc. Leoš Pospíšil

vhodné, aby na tuto aktivitu objednáním pracovníků deratizační firmy navázali také majitelé
bytových domů a společenství
vlastníků bytových jednotek.
Vyzýváme je tedy ke spolupráci a společnému boji proti
přemnoženým hlodavcům. Je
v zájmu všech, aby se zásah
provedl pokud možno všude.
Jedině tak je možné populaci
potkanů utlumit.
Další věcí, která významně
přispívá k dalšímu rozmnožo-

vání potkanů, je vyhazování
zbytků jídla do kanalizace,
čímž jsou de facto vykrmováni. I tomu bychom se měli
úzkostlivě vyhýbat. Nejkritičtější situace výskytu hlodavců
je na sídlišti v ulici Sládkova.
Tímto vyzýváme občany nejen
této lokality, aby nevyhazovaly zbytky jídla do kanalizace
a udržovaly pořádek okolo nádob na směsný odpad.
Za spolupráci předem děkujeme. 	
/frí/

q Z rozpočtu Města Skuteč byla v březnu vydlážděna cesta ke kostelu sv. Václava na hřbitově v Lažanech. Kvalitní práci odvedla firma
Dlaždičské práce HS Zdeněk Hrubeš.

Rekonstrukce
zázemí na zimním
stadionu

Protože se na rekonstrukci
zázemí zimního stadionu nepodařilo získat dotaci, vyčlenilo město ve svém rozpočtu
částku ve výši cca 600 tis. Kč,
za kterou by v prázdninových
měsících měla být provedena
kompletní rekonstrukce sociálního zařízení. V současné
době se připravuje projekt
a rozpočet pro vypsání výběrového řízení. Díky této
investici se značně zlepší
úroveň a mírně se zvýší i kapacita (přibyde jedno dámské
WC a jedna kabinka pro vozíčkáře).

Zastávka
na náměstí

Instalaci autobusové zastávky na Palackého náměstí jsme
měli možnost pozorovat v průběhu května. Původní obavy,
zda čekárna nenaruší vzhled
náměstí, se nepotvrdily. Zastávka působí velmi pěkně a vkusně, zejména díky decentně řešenému vzhledu. Praktický přínos
ocení především cestující.

Stav komunikací by se letos
měl zase o něco zlepšit. Jejich
opravy jsou naplánovány jak
ve Skutči (kde to bude především ulice V. Svobody), tak
na Lhotě. Vypsáno bude výběrové řízení, realizace se předpokládá v srpnu či v září. Ve Lhotě
u Skutče bylo nově vybudováno
ještě veřejné osvětlení.

Dětská hřiště

Ve Skutíčku a na Zbožnově
byly instalovány nové herní
prvky pro děti.
Mezi další, drobnější investice patří např. vytvoření tzv.

Sociální zařízení
ZŠ Smetanova

Největší investiční akcí, kterou si pro rok 2017 naplánovalo
vedení ZŠ Smetanova, je kompletní rekonstrukce WC v obou
poschodích budovy. Investorem akce bude město Skuteč
jako zřizovatel školy. Výběrové
řízení na akci v hodnotě zhruba 1,5 mil. Kč již probíhá tak,
aby vybraný zhotovitel mohl
zahájit práce hned po skončení
školního roku.

Chodník ve Žďárci

Záměrem města, jak už jsme
psali, je pokračovat ve výstavbě chodníku, a to II. etapou
směrem k vlakovému nádraží.
Aktuálně probíhají potřebná
jednání s Českými dráhami,
a.s. a pokračuje se v přípravě
projektové dokumentace.

dopadové plochy u venkovní
tělocvičny ve sportovním areálu. Vhodnější povrch v podobě jemného štěrku získala tato
venkovní posilovna již v závěru května.


Pavel Steiner,
odbor investic
a správy majetku

Střecha městského
muzea

V rozpočtu města pro letošní rok figuruje i položka: rekonstrukce střechy městského
muzea s částkou 1,6 mil. Kč.
Přesný rozpočet se zpracovává s tím, že začátek realizace
bude nejdřív v září t.r. Střechu
budovy muzea čeká kompletní
oprava, včetně položení nové
krytiny a izolace. Díky tomu
bude v budoucnu možno využívat i půdní prostory.

q Pro dětské hřiště v obci Skutíčko byl zvolen prostor u obecního
domu.
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KRÁTCE
Prodej kompostu

Od 17. 5. zahájily Městské
vodovody a kanalizace Skuteč s.r.o. opět prodej kvalitního
kompostu z vlastní kompostárny. Cena za 1 kg je 1 Kč v maximálním množství 225 kg, cena
za nakládku strojem činí 50 Kč.
Provozní doba kompostárny se
od 1. 6. 2017 mění následovně:
pondělí a středa 9.30 – 11.00
a 13.00 – 15.00 h., v sobotu 9.00
– 11.00 h. Odpovědnou osobou
za prodej kompostu je Jaromír
Bubeníček, tel.: 731 557 425.

Příprava kalendáře

Odbor kultury a školství převzal pro rok 2018 zodpovědnost
za vydání stolního kalendáře
pro Mikroregion Skutečsko –
Ležáky. Tematicky bude zaměřen na přírodu (pracovní verze
názvu zní: Cestou i polem Mikroregionem Skutečsko - Ležáky) a světlo světa spatří v září
tohoto roku. Ve Skutči nahradí
dosud vydávaný Skutečský kalendář, jeho cena se předpokládá
ve stejné výši, tj. 45 Kč.
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Basketbalové bilancování sezony 2016-2017
Oddíl basketbalu byl založen
v rámci TJ Jiskra Skuteč v roce
1961 a v současné době pokračuje v činnosti jako občanské sdružení pod názvem Basketbalový
klub Skuteč.
V sezoně 2016 – 2017 družstvo mužů obhájilo první místo
v oblastním přeboru východních
Čech (kraje Pce a HK) a pokračovalo tak v úspěšné reprezentaci města. Za posledních pět
let skončilo družstvo mužů 3x
na prvním místě, 1x na druhém
a 1x na třetím. Všichni hráči

jsou domácí odchovanci. Je jim
třeba vyslovit uznání za přístup k zápasům, protože většina
(z důvodů nedostatku vhodných
pracovních příležitostí) žije v jiných městech, trénují individuálně a sjíždějí se až na zápasy.
Mládežnické družstvo nebylo
ustaveno z důvodů malého počtu
hráčů a nevýhodného vyhlášení
soutěží v mládežnických věkových kategorií. Několik hráčů
v dorosteneckém věku trénuje
s muži, tři mohli být „postaršeni“ a pro rok 2017 byli dopsáni

Družstvo mužů sezona 2016 – 2017
1.

BK Skuteč

24

21

3

1709:1373

45

2.

Sokol Josefov

24

20

4

1761:1430

44

3.

SKB eská T řebová

24

18

6

1822:1511

42

4.

TJ Jiskra Heřmanův Městec

24

10

14

1568:1514

34

5.

TJ Jiskra Nový Bydžov

24

9

15

1724:1717

33

6.

TJ Sokol Pardubice I

24

5

19

1301:1752

29

7.

SK Týništš nad Orlicí

24

1

23

1252:1840

25

na soupisku mužů a již nastoupili
v několika utkáních. Dva hráči
pokračují jako hosté v mládežnickém družstvu v Chrudimi.
Prostřednictvím návštěv škol,
plakátů a inzerce ve Skutečských
novinách se podařilo vyvolat
zájem hlavně u těch nejmenších
a jejich NÁBOR STÁLE POKRAČUJE. Tréninky probíhají dvakrát týdně ve sportovní
hale ve dnech středa a pátek. Je
tak naděje na přihlášení družstva mládeže do soutěže v příští
sezóně.
Že se v oddíle stále objevují
výrazné talenty, dokazuje příklad
Lukáše Hřebíka. Jeho výkony
neušly pozornosti BK Pardubice.
Oddíl souhlasil s jeho přestupem
a stal se tak hráčem pardubických týmů - extraligového U15
a ligového U17. V obou věkových kategoriích patří k oporám,

SPORTOVNÍ KALENDÁŘ
3.
10.
11.
12.

6.
6.
6.
6.

Fotbal – Skute B x Jenišovice (17.00)
Skutečská sedmička – mí ový sedmiboj dvojic
Fotbal – Skute A x V ítanov (17.00)
Florbal – turnaj základních škol (8.30)

Aktuální rozpis jednotlivých sportoviš™ naleznete
na www.sportovisteskutec.cz

PLAVÁNÍ BATOLAT
 Plavání pro děti od 1 roku věku
 Plaveme pátky od 9.00 hodin
 Plavání probíhá na krytém plaveckém bazénu
ve Skutči
 Předem se přihlaste na tel. čísle 723 270 103,
775 559 858
 Cena kurzu 1400 Kč (10 lekcí + 2 náhradní)
v ceně zahrnuta sauna
 Kurz proběhne od 22. 9. 2017 – 8. 12. 2017

Termíny občanky

Také tento měsíc si můžete vyřídit vydání občanského průkazu
na Městském úřadě ve Skutči,
a to v termínu buď 8. nebo 22.
června od 12.30 – 17.00 hodin.
O prázdninách bude detašované pracoviště Městského úřadu
Chrudim ve Skutči (II. poschodí,
kancelář č. 305) v provozu pouze dvakrát: 20. července a 10.
srpna, opět od 12.30 – 17.00
hodin.

Výcviky pilotů
vrtulníků

Centrum leteckého výcviku
(CLV) v Pardubicích zajišťuje
kompletní výcvik pilotů Armády
ČR. Ten probíhá také na skutečském letišti. V uplynulých měsících šlo o výcvik nočního přistání do terénu na vrtulnících Mi-2
a Mi-17 pro zimní období.
S ohledem na délku dne již
v tomto výcviku nyní nelze pokračovat. Další úkoly bude CLV
ve Skutči plnit od září či října
t.r. CLV Pardubice tímto děkuje obyvatelům obcí, kteří mohli
být obtěžováni letovou činností, za trpělivost. Organizátoři se
snaží hlukovou zátěž co nejvíce
eliminovat. Případné připomínky mohou občané adresovat
vedoucímu oddělení pozemního
výcviku Richardu Tesařovi.

Prodej divadelních
abonentek

V pondělí 15. května začal
předprodej podzimního divadelního cyklu a současně s ním
i prodej vstupenek na tři vybraná
TOP představení. Tím se počet
nakupujících ještě zdvojnásobil,
což negativně ovlivnilo pružnost systému. Rezervace si tak
ze strany nakupujících vyžádala
hlavně vytrvalost a trpělivost.
Během prvního dne bylo prodáno cca 270 abonentek a všechna
TOP představení byla prodána
zhruba ze 2/3. Největší zájem je
o představení Můj báječný rozvod. Každým dnem se sály dál
plní. Všem nakupujícím děkujeme za zájem a těšíme se na bohatý divadelní podzim.

q Družstvo mužů sezona 2016 – 2017. Stojící zleva: Sulzer Rad.
(předseda klubu), Hřebík Pavel (dorost.), Voral Tomáš, Chlud Martin,
Zavřel Michal, Samek Jiří, Votava Jar. (trenér), Hřebík Vítězslav (hrající
asist.trenéra). Dolní řada zleva: Břicháček, Ladislav (dorost.), Novotný
Marek, Zavřel Tomáš, Petr Michal. Chybí zranění hráči Macháček
Petr, Dědeček Jiří a Mašek Jaroslav.

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

q Lukáš Hřebík s pohárem
mistra ČR a cenou za nejužitečnějšího hráče -MVPv extraligovém ročníku 2016/17
v kategorii U15!

nastupuje v základní pětce a je
nejlepším střelcem klubu v obou
soutěžích. V extraligové U15 je
v závěru sezony 2016/2017 nejlépe hodnoceným hráčem – MVP
- z celé ČR! Pro dobré výkony
byl ve své věkové kategorii U15
zařazen do výběru reprezentace
České republiky.

q Skutečská basketbalová budoucnost s trenéry (zleva) Sulzer R.,
Hřebík V. (hlavní) a Beneš M.

Nic nebrání tomu, aby měl další následovníky, kterým se oddíl
snaží vytvořit dobré podmínky
pro úspěšnou reprezentaci města.
BK Skuteč

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA PLAVÁNÍ PRO DĚTI
PŘEDŠKOLNÍHO A ŠKOLNÍHO VĚKU
 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

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

NABÍDKA PRÁCE

Hokejový klub Skuteč přijme obsluhu bufetu na zimním stadionu. Provoz bufetu je od října do půlky března, provozní doba PÁ-NE podle rozpisu
hokejových zápasů. Nabízíme zajímavou práci, odměna dle dohody, uzavření dohody o provedení práce. Očekáváme odpovědný přístup, spolehlivost, trestní bezúhonnost. V případě zájmu volejte tel. číslo 734 146 461.

STRANA 4

SKUTEČSKÉ NOVINY

Výpis z usnesení z 64. zasedání Rady města Skute…
konaného dne 24. dubna 2017 na MěÚ Skute…
Rada města bere na vědomí:
01/064/2017
petici zaslanou na Krajský
úřad Pardubického kraje č. j.
509/2017
02/064/2017
zprávu o činnosti M€stského muzea Skuteč za rok 2016
03/064/2017
výpov€—z nájmu bytu č. 6 v č.
p. 931, ulice Boženy N€mcové,
Skuteč k 30. 06. 2017, dle žádosti nájemce.
04/064/2017
výpov€— z nájmu bytu č. 4 č.
p. 373, Palackého nám€stí, Skuteč
k 30. 06. 2017, dle žádosti nájemce.
Rada města souhlasí:
05/064/2017
s podnájmem bytu č. 45, č. p. 929
v ulici Družstevní, Skuteč třetí osob€, dle žádosti nájemce.
Rada města schvaluje:
06/064/2017
podmínky nájmu bytu č. 6, Boženy N€mcové č. p. 931, Skuteč
na dobu určitou jednoho roku.
07/064/2017
podmínky nájmu bytu č. 4, Palackého nám€stí č. p. 373, Skuteč
na dobu určitou jednoho roku.
08/064/2017
zm€nu položkového rozpočtu m€sta Skuteč na rok 2017.
09/064/2017
odpis pohledávek z účetní evidence m€sta Skuteč.
10/064/2017
objednávku na zpracování pro-

jektové dokumentace na akci
„dopln€ní a rekonstrukce chodníku
a ploch pro p€ší ve m€st€ Skuteč“ u společnosti HaskoningDHV
Czech Republic, spol. s r.o., Praha 8, Ił 45797170 za celkovou
cenu 135.520 Kč včetně DPH, dle
cenové nabídky ze dne 31. 03.
2017.
11/064/2017
smlouvu o provozu vodovodœa kanalizací s M€stskými vodovody
a kanalizacemi Skuteč, s.r.o.
12/064/2017
smlouvu o nájmu obecního domu
č. p. 26 v místní části Zbožnov
za cenu 1.000 Kč včetně DPH.
13/064/2017
smlouvu o zřízení v€cného břemene na p. p. č. 83/3, 1093/1
a 2453, vše k. ú. Skuteč, obec
Skuteč s firmou GasNet, s.r.o., Ústí
nad Labem, Ił 27295567,
za jednorázovou úplatu ve výši
7.354 Kč + platná sazba DPH.
Rada města doporu…ujezastupitelstvu města schválit:
14/064/2017
převod práv a povinností k bytu č.
23, Družstevní č. p. 927, Skuteč
na žádost nájemcœna budoucího
kupujícího.
Rada města nedoporu…uje
zastupitelstvu města schválit:
15/064/2017
prodej části p. p. č. 2518/1, o výměře 35 m², ostatní plocha - ostatní komunikace, k. ú. Skuteč, obec
Skuteč.

Výpis z usnesení z 65. zasedání Rady města Skute…
konaného dne 15. května 2017 na Městském úřadě Skute…
Rada města bere na vědomí:
01/065/2017
dopis ze dne 08. 05. 2017 zaslaný petičním výborem na Krajský
úřad Pardubického kraje
02/065/2017
zprávu správního odboru ze
dne 10. 05. 2017 o možnostech čerpání dotací z národních
a evropských dotačních programœ včetně aktuálního stavu
projektœ
spolufinancovaných
z dotačních programœ
03/065/2017
účetní
záv€rku m€sta Skuteč
za
účetní
období
2016
sestavenou
ke
dni
31. 12. 2016, včetně výsledku
hospodaření
04/065/2017
rozhodnutí Zastupitelstva Pardubického kraje o poskytnutí dotací
z Programu podpory kulturních
aktivit, z Programu podpory
preventivní péče o sbírky muzeí
a galerií, z Programu podpory
stavební obnovy a restaurování
kulturních památek a drobných
objektœ památkového charakteru
v Pardubickém kraji na rok 2017
05/065/2017
protokol o kontrole Krajské hygienické stanice Pardubického kraje
ze dne 24. 04. 2017 v příspěvkové organizaci SeniorCentrum
Skuteč
06/065/2017
protokoly z následné kontroly přiznaných účelových dotací z rozpočtu Pardubického kraje v roce
2016 ze dne 25. 04. 2017
Rada města schvaluje:
07/065/2017
rozhodnutí o výb€ru nejvýhodn€jší
nabídky v rámci výb€rového řízení na akci „Zateplení MŠ Skuteč“,
na základ€ zprávy hodnotící komise
08/065/2017
zám€r příspěvkové organizace
SeniorCentrum Skuteč zakoupit
ramenní motodlahu, dle cenové
nabídky společnosti GLYNN BROTHERS CHEMICALS Prague spol.
s r.o.,Praha, za cenu 212.960 Kč
včetně DPH
09/065/2017
zám€r příspěvkové organizace
SeniorCentrum Skuteč zakoupit zvedák do vany, dle cenové
nabídky společnosti SORAL &
HANZLIK Medical s.r.o., Praha,
za cenu 141.450 Kč včetně DPH
10/065/2017
zám€r příspěvkové organizace
SeniorCentrum Skuteč vybudo-

vat zádveří u vchodových dveří
budovy č. p. 946, Smetanova,
dle cenové nabídky společnosti
TRIDO, s.r.o., Blansko, za cenu
214.800 Kč bez DPH
11/065/2017
odm€nu řediteli příspěvkové organizace SeniorCentrum Skuteč
12/065/2017
darovací
smlouvy
ve
prosp€ch
°ímskokatolické
farnosti
Chrast,
°ímskokatolické farnosti Luže, a °ímskokatolické farnosti Skuteč, v souvislosti
s pořádáním koncertœ14. ročníku
festivalu Tomáškova a Novákova
hudební Skuteč
13/065/2017
smlouvu č. KH/2017/21653
o poskytnutí dotace ve výši
100.000 Kč na festival Tomáškova a Novákova hudební Skuteč
2017 s Pardubickým krajem,
z Programu Tvář Pardubického
kraje kanceláře hejtmana
14/065/2017
nájem bytu č. 38, Družstevní č.
p. 918, Skuteč na dobu určitou
jednoho roku a ukládá s nájemcem uzavřít nájemní smlouvu
15/065/2017
kupní smlouvu na nákup automobilu Renault Master sklápěč u společnosti
STARAUTO s.r.o., Dolní Zájezd
167, 28125 Konárovice v celkové cen€ 230.000 Kč včetně DPH
16/065/2017
objednávku 1 ks d€tského hřišt€ Flexi 8100 včetně skluzavky,
montáže a nát€ru u fyzické osoby
Bc. Václav łer ný, Nová 8/1036,
18400 Praha 8, v celkové cen€
58.883 Kč včetně DPH
17/065/2017
objednávku na zhotovení střešní
krytiny Prefa na pergole u chaty
v Roudné u fyzické osoby Jaroslav
Kopřiva, Vít€zslava Nováka 969,
539 73 Skuteč, v celkové cen€
89.817 Kč včetně DPH
18/065/2017
objednávku na zpracování společné územní studie pro plochy
Zb2, Zo1, Zo2, Zz2 se zohledn€ním dopravního řešení v ploše
Pd1, Pd4 a na část plochy Zd1,
dle nabídky firmy Regio projektový ateliér s.r.o., Hradec Králové
ze dne 28. 04. 2017 za cenu
120.000 Kč bez DPH
19/065/2017
odpis nepotřebného dlouhodobého majetku m€sta Skuteč, dle
přílohy

20/065/2017
zám€r pachtu části p. p. č. 119/6,
o výměře 40 m² a části p. p. č.
1123, o výměře 30 m², k. ú.
Hn€v€tice, obec Skuteč, na dobu
neurčitou, za cenu 2 Kč/m²/rok
21/065/2017
zám€r prodeje části pozemkové
parcely p. č. 1093/1, o výměře
cca 50 m², ovocný sad, k. ú. Skuteč, obec Skuteč
22/065/2017
dodatek č. 2 ke smlouv€ o umíst€ní
a provozování kontejnerœse společností TextilEco a.s., se sídlem
Palackého 715/15, 110 00 Praha 1
23/065/2017
smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení v€cného břemene - služebnosti a smlouvu
o právu provést stavbu na p. p. č.
661/1, k. ú. Zbožnov, obec
Skuteč za jednorázovou úplatu
ve výši 50 Kč bm + platná sazba
DPH
24/065/2017
zám€r prodeje části pozemkové parcely č. 186/14, o výměře cca 1500 m2, orná pœda
a části pozemkové parcely č.
588/2, o výměře cca 500 m2,
orná pœda, vše v k. ú. Lažany
u Skutče, obec Skuteč
25/065/2017
zám€r sm€ny části pozemkové
parcely č. 2518/7, o výměře cca
350 m2, ostatní plocha – ostatní
komunikace, ve vlastnictví m€sta
Skuteč, za část pozemkové parcely č. 1758/2, o výměře cca 350
m2, orná pœda,vše v k. ú. Skuteč,
obec Skuteč
Rada města souhlasí:
26/065/2017
s vypoušt€ním vyčištěné vody
z plánované domovní čistírny odpadních vod
u č. p. 16, Zbožnov do vodní
nádrže na p. p. č. 554/1, k. ú.
Zbožnov, dle žádosti
Rada města doporu…ujezastupitelstvu města schválit:
27/065/2017
darovací smlouvu na poskytnutí pen€žitého daru ve výši
80.000 Kč na zvýšení kvality

služeb pro klienty veřejné správy
s M€stem Chrudim
28/065/2017
čerpání rozpočtu m€sta za období leden - duben 2017
29/065/2017
závěrečný účet m€sta Skuteč
za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
m€sta za rok 2016 ve zn€ní dle
přílohy a doporučuje vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením
a to bez výhrad
30/065/2017
smlouvu o úv€ru č. 0317083449
se společností łeská spořitelna,
a.s., Praha
31/065/2017
poskytnutí dotací z rozpočtu m€sta
Skuteč dle návrhu v příloze
32/065/2017
střednědobý výhled rozpočtu m€sta Skuteč na období 2018 - 2020
33/065/2017
budoucí kupní smlouvu na prodej
p. p. č. 1068/8 o výměře 249
m², orná pœda,k. ú. Skuteč, obec
Skuteč za cenu 150 Kč/m² + platná sazba DPH + náklady s prodejem spojené
34/065/2017
budoucí kupní smlouvu na prodej
p. p. č. 1068/9 o výměře 418
m², orná pœda,k. ú. Skuteč, obec
Skuteč za cenu 150 Kč/m² + platná sazba DPH + náklady s prodejem spojené
35/065/2017
podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního
programu, výzva č. 28 - Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II., na modernizaci a nové informační systémy
M€stského úřadu Skuteč
36/065/2017
podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního
programu, výzva - Sociální bydlení (SVL) II., na rekonstrukci bytového domu č. p. 317, Skuteč
37/065/2017
podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního
programu, výzva č. 72 - Cyklodoprava II, na cyklostezku Skuteč
- Předhradí

Sbírka ošacení pro Diakonii Broumov

ve dnech 15. 6., 22. 6. a 29. 6.
od 14.30 – 16.30 hodin
Darovat můžete:
- letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
- látky (minimálně 1m2, ne odřezky a zbytky)
- domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené
- peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky
- nepoškozenou obuv, páry svázané nebo spojené gumičkou
- drobné funkční elektrické spotřebiče
- hračky, knihy, časopisy
Přijmout nelze:
- ledničky, televize, počítače, matrace, koberce
- nábytek, jízdní kole a dětské kočárky
- znečištěný, plesnivý a vlhký textil
Věci, prosím, balte do igelitových pytlů či krabic, aby se transportem
nepoškodily!

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
- KVĚTEN 2017 SVÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA OSLAVILI:
70 let
 Věra Homolková, Heydukova
 Hana Pešková, zvěřinova
 Ludmila Kerhartová, Lažany
 Marta zachová, Sládkova
 Marie Kučerová, Havlíčkova
 Marie Heklová, Sládkova
 Ladislav Koráb, zhoř
75 let
 Josef Alt, Československé armády
 Jindřiška Moučková, zbožnov
80 let
 Alojz Mokrý, Československé armády
 Jan Loukota, Havlíčkova
85 let
 František záruba, Štěpánov
 zdeňka Vránová, Havlíčkova
90 let
 Miroslava Kusá, Vítězslava Nováka
91 let
 Emilie Hradecká, Smila Flašky
92 let
 Květa Jindrová, Smetanova
93 let
 Kamila Dvořáková, zvěřinova
94 let
 Josef Svoboda, Smetanova

Čarodějnice zahnaná do kouta
Pálení čarodějnic přečkala tentokrát naše čarodějnice bez úhony.
A to jsme si na ni připravili termíny dokonce dva. Letošní zima si
s loučením dala na čas a v prvním
i náhradním termínu nás zahnala
dovnitř.
Náladu jsme si ale zkazit nenechali. Čarodějnici jsme postavili
do kouta, klobásky a pivo jsme si
dali ke stolům v jídelnách. Pro ra-

dost a dobrou náladu nám zahráli
Hana Faltusová s klávesami a Ladislav Cepl s harmonikou.
Mgr. Linda Bodláková
vedoucí sociální péče

Diakonie děkuje všem dárcům.
Kontejnery Diakonie Broumov jsou nejblíže:
Chrudim – Československé armády, vlakové nádraží za poštou
Pardubice – Palackého třída, Albert parkoviště
Polička – ulice Hegerova, ve sběrném dvoře

Rozpis pohotovostních služeb stomatolog
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY JSOU OD 9 DO 13 HODIN
˜erven
3.6. Sobota
4.6. Ned€le
10.6. Sobota
11.6. Ned€le
17.6. Sobota
18.6. Ned€le
24.6. Sobota
25.6. Ned€le

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

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

Krouna 350
Krouna 350
Trhová Kamenice
Trhová Kamenice
Hlinsko
Hlinsko
Skuteč, Smetanova 568
Skuteč, Smetanova 568

Hlinecká 64
Hlinecká 64
Družstevní 1401
Družstevní 1401
U BOTANY Skuteč
U BOTANY Skuteč

˜ervenec
1.7. Sobota
2.7. Ned€le
5.7. Středa - státní svátek
6.7. łtvr tek - státní svátek
8.7. Sobota

MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.

Lubomír Pecháček
Lubomír Pecháček
Zora Dvořáčková
Zora Dvořáčková
Eva Konývková

Miřetice, 31
Miřetice, 31
Hlinsko
Hlinsko
Hlinsko, Nádražní 548

Zdravotní středisko
Zdravotní středisko
Husova 64
Husova 64
Poliklinika Hlinsko
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ZPRÁVY ZE ZŠ KOMENSKÉHO
Chrastecké
básňování
Baví-li tě rýmování, zkus Chrastecké básňování. Tento rým charakterizoval celý čtvrtek 11. 5. 2017.
Na prvním ročníku této recitační
soutěže naši školu reprezentovali
vybraní žáci z 1. i 2. stupně. Příjemnou atmosféru a profesionální
přístup ocenili Erik Jetmar, Dora
Dusová, Lenka Kaňková, Jan Oplištil, Andrea Chadimová, Adéla
Bartošová a Adéla Pokrupová.
Našim žákům se podařilo získat
hned několik nejvyšších ocenění,
a to právě díky pěknému vztahu
k poezii a výbornému přednesu.
Krásné ceny a diplomy získali:
J. Oplištil, A. Bartošová a A.
Pokrupová. Jejich recitace oslovila čtyřčlennou porotu a zaujala

ZPRÁVY Z GYMNÁZIA
Beseda o (ne)bezpečnosti internetu

Dr. Rubášek z Metropolitní univerzity Praha přijel na naši školu s aktuálním tématem (Ne)bezpečnost internetu – důvěrnost dat. Žáci sexty a 2. BP nejprve absolvovali teoretickou přednášku, kde se dozvěděli informace
o různých metodách napadení. Dále následoval praktický blok v učebně IVT, kde byla možnost si takový útok
i vyzkoušet. Žáci se dozvěděli nejenom nové informace z informatiky, ale byli seznámeni i s trestním právem, které
je spojeno s touto trestnou činností.

Noc s Andersenem

Také letos proběhla na naší škole „Noc s Andersenem“. Tento ročník byl již desátým v pořadí. Během večera
žáci ve skupinách nacvičili podle vlastního scénáře divadelní scénky, řešili literární křížovku, procvičili si svůj
postřeh i schopnost vytvořit tematickou abstraktní kresbu a další aktivity. Ve ztemnělé škole si pak zahráli večerní
hru „Rozhodni to“ na téma antického divadla.
Po různých literárních soutěžích jednotlivců i dvojic žáci usínali při čtení českého překladu knížky „Děvčátko Momo a ukradený čas“, jejíž německý originál je tématem letošní soutěže v předčítání textů pardubického
Goethe-institutu.
Akci navštívili také bývalí studenti nižšího gymnázia a byla tak zároveň milým setkáním spolužáků.
i posluchače. Poděkování patří
také učitelům a rodičům, za podporu a cenné rady. Blahopřejeme
žákům k úspěchu a věříme, že je

vztah ke krásným básním nikdy
neopustí.
za ZŠ Komenského
Mgr. Vladimíra Navrátilová

HLEDÁ SE
Tomáš Garrigue Masaryk!
Před 2. světovou válkou byla na schodišti busta
prvního prezidenta, bohužel za války byla ukryta neznámo kam a poté se již do školy nevrátila. Možná ji
máte někdo doposud schovanou doma na půdě. Mohli
bychom jí vrátit důstojné místo, odkud pochází. Případně zdokumentovat co se s ní stalo. Veškeré informace
uvítáme, poslední jsou z fotografie ze školní kroniky,
v současné době uložené v Muzeu města Skuteč. Víte-li
něco, neváhejte nás kontaktovat buď osobně, nebo na tel.
469 350 210. Děkujeme. 
Mgr. Miroslav Beránek

V Chrudimských vlastivědných listech...

...si můžete přečíst menší studii žákyně posledního ročníku Gymnázia Markéty Štikarové s názvem „Chrudimsko v kontextu dějin šílenství“, která vychází z materiálů dostupných v chrudimském archivu a věnuje se historickému vývoji péče o duševně nemocné v našem regionu.

Soutěž odborných prací žáků v oboru vzdělání Bezpečnostně
právní činnost

V souladu s plánem volitelných aktivit SOŠ byla vyhlášena soutěž odborných prací žáků výše uvedených škol
na téma „Historie osobních dokladů“. Soutěže se zúčastnil Daniel Barták z 3.BP pod vedením PhDr. Jiřího Stuny
a Mgr. Moniky Modráčkové a umístil se na výborném 3. místě.

Krajská kola oborových soutěží

V krajských soutěžích různých oborů se studenti Gymnázia umístili v první desítce v Pardubickém kraji.
Daniel Čermák ze sexty obsadil 9. místo v olympiádě z anglického jazyka a Dominik Hladký z kvinty totéž místo
v grafických disciplínách. Dále získala Barbora Bišková (septima) 7. místo v českém jazyce a Eliška Jirásková
(tercie) 6. místo v dějepisné olympiádě.  A dvě 4. místa vybojovali Matěj Vostrčil z tercie  v krajském kole chemické olympiády a Jonáš Jirovský ze sexty v grafických disciplínách (psaní na klávesnici).

Celostátní kolo Wolkrova Prostějova

Pokřikovská soutěž „PLAMÍNEK“
Na hřišti v obci Pokřikov proběhla 19. 5. 2017 již tradiční soutěž malých hasičů „PLAMÍNEK“.
Zúčastnilo se téměř 200 dětí z MŠ
Pokřikov, MŠ Poršova Skuteč, MŠ
Osady Ležáků Skuteč a MŠ Žďárec
u Skutče. Děti prokazovaly v soutěžích různé dovednosti a znalosti.
Díky hasičské jednotce z Hlinska měly možnost zhlédnout zásah
při simulovaném požáru pošty.
Všechny děti byly oceněny medailemi, diplomy a věcnými cenami.
Soutěž se uskutečnila za podpory organizátorů obce Pokřikov
a SDH Pokřikov.
Jolana Chourová,
ředitelka

Ve vyrovnané soutěži krajského kola se ze tří postoupivších žáků naší školy nejvíce dařilo Olze Kuttelwascherové, která s úryvkem z knihy Ireny Douskové „Oněgin byl Rusák“ vybojovala postup do celostátního kola.
Navázala tak na úspěch Stanislava Jílka, který jako student našeho gymnázia reprezentoval Pardubický kraj na této
přehlídce nejlepších sólových recitátorů, recitačních kolektivů a divadel poezie v České republice v roce 2012.

Literární soutěž Evropa ve škole

V kategorii studentů 15–17 let postupuje z 1. místa do celostátního kola Marian Jirásko z kvinty s příběhem
z pražských uliček a zákoutí „Starý lampář“. Z 2. místa postupuje také Dominik Hladký ze stejné třídy s prací
na téma „Jak chutná Praha“.
Ve vyšší věkové kategorii budou naši školu v celostátním kole zastupovat dokonce čtyři autorky úspěšných prací: vítězkou krajského kola se stala Lucie Tesařová ze septimy se svým „Dopisem Milušce“. Postup vybojovaly
i texty Olgy Kuttelwascherové, Barbory Biškové a Kristýny Jiráskové.

Hudební přehlídka Havran

Žáci naší školy se zúčastnili hudební přehlídky „Havran“, soutěže ve zpěvu skupin v anglickém jazyce, která se
konala v Pardubicích. S písní „Only you“ obsadili velmi pěkné 2. místo.

Krajská kola týmových soutěžích

Tříčlenný tým ve složení: Marian Jirásko, Kristýna Žežulková a Matěj Vostrčil reprezentoval Gymnázium
v krajském kole ekologické olympiády, které se konalo v Regionálním muzeu v Chrudimi. Naši žáci zpracovávali
téma: „Biokoridory a biobariéry pro rostliny a živočichy v okolí“. Společně vytvořili úžasný tým, který si odvezl
3. místo.
Deváté místo v kraji obsadil tým žáků oktávy Jan Jaroš, Martin Sahula a Antonín Vodvárka, který reprezentoval Gymnázium Skuteč v krajském kole Dějepisné soutěže gymnázií České a Slovenské republiky organizované
Gymnáziem Cheb. Letošní ročník nesl název „Léta strachu a nadějí“ a byl věnován období komunistické totality
50. let i uvolnění režimu v 60. letech 20. století. Záštitu nad krajským kolem v Pardubicích převzal hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a poslanec PS PČR Jiří Skalický.
Všem žákům blahopřejeme ke krásným výsledkům v soutěžích a děkujeme za výbornou reprezentaci školy!

Studentské časopisy

Některé třídy vyššího gymnázia vydávají své třídní časopisy. Jedná se o projekt v rámci předmětu Český jazyk
a literatura.
Doporučujeme vaší pozornosti zejména časopis maturitního ročníku („Kvartička v oktávě“), ve kterém oktaváni
zveřejňují své autorské texty (román na pokračování a další zajímavé reflexe). Dále můžete listovat neméně zajímavým časopisem třídy sexty (tError).
A pozor! Třída tercie nižšího gymnázia nezůstává pozadu a vydává také svůj velmi nadějný časopis „Random“.
Časopisy najdete na webu gymnázia:
http://www.gymskutec.cz/skolni-akce/tridni-casopisy/
Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči
Více na www.gymskutec.cz
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Veřejná cvičební hodina
Dne 12. dubna jsme si do sportovní haly pozvaly rodiče, sourozence, babičky i dědy, abychom jim
ukázaly, co umíme.
Cvičit nás chodí hodně a nejsme
jenom ze Skutče. Některé kamarády, pravidelně každou středu, vozí
rodiče ze Žďárce, Prosetína i ze
Skutíčka. Bez pomoci „dospěláků“
by však tato akce nebyla možná.
Proto děkujeme za spolupráci a pomoc řediteli Městských sportovišť
s.r.o. Mgr. T. Kopeckému, M. Zelinkovi z odboru kultury a školství
MěÚ a veliteli MP Skuteč npor.
PhDr., Mgr. Jiřímu Stunovi, místostarostovi Ing. Hřebíkovi a správci KKS J. Stolaříkovi, protože bez
hudby bychom náš Ptačí tanec“ nemohly předvést a všem, kteří nám
přišli fandit.
Děti z oddílu „Sokola“,
Sportovní hala Skuteč

KULTURNÍ KALENDÁŘ
ŁER VEN 2017
do 4. 6., městské muzeum
LEŽÁKY - ODKRYTÁ MINULOST
A JOSEFINA NAPRAVILOVÁ

Výstava „Ležáky - odkrytá minulost“ prezentuje výsledky archeologického průzkumu
na pietním území, jehož cílem bylo ověřit existenci a stav původních sklepů.
Výstava o Josefinš Napravilové přibližuje život výjime–né ženy, která po válce našla
a do osvobozené republiky vrátila na čtyřicet –eskýcha slovenských dští.
Vstupné: zdarma

—tvrtek1. 6. – 16 hodin, KKS
ANDĚL PÁNĚ 2

V rámci Mezinárodního den dští máme, nejen pro všechny dšti, připravené promítání
filmu Andšl Pánš 2.
Vstupné v p„edprodeji 30 K—,na místě 50 K—

sobota 3. 6. – 9 hodin, KKS
VĚDA, VÍRA A SKAUTING

ZPRÁVA PRO LOVCE PEREL

Junák - –eskýskaut, středisko Ležáky Skute–,z. s. pořádá seminář, na kterém vystoupí
například Jiří Grygar, jedna z nejvštších všdeckých osobností u nás, Všra Sosnová, která
strávila 18 let v pracovním táboře na Sibiři nebo bývalý skute–skýpáter Jan Uhlíř.
Vstupné 50 K—

(POLO)LETNÍ JARMARK V KNIHOVN

Zdá se vám do konce roku
daleko? Chcete utratit nashromážděné moriony už teď?

sobota 3. 6. – 14 hodin, koupaliště
DĚTSKÝ DEN NA KOUPALIŠTI

Pak neváhejte a přijďte
do knihovny ve dnech 19. – 23. června 2017. Jarmark pro Lovce
perel nabízí drobnosti pro radost výměnou za vaše moriony. Hra však
pokračuje dál.

Oslava dne dští probšhne v rámci zahájení sezóny na letním koupališti. Pro dšti jsou
připraveny soutšže o sladké odmšny.
Vstupné zdarma

pondělí 5. 6. – 17 hodin, KKS
TANEČNÍ AKADEMIE ZUŠ

Šikovným maminkám, babičkám a dalším dobrovolník„m, kteří
mají chu” vyrobit něco malého pro radost dětí (např. záložky, náušničky, perníčky apod.), se nebráníme.

Na tane–ní akademii vystoupí žáci tane–ního oboru a poprocková žákovská kapela
7MAYS.
Vstupné dobrovolné

SDH RADČICE srdečně zve veřejnost
na dvˆ ˇervnové akce v areálu Doupnice

V. ročník DĚTSKÉHO DNE

6. 6 – 3. 9., městské muzeum
ZBRANĚ VÝCHODOČESKÝCH PUŠKAŘŮ

Vernisáž výstavy zahájí v úterý 6. –ervna v 18 hodin přednáška Mgr. Jana Tetřeva
z Východo–eského muzea v Pardubicích. Uvidíte práce špi–kových puškařů, kteří
zásobovali loveckými a sportovními zbranšmi šlechtu, mššŽany ale také třeba pytláky.
Ve Skut–ise tomuto řemeslu všnoval rod Vosmeků.
Vstupné: plné 20 K—,snížené 10 K—

pátek 9. 6. – 18 hodin, kostely Skute—
NOC KOSTEL¦

17. 6. 2017 od 12.00 – 14.15 hodin
- příjemné odpoledne pro děti i dospělé
- pro soutˆžící obˇerstvení zdarma
- spousta soutˆžních disciplín a sladkostí
- dˆti si vyzkouší techniku hašení
- prohlídka hasiˇského auta
- výcvik ps“ – útok na r ukáv
- dobrovolné vstupné

Komentované prohlídky v–etnš možnosti vstupu do všže a od 20 hodin koncert dštského
pšveckého sboru Cantando a smíšeného pšveckého sboru Rubeš v kostele Nanebevzetí
Panny Marie. Prohlídka varhan i kostela Božího Tšla spojená se soutšžní výstavou
obrázků kostelů od dští z místních škol.
Vstupné zdarma

pondělí 12. 6. – XX hodin, KKS
SKUTEČSKÝ SLAVÍK – VÝBĚROVÉ KOLO

ZUŠ Vítšzslava Nováka pořádá výbšrové kolo oblíbené pšvecké soutšže Skute–ský
slavík.
Vstupné dobrovolné

NECKYÁDA
17. 6. 2017 od 15.00 – 18.00 hodin
- skvˆlá zábava pro celou rodinu
- jízda na trakaři
- hod pařezem, hod válečkem
- plavba v neckách a jízda na lyžích
- v každé disciplínˆ lákavé ceny

27. 6. – 3. 9., městské muzeum
MALOVÁNÍ V ČASE

Vernisáž malířů autodidaktů Josefa Macka a Rosti Knápka zahájí v úterý 27. –ervnav 18
hodin žáci skute–skéZUŠ Vítšzslava Nováka. Josef Macek vám představí snové krajiny
a zátiší (oleje, akvarel) a RosŽa Knápek abstrakce (akvarel, enkaustika).
Vstupné: plné 20 K—,snížené 10 K—
P„ipravujeme:
19. 8. Posvícenský jarmark

19. 8. ¦emeslná sobota
19. 9. Výstava: 120 let lokálky Poli–ka- Skute–

´ pobejt. Dobré pivko a klobásy samozřejmostí! Při nepřízni počasí se akce nekoná.
Přijdte

Na své si ve Sportovním parku Pardubice přijdou všechny generace

Celkem 9 dní plných sportu,
nové logo, nově ozdobená lávka přes Chrudimku. To všechno
a ještě více se skrývá v projektu
Sportovní park Pardubice (SPP).
Na minimálně 15 stálých a několika variabilních stanovištích umístěných na souši i na řece se vystřídá

nejméně 60 sportovních klubů
a oddílů z Pardubic a okolí. Děti si
tak vyzkouší nejrůznější aktivity,
k nimž by se třeba jinak nedostaly,
jejich rodiče si pak mohou užít řadu
kulturních akcí, které program SPP
doplní zejména o víkendu.
Pardubický kraj podpoří akci
částkou 500 tisíc korun. „Již
po konci olympijského parku jsme
o možnosti uspořádat podobnou
akci uvažovali, a proto jsem rád,
že k tomu nakonec došlo. Krajské
zastupitelstvo schválilo podporu
tomuto projektu ve výši půl milionu korun. Věřím, že Sportovní park
Pardubice přiláká po velkém úspěchu olympijského parku do Pardubic návštěvníky ze všech koutů

našeho regionu, a to především rodin s dětmi. Doufáme, že i díky sportovnímu parku vzroste mezi dětmi
zájem o sport, ať už je to kterýkoliv,“ uvedl hejtman Pardubického
kraje Martin Netolický. „Prostor
u soutoku řek Labe a Chrudimky
přímo vybízí k pořádání podobných
akcí. Už loni se to ukázalo při konání Olympijského parku Pardubice. Rádi bychom zachovali kontinuitu tohoto úspěšného projektu,
a proto jsme se rozhodli navázat
na něj další podobnou akcí. Od 12.
a do 20. srpna tak bude park
Na Špici patřit Sportovnímu parku
Pardubice. Olympijský park rozzářil naše město a dal celé republice
vědět, že Pardubice jsou městem

sportu a umějí to rozjet. Věřím, že
tomu tak bude i letos v parku sportovním,“ podotýká primátor města
Martin Charvát.
Program
Sportovního
parku Pardubice je cílen především
na děti a příměstské tábory, pořadatelé hodlají oslovit také mateřské
a základní školy. Návštěvníci nepřijdou ani o exhibice, autogramiády
z řad zástupců zúčastněných klubů,
streetbalový turnaj pro veřejnost,
americký fotbal, basketbal a mnoho
dalšího. Řada aktivit bude zaměřena
také na seniory formou doplnění prvků na některých stanovištích. Každodenní program parku bude startovat
v 9 hodin.
Tisková zpráva
Pardubického kraje

Plavecký kroužek Plavání pro každého pořádá
sportovně-táborovou akci pro děti:
Stravování: 5x denně ve školní jídelně a v kiosku
sportovní haly
Doprava: vlastní
Program:
sportovní aktivity – hry, soutěže, turnaje, …
táborové aktivity – noční hry, táborák, karneval, …
Termín: od 8. 7. do 15. 7. 2017
Cena: 3.500 Kč
Příměstský tábor:
tato varianta je možná i vítaná, bez ubytování, při ceně
2.500 Kč
Kontaktní osoba: Bc. Jana Pauerová, tel.: 777 298 928

T°šíme se na Vás, Vaše kamarády, spolužáky, sourozence,
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Proč je důležité
třídit staré elektro?
Třídění odpadu je u nás už
téměř běžná věc. Víme, co se
starým papírem, plasty i sklem.
Přesto ale mnozí z nás zapomínají
při úklidu vyčlenit staré elektro.
Spotřebiče přitom obsahují nebezpečné látky jako například
rtuť, olovo nebo kadmium. Ty
se na klasické skládce uvolňují
do půdy, vody a ovzduší a poškozují tím životní prostředí. Pokud
ale elektrospotřebiče odevzdáte
do sběrného dvora nebo vhodíte
do červených kontejnerů, poputují přímo do recyklační linky, kde
se z nich pomocí různých separací získávají původní suroviny
a materiály ke znovuvyužití.
Některé studie uvádějí, že se
recyklací 100 televizorů ušetří
takové množství elektrické energie, které by stačilo na chod domácnosti až na 4 roky, nebo se
ušetří až 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska. Odevzdáním 10 vysloužilých monitorů se uspoří energie
potřebná pro chod notebooku
po dobu necelých 5 let.
Zpětný odběr elektrozařízení
ve Skutči zajišťují hlavně spo-

lečnosti Asekol a Elektrowin a to
prostřednictvím sběrného dvora,
popř. červených stacionárních
kontejnerů. Z informací firmy
Elektrowin, která se specializuje hlavně na chladicí techniku
a ostatní domácí spotřebiče jako
jsou mikrovlné trouby, rychlovarné konvice, šlehače, mixéry, vysavače apod, vyplývá, že
v roce 2016 občané odevzdali
8,61 t chladicí techniky a 8,07 t
domácích spotřebičů. Společnost
Asekol specializující se na odběr
kancelářské a spotřební elektroniky jako jsou TV, monitory, tiskárny, PC, notebooky, mobily, audio
a video technika apod. odebrala
v roce 2016 od občanů 307 ks televizí a monitorů a 2 116 kg ostatních drobných spotřebičů.
Je potěšitelné, že množství
elektrospotřebičů odevzdaných
občany v rámci zpětného odběru, se oproti roku 2015 zvýšilo
o cca 25%, takže doufáme, že tento pozitivní trend bude i nadále
pokračovat.
Ing. Roman Hřebík,
místostarosta

Do Pardubic na Mistrovství
světa v hokejbale
Již v lednu roku 2015 rozhodl
Kongres Mezinárodní hokejbalové federace ISBHF o pořadatelství Mistrovství světa v hokejbale
v roce 2017. Světová elita zamíří
po osmi letech do České republiky, dějištěm se stanou obě haly
Tipsport arény Pardubice.
Ve dnech 1. – 10. června dorazí do Pardubic kolem tisíce hráčů
z celkem 30 týmů a další stovky
fanoušků z celého světa. Záštitu
nad akcí, kterou pořádá Českomoravský svaz hokejbalu, převzal
hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a primátor Pardubice Martin Charvát. Na parkovišti
u arény bude připravena Fan zóna,
v doprovodném programu akce
jsou zařazeny koncerty, animační programy pro děti, turnaje škol
i game zóna. Doprovodný program
bude však probíhat i jinde ve městě. Například na Pernštýnském
náměstí bude ve dnech 8. – 10.
června umístěn zrcadlový labyrint

Čas běží, vzpomínka zůstává. Dne 11. 6. 2017
uplyne 5. let od chvíle, kdy nás opustil náš bratr
Stanislav Alt ze Skutče. Kdo jste ho znali a měli
rádi, věnujte mu společně s námi tichou vzpomínku.
Bratr a sestry s rodinami

VZPOMÍNKA

Dne 25. 6. 2017 uplyne 6 let od úmrtí pana
Františka Boušky ze Skutče. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou manželka a děti.

a v témže termínu proběhnou
i Městské slavnosti Pardubice –
tradiční přehlídka amatérské scény
z Pardubic a okolí.
Denní vstupné na zápisy
mistrovství činí 100 Kč, permanentka na celé MS 500 Kč.
Děti do 120 cm mají vstup zdarma. Bližší informace najdete na
www.pardubice2017.cz
/frí/

MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
V červnu se mohou těšit na první
výzvy především mateřské, základní a střední školy a také organizace
zájmového a neformálního vzdělávání. Stejně tak je připravena
výzva pro hasiče - jednotky sboru
dobrovolných hasičů kategorie II.
a III. (podle přílohy zákona o požární ochraně). Oddíly nižší kategorie, které na výzvu nedosáhnou,
touto cestou vyzýváme k zapojení
do MAP ORP Chrudim a k upřesnění požadavků o potřebách oddílů
pracujících s dětmi, jak bylo domluveno na setkání MAS SKCH se
zástupci všech hasičských organizací na území MAS SKCH. Zároveň jsou na webu MAS SKCH (Aktuality – Dotační info) vyvěšovány

VZPOMÍNKA

VZPOMÍNKA

Dne 5. 6. 2017 by se dožil 90 let pan
Miroslav Najman ze Skutče. Dne
4. 4. 2017 uplynulo 10 let od úmrtí
paní Věry Najmanové. Kdo jste je
znali, vzpomeňte s námi.
S úctou a láskou vzpomínají synové s rodinami.

Řádkový inzerát

ZÁKLADNÍ KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE ve Skutči prosí
občany města, kteří nepotřebují obývací stěnu, kterou již chtějí vyhodit, o její možné poskytnutí kynologickému klubu, za odvoz.

Řádkový inzerát

Prodám zděnou garáž ve Skutči na Čertovině. Elektřina zavedena.
Informace na telefonu 608 513 711.
informace o vhodných dotačních
příležitostech pro všechny NNO nestátní neziskové organizace.
Tento měsíc přinese také první
výzvy MAS SKCH, z.s. z Programu rozvoje venkova. Půjde o Rozvoj zemědělských podniků a Rozvoj regionálního podnikání, jejichž
avíza jsou na webu k dispozici již
od května. Připomínáme všem žadatelům možnost konzultace záměru před podáním žádosti v kanceláři MAS, aby vaše cesta k dotacím
byla co nejpříjemnější.

Řádkový inzerát

Prostory k podnikání v centru města Skutče. Nabízíme k pronajmutí zděné, suché vytápěné prostory 40 - 300 m2 vhodné na zřízení
obchodu, restaurace, kavárny, cukrárny, fitness nebo i pro lehkou výrobu, montáže nebo sklad. Přízemí, plyn, rampa, možnost individuálního
přizpůsobení prostor. Tel.: 608 773 259.
Na webu najdete také fotogalerii
k zajímavostem a krásám našeho
území. Budeme rádi za pomoc při
jejím rozšiřování a předem děkujeme za zaslané příspěvky. Totéž
platí o akcích, na které byste rádi
upozornili ostatní. Jako novinku
připravujeme informace o regionál-

ních podnikatelích z našeho území,
kterým můžeme nabídnout i další
propagaci, možnosti certifikace,
potřebné informace. Příspěvky či
náměty zasílejte na e-mail: info@
masskch.cz.
Kancelář MAS Skutečsko,
Košumbersko a Chrastecko
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FOTOKURIOZITA
2v1
Blíží se prázdniny, proto přinášíme hned dvě kuriozity najednou. Ta
první může posloužit jako tip na zahradní domek pro děti, druhá může
být cílem vašeho výletu.
Domek na „kuří nožce“ jsme
vyfotili v Lovosicích, pod kopcem
Lovoš. Funkci „kuří nožky“ plní
zbytek kmene smrku, na němž je
připevněna kovová konstrukce,
která chaloupku drží.

3

AVILO MEDIOPTIK s.r.o

1

Pietní vzpomínka k 75. výročí vyhlazení
osady Ležáků - 25. června 2017

Palackého 38,
Holice,
tel: 466 920 672
Na Labišti 532,
Pardubice,
tel: 466 647 352

VÍCE
INFORMACÍ
U NÁS
V OPTICE

ORIGINÁLNÍ BRÝLE
S VLASTNÍM PODPISEM

V programu je připraveno:
8.30 – celebrovaná mše u muzea
10.00 – kladení věnců delegacemi
u pomníku „Kniha obětí“,
hymna, projevy hostů
11.15 – vystoupení dětského pěveckého sboru Radost
11.20 – zapálení Ohně (bez) naděje
11.20 – seskok vojenských parašutistů do prostoru mohyly
Vstup do prostor muzea je
po celý den zdarma. Na akci je
zajištěna autobusová doprava. Odjezd autobusu z Palackého náměstí
ve Skutči je v 7.40 h.
/frí/

Sládkova 849,
Skuteč,
tel: 469 350 541

Zrak – brýle v průběhu života
V rubrice Neotištěno ve Skutečských novinách najdete opět text s výše
Olivova_inzerce_kids2_85x55.indd 1
11.05.2017 8:41:03
uvedeným nadpisem. Tentokrát se můžete poučit o problémech se zrakem
u dětí. Dozvíte se, kdy jít s dětmi na preventivní prohlídku k odborníkovi či
MĚSTSKÉ
SKUTEČ
27. 6. – 3. 9. 2017
jaké
brýle se dnesMUZEUM
pro ně vyrábějí
.
redakce
Už jste někdy viděli kudrnaté
prase? Pokud ne, můžete se na ně
podívat, když si zajedete na Paseky
u Proseče (kde je i pěkná rozhledna Terezka) a půjdete – ani ne 1 km
po planetární stezce, která je současně cyklostezkou, směrem na Martinice. V ohradě u jedné z usedlostí
je jich několik, včetně parádního
„kňoura“. Mělo by se jednat o bioprase kadeřavé Mangalica.

MĚSTSKÉ MUZEUM SKUTEČ 27. 6. – 3. 9. 2017
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V
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ZBRANĚ VÝCHODOČESKÝCH PUŠKAŘŮ
MĚSTSKÉ MUZEUM SKUTEČ

6. 6. – 3. 9. 2017

Putovní výstava Východočeského muzea
v Pardubicích ukazuje prvotřídní puškařskou
práci z našeho regionu převážně z doby 19. a 20.
století, několik starších zbraní bylo vyrobeno už
v 18. století. K vidění budou i zbraně vyráběné
potají v domácích podmínkách, třeba pro
pytlácké účely. Připomeneme si také historii
významného rodu Vosmeků, puškařů ze Skutče.

Výstavu zahájí 6. 6. v 18 hod. Mgr. Jan Tetřev,

hlavní tvůrce výstavy, kurátor podsbírky militárií pardubického muzea, autor
mnoha článků v tematických časopisech Střelecká revue a Střelecký magazín.

otevřeno denně 9 – 12 13 – 17 hod.
www.muzeum.skutec.cz
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