MYŠLENKY MOUDRÝCH
S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih
pak nebývá učený nikdo ani ve škole.
Jan Amos Komenský

Prvňáčci školního roku 2017/2018
Pondělí 4. září znamenalo začátek školní docházky také pro několik desítek prvňáčků ve Skutči a ve Žďárci u Skutče. Na Základní škole Smetanova byly otevřeny dvě první třídy, jedna méně početná třída vznikla
i na Základní škole Komenského. Školní rok s úsměvem na tvářích zahájili
i žáci v malotřídní škole ve Žďárci.
Všechny děti prvních tříd přišel pozdravit a hodně radosti i úspěchů
v učení jim popřát starosta Města Skuteč Pavel Bezděk v doprovodu tajemnice úřadu Mgr. Marie Zelenkové a vedoucí odboru kultura a školství
Lenky Frídlové.  					     /frí/

q Restaurovaný Mariánský sloup na Palackého náměstí ve Skutči.

Podzimní předprodej: 15. ročník festivalu a 6 divadel

Už příští měsíc ve Skutečských
novinách „odtajníme“ program
jubilejního 15. ročníku festivalu
Tomáškova a Novákova hudební
Skuteč. Zatím můžeme pouze naznačovat …     
Zahájení obstará symfonický
orchestr, který nás vloni ohromil
Vltavou. Opera i opereta   nabídnou vysoce atraktivní tituly
nejslavnějších skladatelů. Balet
nebude klasickým představením,
nýbrž půjde o scénicky zpracovanou světoznámou kantátu. Nově
přibyde koncert v kostele v Proseči a dva koncerty doplní umělecký přednes známých umělců.
Do prostoru zimního stadionu jsou

připraveny dvě skutečné „pecky“
a v závěrečném koncertu se
v KKS blýskne operní hvězda slovenského původu s mladým sólistou ND. Co prozradit můžeme, je
termín zahájení předprodeje (viz.
níže).
Také pro příznivce divadla máme
dobré zprávy. Jarní abonmá je
připraveno – popis tří her, které
nabízí, najdete na str. 8. Ale nejen
to. Potěšeni množstvím lidí, kteří
i mimo abonmá chodí na volně
zařazená představení, jsme se rozhodli od ledna do května zařadit
navíc ještě další tři kusy. A protože
nejde o úplně běžná představení,
uvádíme je pod hlavičkou „DI-

VADLO ODVÁŽNÉHO DIVÁKA.“ Nemusíte se však bát, že
by šlo o nějaké horory. Tato tři
vybraná představení jsou divácky navštěvovaná, sbírají ocenění
a nám se beze zbytku líbila. Ale:
v některých se nešetří jadrnými
výrazy, jiná jsou netradiční svým
ztvárněním nebo řeší závažnější
problémy. A my jsme nesebrali dost

odvahy k tomu, abychom je začlenili do běžného abonmá. Rozhodně je však chceme doporučit jako
vynikající. Vstupenky na ně budou
k dispozici jednotlivě. Věříme,
že si své diváky najdou a v jejich
výběru budeme moci pokračovat.
Za projevenou „odvahu“ vám předem děkujeme!
Lenka Frídlová

q

1. A ZŠ Smetanova

q

1. B ZŠ Smetanova

q

1. třída ZŠ Komenského

q

Základní škola Žďárec u Skutče

TERMÍNY ZAHÁJENÍ PŘEDPRODEJŮ:
Divadelní abonmá jaro 2018
Divadlo odvážného diváka		
Abonmá TNHS 		
TNHS jednotlivé vstupenky

po 20. 11., od 7.00 h.
út 21. 11., od 7.00 h.
po 27. 11., od 7.00 h.
po 4. 12., od 7.00 h.

Kalendáře na rok 2018 míří do prodeje
Titulní stránka kalendáře pro rok 2018 prozrazuje jeho tematické
zaměření i to, že se jedná o tiskovinu Mikroregionu Skutečsko – Ležáky, pod jehož vydání se však poprvé podepsal odbor kultury a školství
Městského úřadu Skuteč. Kalendáře tak mají podobu, na kterou jsou
skutečští již dvacet let zvyklí. Na stránkách je dostatek místa na poznámky a v kalendáriu nechybí církevní svátky. Stejně jako v předchozích letech, budou kalendáře v prodeji v městském muzeu, městské
knihovně i na pokladně ekonomického odboru MěÚ Skuteč (zde pouze
v úřední dny). Jejich cena se také nezvýšila; činí velmi přijatelných
45 Kč.  	                    			                  /frí/
V sobotu 2. září proběhla akce při příležitosti 120. výročí železniční trati mezi Poličkou a Žďárcem u Skutče. Program, který připravil
spolek Poličská lokálka, z. s. nabízel především jízdy zvláštních vlaků
sestavených z historických vozů bývalé třetí třídy vedených parní lokomotivou 464.008 přezdívanou „ušatá“ z roku 1935. Po stanici ve Skutči
jezdil historický motorový vůz M131.1228 „Hurvínek“ a návštěvníci
mohli využít historický autobus Škoda 706 RTO, který jezdil mezi skutečským nádražím a náměstím. Po celý den se o cestující staral personál
v dobových uniformách a nabízel k prodeji upomínkové předměty s železniční tématikou včetně starých lepenkových jízdenek.

SKUTEČSKÉ NOVINY

STRANA 2

Výročí Pěveckého sboru Rubeš
V letošní koncertní sezóně oslaví Pěvecký sbor Rubeš, významný
kulturní spolek města, 155 let od
svého založení. Toto výročí jsme
pojali netradičně. K naší radosti pozvání na slavnostní koncert
přijali všechny aktivní sbory města - MŠ Poršova, Obce Ležáků,
sbory ze ZŠ Smetanova i ZŠ Komenského, Gymnázia SŘMR a samozřejmě i Cantando při  ZUŠ V.
Nováka. Připojí se také sbor SeniorCentra ve Skutči Radost. Zprvu
neuvěřitelnou myšlenku se podaři-

lo dotáhnout do konce a doufám,
že tímto podobná spolupráce neskončí. Proč v ní nepokračovat?
Příležitostí bude jistě ještě mnoho
- jak pro město při oslavách, rozsvícení stromu, tak třeba i pěvecký
festival například v SeniorCentru?
Věřím, že se tato idea ještě do budoucna rozšíří a naplní.
Oslavy i díky tomuto historicky
prvnímu setkání   dostanou nejen
výrazně větší umělecký, ale i společenský význam. Koncert završí
společné provedení písně v úpravě

Miroslava Raichla „Tancuj, tancuj“.
Slavnostnímu koncertu bude
předcházet i výstava o historii
Rubeše, jeho současné činnosti,
nevynecháme vzpomínku a připomenutí významných osobností,
které s Rubešem v minulosti spolupracovaly nebo byly spjaty. Svůj
vlastní výstavní panel si zaslouží
i spolupráce s festivalem Tomáškova a Novákova hudební Skuteč.
Rubeš pravidelně vyprodá koncert v Chrasti, kde spolupracuje

s Chrudimskou komorní filharmonií i PS Slavoj. Letošní koncert
dokonce natáčela ČT Art do pořadu Terra musica. Svůj prostor budou mít a další zajímavé projekty
a koncerty, zájezdy do zahraničí
- Francie, Polsko, Německo, apod.
Slavnostní koncert se koná dne  
13. října od 19 hodin v Kulturním
klubu Skuteč a vy si jej nenechte
ujít. Přijďte si ho užít společně
s námi.
Zdeněk Kudrnka

Balda získal nejvyšší skautské vyznamenání
Ve Skutečském kostele Nanebevzetí Panny Marie se slavení
eucharistie 21. neděle v mezidobí
stalo oslavou celého skautského
hnutí. Mši svatou celebroval pomocný biskup královehradecký
a celoživotní skaut bratr Mons.
Josef Kajnek. Tato neděle se stala
výjimečnou díky předání nejvyššího skautského vyznamenání Řádu
stříbrného vlka bratru Ladislavu
Bartůňkovi - Baldovi (*1933).
Slavnostního předávání vyznamenání se zúčastnilo mnoho vzácných hostů, jimiž byli senior Řádu
stříbrného vlka bratr Miloš Blažek
- Merkur, další nositelé tohoto vysokého vyznamenání bratr Eduard
Marek - Hroznýš, bratr Zdeněk
Navrátil - Fetišek, Jiří Lukšíček Rys, náčelník Junáka bratr Marek
Baláš - Číča, dále také představitelé města Skuteč, a mnoho dalších.
Před závěrečným požehnáním bratr

Merkur udělil Ladislavu Bartůňkovi Řád stříbrného vlka. Tento řád
je významným oceněním, jelikož
počet jeho nositelů je omezen pouhými dvanácti členy a je udělován
doživotně, ostatním nositelům tohoto řádu však přes jejich vysoký
věk zdraví nedovolilo do Skutče
přicestovat.
Bratr Ladislav Bartůněk - Balda
tento řád získal za svůj celoživotní
přístup ke skautskému a civilnímu
životu. V 50. letech byl komunistickým režimem vězněn jako nepřítel státu v uranových dolech na
Jáchymovsku za protistátní činnost
a za pokus o přechod státní hranice, poté, co byl Státním soudem
ve Skutči ve vykonstruovaném procesu spolu s dalšími občany odsouzen na 6 let tvrdého žaláře. Také se
jako vězeň podílel na výstavbě částí
města Příbrami. Jelikož byl Junák v
době komunistického útlaku zaká-

Investice MěVAK Skuteč, s.r.o.
Městské vodovody a kanalizace Skuteč s.r.o. pokračují v investicích do infrastruktury, a to
i s novým vedoucím společnosti.
Od 1. 9. 2017 se jím stal pan Martin
Havel.
Koncem srpna byla opravena čerpací stanice v ulici Zvěřinova. Opra-

v položení nového potrubí a zrušení
starého nevyhovujícího roubeného
kanálu. Investici, jejíž hodnota dosahuje výše 799 206 Kč, realizuje
firma Instav Hlisko a.s.
Současně společnost MěVAK
Skuteč s.r.o. intenzivně pracuje na
přípravách odkanalizování obce

zán, nemohl se naplno zapojit do
skautské činnosti. V roce 1968 a
následně v roce 1989 se bratr Balda
obrovskou měrou zasadil o znovuobnovení Junáka na Skutečsku a
také v celém okrese Chrudim. Na

závěr předávání bratr Merkur nádherně vystihl Baldův přínos pro
skautské hnutí: “Kdyby nebylo lidí,
jako je Balda, Junák by dnes neexistoval.”
Martin Pavliš - Krokodýl

Harmonogram odkalování vodovodní
sítě ve Skutči a v přilehlých obcích
MěVaK Skuteč s.r.o. bude provádět ve dnech 16. až 26. října 2017 plánované odkalování vodovodní sítě. V těchto dnech může dojít ke krátkodobému zakalení vody ve vodovodní síti. Doporučujeme v těchto dnech omezit
praní prádla, případně použití vody tam, kde by zákal mohl být na závadu.
Takto zakalená voda není v žádném případě hygienicky závadná.
Upozorňujeme odběratele, že časový plán odkalování může být z provozních důvodů pozměněn.

Pá 20. 10. -  Os. Ležáků, domov důchodců, Sládkova, Družstevní, Smetanova, Havlíčkova, Fimberk – okály, Luční, Skutíčko, přivaděč do VDJ
Štěpánov

/frí/

Po 23. 10. - VDJ Lažany, Přibylov, Nová Ves, Bílý Kopeček
Út 24. 10. - Lažany, Lešany, p. Truncová, p. Durek, Hněvětice, Borek
St 25. 10. - přivaděč Žďárec, obec Žďárec, Radčice
Čt 26. 10. - Štěpánov, Zbožnov, Lhota u Skutče
Havel Martin, MěVaK Skuteč s.r.o.

Kostel ve Skutči patří k cenným památkám,
s jejichž obnovou pomáhá i kraj

q Oprava kanalizace na náměstí Smila Flašky

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. 5
je volební místnost v budově obecního domu Radčice čp. 57, pro voliče trvale
přihlášené v obci Radčice.

Čt 19. 10. – Náměstí, Heydukova, Rubešova, Tyršova, Dr. Znojemského,
Tomáškova, Příčná, Žáčkův Kopec, B. Němcové, Jiráskova, Šraňk

Skutíčko a Lažany. Žádosti na obě
akce budou podány v programu
Státního fondu životního prostředí.  	

Právo volit do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky má každý občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Překážkou výkonu volebního práva je omezení z důvodu ochrany zdraví lidu
a omezení občana způsobilosti práva volit. Volební právo mají všichni občané České republiky, bez ohledu na to, zda mají bydliště na území státu či nikoli. Pro volby
do Poslanecké sněmovny je umožněno občanům volit na zastupitelských úřadech
České republiky.

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.

Út 17. 10. – V. Nováka od gymnázia do náměstí k obchodu Slunce, ul. ČSA
ke stadionu, Poršova, Sadová, Zvěřinova, přivaděč Skuteč – VDJ Lažany,
ul. ČSA ke Šraňku, Fimberk

vu objektu v hodnotě 91 155 Kč provedla firma Petr Žoudlík.
Jak jistě veřejnost zaregistrovala, byla 4. září zahájena
oprava kanalizace na náměstí Smila Flašky. Ta spočívá

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů
pod č. 135/2017 s datem rozeslání dne 2. května 2017, volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Dny konání voleb stanovil prezident na pátek 20. října 2017 od 14.00 do 22.00
hodin a sobotu 21. října 2017 od 08.00 do 14.00 hodin.

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.

Pravděpodobný postup odkalování:
Po 16. 10. – Směr VDJ – Obchvat na Lažany, Obchvat směr V. Nováka
(Lázně), Melicharova, Horecká, Žulová, V: Nováka-Lázně, Obchvat směr V.
Nováka ke gymnáziu, V. Svobody, Husova, Štěpánkova, Máchova, Klínek

q Čerpací stanice v ulici Zvěřinova

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky 2017

Pardubice/Skuteč – Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie
ve Skutči je rozdělena do několika etap, v té první se obnovuje výmalba kostela za tři čtvrtě milionu korun. Na financování se v rámci dotace bude podílet i Pardubický kraj.
„Kostel ve Skutči je významnou kulturní památkou z poloviny
14. století. Je využívám nejen církví, ale konají se tu i koncerty v rámci
Tomáškovy a Novákovy hudební Skutče či Noci kostelů. Proto jak Pardubický kraj, tak město Skuteč přispějí na restaurování výmalby částkou 300 tisíc korun,“ uvedl 1. náměstek hejtmana pro kulturu Roman
Línek. Zbytek uhradí farnost ze svých prostředků.
Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie je poprvé zmiňován jako
farní v listinách tehdejšího litomyšlského biskupství již v roce 1350,
roku 1655 byl povýšen na děkanský. Jedná se o původně gotický, renesančně upravený kostel. Uvnitř je zachována renesanční pískovcová
kazatelna s bohatou sochařskou výzdobou a renesanční kruchta, cínová
křtitelnice z roku 1518, v části presbytáře byly objeveny pozdně gotické
fresky. Oltářní obraz Nanebevzetí Panny Marie je kopií obrazu Petra
Brandla z kostela sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě. Kostel několikrát vyhořel, po požáru v roce 1850 byla postavena nová střecha věže. Větší
restaurátorské práce se uskutečnily v 19. století za dohledu architekta
Františka Schmoranze. Po roce 2000 Pardubický kraj přispěl na opravu
střechy a fasády kostela.
Tisková zpráva Pardubického kraje

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.
Při volbách do Poslanecké sněmovny může volič hlasovat na voličský průkaz,
a to nejen v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky, ale také v jakémkoliv volebním okrsku v zahraničí u zastupitelského úřadu (např. při zahraniční dovolené, při zahraničním studiu či pracovním pobytu).
Voličské průkazy vydávají obecní úřady v místě trvalého pobytu voliče, popř.
zastupitelské úřady, je–li volič s bydlištěm v zahraničí již zapsán ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu.
O vydání voličského průkazu může volič požádat ode dne vyhlášení voleb,
tedy od 2. května 2017 násl. způsoby:
1. písemně zasláním poštou na obecní úřad, kde má volič trvalý pobyt, nejpozději
do pátku 13. října 2017 do 16.00 hodin. V případě zaslání poštou, musí být žádost
opatřena úředně ověřeným podpisem voliče
2. v elektronické podobě, avšak pouze prostřednictví osobní datové schránky voliče
3. osobně – v tomto případě není písemná žádost voliče požadována,
obecní úřad v tomto případě sepíše úřední záznam, nejpozději do středy
18. října 2017 do 16. 00 hodin.
Voličské průkazy se mohou vydávat nejdříve ve čtvrtek 5. října 2017.
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.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem
České republiky.
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, email: marcela.peterkova@skutec.cz.

SKUTEČSKÉ NOVINY

KRÁTCE
Zahájení sezóny
zimního stadionu

Sezóna zimního stadionu bude
zahájena v sobotu 7. října. Tohoto dne je zvána veřejnost na první
veřejné bruslení, a to od 18 do 20
hodin.

Omezení
provozu úřadu

V souvislosti s účastí zaměstnanců na školení zapisovatelů volebních komisí (Volby do Poslanecké
sněmovny PČR), bude v pondělí
9. října provoz Městského úřadu
omezen.  

STRANA 3

Muži SDH Zbožnov Mistry republiky, úspěchy sbíral i Martin Lidmila
Mistrovství republiky v požárním sportu v kategorii mužů
a žen hostilo ve dnech 25. – 27. 8.
2017  hlavní město Praha. Zahájení proběhlo za účasti významných
hostů, primátorky A. Krnáčové,
generálního ředitele genmjr. Ing.
Drahoslava Ryby, starosty sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Karla Richtra a dalších,  záštitu nad
mistrovstvím převzal ministr vnitra
Milan Chovanec.
První soutěžní den prověřil zdatnost hasičů při výstupu se žebříkem na cvičnou čtyřpatrovou věž.
V atraktivním prostřední pražského
výstaviště se předvedli jak dobrovolní tak profesionální hasiči . Je potěšitelné, že v kategorii mužů – SDH,
obsadil 2. místo Martin Lidmila.

pořadí
1 	
2 	
3 	
4 	
5 	
6 	
7 	
8 	
9 	
10 	
11 	
12 	

č.
176 	
66 	
69 	
67 	
166 	
68 	
184 	
84 	
96 	
171 	
165 	
182 	

dráha
3
3
2
1
2
1
4
1
2
3
4
4

Pro ilustraci celkové výsledky:

soutěžící
SDH
1. kolo
Daniel KLVAŇA
Oznice
14,14
Martin LIDMILA 	 Zbožnov 	
15,44 	
Vojtěch KLENKA 	 Brloh 	
15,19 	
Jiří ŠKODNÝ 	
Morašice 	
18,29 	
Jakub KASAL 	
Dobrá 	
15,33 	
Lukáš RICHTER 	 Mlékosrby 	 16,02 	
Dominik BĚLSKÝ 	 Krouna 	
16,06 	
Michal KRUPKA 	 Polabiny 	
16,50 	
Richard SVAČINA 	 Michálkovice 19,27 	
Matouš HRDINA 	 Lukavice 	
16,47 	
Marek PEŠTÁL 	 Budíkovice 	 16,87 	
Jan JUŘIČKA 	
Luká 	
28,73 	

Lidmilovi, SDH Zbožnov pak
tuto disciplínu vyhrál.
Štafeta B z SDH Zbožnov dokázala   4x 100 m s překážkami
zaběhnout za 55,9 s. V těsném
souboji nakonec patří stříbro šta-

2. kolo celkem
15,66
14,14
14,95 	
14,95
15,55 	
15,19
15,22 	
15,22
20,54 	
15,33
20,89 	
16,02
16,46 	
16,06
16,16 	
16,16
16,45 	
16,45
16,49 	
16,47
16,88 	
16,87
28,52 	
28,52

(Plzeňský kraj), čas 25,96 s a bronz
získalo družstvo SDH Michálkovice (Moravskoslezský kraj), čas
26,02 s. Našim se bohužel až tak  
„nedařilo“ a s časem 26,09 obsadili
v této disciplíně 4. místo.

Darujte vánoční strom

Máte-li na svém pozemku strom
(smrk), který překáží nebo už by
jej bylo vhodné z různých důvodů
pokácet, můžete jej už v této době
nabídnout městu Skuteč. Mohl by
se stát stromem vánočním a zkrášlit
náměstí v období před nejkrásnějšími svátky v roce. Informace o
vhodných stromech směřujte na podatelnu úřadu (sekretariát starosty).

SPORTOVNÍ KALENDÁŘ
Ne 1. 10.
		
		

Basketbal – Východočeská liga muži
– BK Skuteč x Sokol Nová Paka
(10.00 – 12.00)

So 7. 10.
		

Basketbal – Oblastní přebor žáci U13
– BK Skuteč y Sokol Nová paka
(9.00 – 12.00)
Stolní tenis – divize muži
– Skuteč x Ústí nad Orlicí B (9.00 – 12.00)
Stolní tenis – divize muži
– Skuteč x Choceň B (13.30 – 17.00)
Fotbal – Skuteč A x Křižanovice (16.00)

		
		
		
		
Ne 8. 10.

So 14. 10.
Volejbal – Turnaj O pohár starosty města
			
Skutče (7.00 – 19.00)
		
Fotbal – Skuteč B x Ronov n. D. B (16.00)
		
Fotbal – Skuteč x Ronov/Třemošnice,
		
ml. žácí (10.00)
Ne 15. 10.

Florbal – 3. liga juniorů (9.00 – 18.00)

So 21. 10.
		

Florbal – přebor mladších žáků,
1. liga dorostenek (9.00 – 19.00)

Ne 22. 10.

Fotbal – Skuteč A x Svratouch (15.30)

So 28. 10.
		
		
		
		
		
		

Basketbal – oblastní přebor žáci U14
– BK Skuteč x BSK Continental
Jičín (9.00 – 12.00)
Basketbal – Východočeská liga muži
– BK Skuteč x TJ Jiskra Hořice
(17.00 – 19.00)
Fotbal – Skuteč B x Miřetice B (14.30)

Ne 29. 10.
		

Basketbal – Východočeská liga muži
– BK Skuteč x BK Přelouč B (10.00 – 12.00)

Ne 5. 11.

Fotbal – Skuteč A x Holetín

Aktuální rozpis jednotlivých sportovišť naleznete
na www.sportovisteskutec.cz
Městská sportoviště Skuteč, s.r.o.
hledají pracovníka na pozici:

Pracovník sportovní haly (recepční, úklid)

Tiskové chyby

V minulém čísle se na dvou
místech objevily nesprávně udané
číselné údaje. V prvním případě
šlo o částku celkových nákladů na
rekonstrukci hasičské zbrojnice,
kde byly špatně rozmístěné mezery,
a suma tak na první pohled vypadala mnohonásobně nižší. Správně má částka podobu 22 310 981
Kč. Druhý chybný údaj se objevil
v textu o investicích; konkrétně nákladech za kompletní rekonstrukci
WC v budově ZŠ Smetanova – viz.
foto na str. 5. Tato akce si vyžádala
částku ve výši 1,3 mil. Kč (nikoli
130 tis. Kč). Redakce se čtenářům
za chyby omlouvá.

Noční lety vrtulníků

V druhé polovině září probíhaly
na letišti ve Skutči noční nácviky přistání do terénu s vrtulníky
Mi-2 a Mi-17. Výcviky probíhaly
od soumraku zhruba do 21.45 h.
Létání organizuje CVL Pardubice
(výcvikové centrum pro budoucí
piloty) a pokračovat bude i v měsíci říjnu. Zavedené zásady pro maximální omezení hluku nad obcemi
jsou dodržovány.

Soutěže se v následujících dnech
konaly Na stadionu Olymp Praha
(Za Císařským mlýnem). V sobotu
26. srpna byly na programu běhy
na 100 m s překážkami a odpoledne
patřilo soutěži ve štafetě na 4x 100
m s překážkami. Skvělá divácká
kulisa podtrhovala celkovou atmosféru bojů o mistrovské tituly v disciplínách požárního sportu.
S časem 16,19 patřilo celkové
3. místo v jednotlivcích Martinu

Provoz rozhlasu

Po osmi letech došlo v září k výměně již zastaralého počítače a aktualizaci programu, v němž probíhají relace bezdrátového městského
rozhlasu. Děkujeme za pochopení
při zkouškách a prvních zkušebních
hlášeních i za zpětnou vazbu občanů, díky níž mohly být odstraněny
nedostatky.

Celkově mezi družstvy SDH
mužů si titul Mistra ČR v požárním sportu vybojoval SDH Zbožnov (Pardubický kraj), který vyrovnanými výkony obhájil loňské
prvenství, před druhým družstvem
mužů z SDH Žebnice (Plzeňský
kraj), třetí místo získalo družstvo
mužů SDH Michálkovice (Moravskoslezský kraj).
Pavel Bezděk,
starosta

Dorostenky SDH Skuteč

Velkého úspěchu dosáhly také
dorostenky SDH Skuteč. Zvítězily v Krajském kole soutěže
v požárním sportu a postoupily na republikové kolo, které se
uskutečnilo ve dnech 4. – 5. 7.
ve Zlíně. Zde se ani v konkurenci
nejlepších týmů z ČR neztratily
a obsadily celkově 6. místo, a to
s těmito dosaženými časy v jednotlivých disciplínách:   požární útok
29,75, štafeta 65,87 a běh na 100 m
překážek 100,51s. Nepochybně si
zaslouží gratulaci!

Městská policie Skuteč informuje
Krajská soutěž v požárním sportu se konala tentokrát v Chrudimi
a to 22. 7. 2017
Okres Chrudim reprezentovaly
v kategorii žen SDH Štěpánov
a v kategorii mužů to byl SDH
Zbožnov. Soutěžilo se v tradičních
disciplínách, běh na 100 m s překážkami, štafeta 4x100 m a požární útok.
Členkám týmu ze Štěpánova se
nepodařilo obhájit loňské prvenství
a i když zvítězily v královské disciplíně – požárním útoku, celkově
obsadily 4. místo. K úspěchu dodatečně gratulujeme!

Termíny k poznačení
Detašované pracoviště správního odboru MěÚ Chrudim na MěÚ
Skuteč bude úřadovat i v říjnu, a to
ve čtvrtky 5. a 19. října, vždy od
12.30 – 17.00 h.   Kancelář č. 305
najdete ve II. poschodí budovy.
Termín posledního divadelního
představení podzimního cyklu je
stanoven. Představení Ředitelská
lóže uvedeme v KKS ve čtvrtek
11. ledna 2018.
		
/frí/

Náplní práce je:
l úklid sportovní haly a přilehlých prostor
l rozdělení šaten a sportovních ploch zájemcům podle schválených
objednávek
l výdej klíčů a nářadí sportujícím
l kontrola dodržování provozního řádu a sportovního rozpisu organizace i v pronajatých prostorách sportovní haly
l zodpovědnost za otevření a uzavření sportovní haly dle provozního
a sportovního rozpisu
l obsluha pokladního systému a zabezpečovacího zařízení
l pracovní doba: dvousměnný provoz (6,00 – 14,30, 14,00 – 22,30,
pondělí – neděle)
Pracovní poměr bude sjednán na dohodu o provedení práce.
Nástup od 1. 11. 2017. Přihlášky na uvedenou pozici se přijímají v kanceláři Městských sportovišť Skuteč, s.r.o., Palackého nám.
133, Skuteč nebo na e-mailu: tomas.kopecky@sportovisteskutec.cz                                                                                             
Uzávěrka přihlášek je v pondělí 23. 10. 2017.
Informace  lze získat na Městských sportovištích Skuteč, s.r.o., Palackého nám. 133, Mgr. Tomáš Kopecký, tel.: 775 559 855, e-mail: tomas.kopecky@sportovisteskutec.cz

Ženy SDH Štěpánov

Taneční hodiny
pro ženy

Pro všechny dívky, ženy a dámy,
které rády tančí a chtějí si touto aktivitou zpříjemnit podzim, jsou zvány
na kurz latinsko-amerických tanců.
Jde o 5 hodinových lekcí, které budou probíhat vždy ve čtvrtek od 17
hodin v malé tělocvičně skutečské
sportovní haly. První lekce 5. října
bude seznamovací. Na ní si zdarma
můžete vyzkoušet, oč půjde. Samotný kurz bude zahájen 12. října 2017,
a to pod vedením p. Martiny Novákové z TŠ Besta Chrudim. S sebou
nepotřebujete nic víc, než pohodlné
sportovní oblečení a obutí.

fetě B z SDH Příštpo, dosažený
čas má hodnotu 57,08 s. Bronzový
stupínek obsadili dobrovolní hasiči
z SDH Michálkovice, a sice štafeta
B s časem 57,51s.
Třetí soutěžní den patřil“ královské disciplíně“, požárnímu útoku
.Mezi dobrovolnými hasiči zvítězilo v požárním útoku družstvo
Hlinsko – Česká hasičská jednota s
časem 25,53 s. Druhé místo obsadili dobrovolní hasiči z SDH Žebnice

Požadujeme:
- věk nad 18 let
- dobrý zdravotní stav
- spolehlivost
- uživatelská znalost PC

OZNÁMENÍ MO ČRS, z.s.
Místní organizace Českého rybářského svazu Skuteč oznamuje, že se
dne 9. 12. 2017 uskuteční VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE a VOLBY
NOVÉHO VÝBORU ČRS, z.s. MO Skuteč.
Začátek jednání je stanoven na 14.00 hodin.
Účast všech členů je povinná!
Členové, kteří máte zájem kandidovat do výboru ČRS, z.s. MO Skuteč,
hlaste se písemně na adresu organizace: Rubešova 407, 539 73  Skuteč,
nebo na e-mail: rybariskutec@email.cz.
Termín: do konce měsíce října 2017.
Výbor ČRS Skuteč

Za uplynulé čtvrtletí (červen-srpen) přijala Městská policie na území
města Skuteč od občanů více než 60 oznámení. Každé oznámení důkladně prověřila a provedla potřebné úkony ke zjištění skutečného stavu věci
a k následnému vyřešení. Při obchůzkové činnosti strážníci reagují na podněty občanů a přizpůsobují tak svoji pěší činnost v daných úsecích.
Výběr událostí uplynulých týdnů
V pondělí 19. 6. 2017 v podvečerních hodinách reagovala hlídka MP
na oznámení o muži ležícím na zemi v ulici V. Nováka ve Skutči. Po příjezdu na místo a prvotním poskytnutí pomoci bylo zjištěno, že muž je silně intoxikován alkoholem a téměř nereaguje na okolní podněty. Na místě nebylo
možné vyloučit další zranění, proto byla přivolána RZS Skuteč, která muže
transportovala do nemocnice k lékařskému vyšetření. Následně bylo provedeno další šetření, aby hlídka vyloučila možné zranění cizím zaviněním.
Dne 10. 7. 2017 krátce po čtvrté hodině odpolední přijala MP oznámení,
že v ulici Fimberk chodí několik mužů a nabízejí k prodeji nějaké předměty. I když hlídka okamžitě vyjela na místo, muže odpovídajícího popisu
nikde nezjistila. MP informuje, že město Skuteč má pro nabídku, prodej
zboží a poskytování služeb určená místa a vymezenou dobu. Tzv. podomní
a pochůzkový prodej bez předchozího objednání je na celém území města
Skuteč zakázán.
Dne 11. 8. 2017 v ranních hodinách bylo oznámeno na městskou policii,
že v obchodě Coop Diskont ve Skutči došlo ke krádeži a pachatel se nachází
na místě. Pracovnice obchodu, která byla v tu dobu náhodně u kamerového
systému, celý děj sledovala a dále postupovala tak, aby muž neodešel před
příjezdem MP. Hlídka na místě, po provedení nezbytných úkonů, zjistila totožnost muže podezřelého z přestupku a vyzvala ho k podání vysvětlení. Muž
na místě spolupracoval a ke krádeži se přiznal. Jelikož ale nebylo možné
posoudit a objasnit všechny skutečnosti pro vyřešení přestupku, byl případ
postoupen příslušnému správnímu orgánu.
dokončení na straně 4

STRANA 4
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Městská policie Skuteč informuje

MĚSTO SKUTEČ
MĚSTSKÝ ÚŘAD

Dokončení ze strany 3
Dne 18. 8. 2017 po sedmé hodině večerní strážníci reagovali na oznámení operačního důstojníka PČR, že v jedné ze skutečských ulic dochází
k narušování občanského soužití mezi mužem a ženou. Při příjezdu hlídky
MP se na místě nacházela pouze oznamovatelka a žena, která si stěžovala
na schválnosti ze strany svého přítele, který ji provokuje častým klepáním
na okno a boucháním do dveří.  Věc byla na základě výpovědi poškozené
a svědka kvalifikována jako přestupek proti občanskému soužití, který byl
po zpracování předán příslušnému správnímu orgánu. Během noční směny
dojeli strážníci na místo ještě dvakrát, a sice ve 20:30 hodin a 21:20 hodin.
Vyhrocená situace mezi mužem a ženou byla strážníky uklidněna. Mladík
byl na místě poučen a vyzván, aby již nadále ve schválnostech nepokračoval,
přičemž výzvy uposlechl.

vyhlašuje dne 4. 9. 2017 v souladu s ustanovením
§ 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků (dále jen zákon) v aktuálním
znění

Novinky a změny
S účinností od 1. 7. 2017 byl zrušen zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
Nahrazen byl zákonem č.  250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákonem č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Uvedené zákony prošly velkou změnou, zpřísnilo se i projednávání přestupků. Například  
přestupky, které bylo možné vyřešit jen domluvou, dnes takto řešit nelze.
Přestupky, z kterých byl obviněný uznán vinným, podle § 5, § 7, § 8 zák.
č. 251/2016 Sb., se nově zapisují do evidence přestupků vedené Rejstříkem
trestů. Pokud se stejného přestupku během 12 měsíců dopustí osoba opakovaně, hrozí ji od příslušného správního orgánu vyšší pokuta, popř. další/jiný
správní trest.
Statistika (červen-srpen)
Stávající počet strážníků u MP Skuteč je 6. Počet oznámení 64, vlastních
zjištění (mimo dopravu) 16, přestupků v dopravě 99, nález (peněženky, doklady) 6, součinnost s IZS 10, odchyt zvířete (pes) 5. Přestupků podle § 4/2,
251/2016 Sb. (porušení vyhlášky) 4x, § 5, 251/2016 Sb. (veřejný pořádek)
3x, § 7, 251/2016 Sb. (občanské soužití) 2x, § 8, 251/2016 Sb. (majetek) 5x.
Městský „útulek“
Už více než půl roku je v „útulku“ tento mazlíček, kříženec, trochu bojácný, který hledá svého (nového) majitele.
Další toulavý fešák byl odchycen strážníky dne 6. 9. 2017 v dopoledních hodinách
v ulici Vítězslava Nováka ve Skutči. Hravý
Foxterier, kluk, bez obojku a známky.
Majitel může kontaktovat MP Skuteč
na tel. 731 557 507

Veškeré aktuality Městské
policie
naleznete
na webových stránkách
http://mp.skutec.cz a na Facebooku: Městská policie Skuteč
Za Městskou policii Skuteč
nprap. Miroslav Štorek

Poděkování hasičům

Děkujeme Sboru dobrovolných hasičů Skuteč za speciální hasičskou
exkurzi pro děti z letního tábora kroužku Plavání pro každého. Velice si
vážíme Vaší ochoty a profesionálního přístupu.
Bc. Jana Pauerová, trenér plavání II. třídy,
podepsána za všechny nadšené zúčastněné.
Výpis z usnesení ze 73. zasedání Rady města Skuteč
konaného dne 28. srpna 2017 na Městském úřadě Skuteč
Rada města bere na vědomí:
01/073/2017
odpověď na dopis města Proseč
ohledně působení Městské policie
02/073/2017
dopis č. j. 1043/2017 doručený
na podatelnu Městského úřadu Skuteč dne 14. 08. 2017
Rada města schvaluje:
03/073/2017
podání žádosti o dotaci na projekt
„Sociální byt Skuteč č. p. 377“
do 3. výzvy z IROP s názvem MAS
Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s., IROP – Sociální bydlení
I.
04/073/2017
podání žádosti o dotaci na projekt
„Učíme se nově III“ do 1. výzvy
z IROP s názvem - MAS Skutečsko,
Košumbersko a Chrastecko, z.s.
– IROP – Infrastruktura pro vzdělávání
05/073/2017
dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce
č. 161176 na sbírkové předměty
vystavené ve stálé expozici Pamětní
síň Václava Jana Tomáška ve Skutči
s Národním muzeem Praha
06/073/2017
smlouvu o dílo na Restaurování křížku a sochy sv. Jana Nepomuckého
s BcA. Alešem Košvancem, Luže
07/073/2017
objednávku opravy komunikace
na Lhotě u společnosti HOLD s.r.o.,
Orel, v celkové ceně 121.620 Kč
včetně DPH
08/073/2017
objednávku opravy sjezdu z ulice

Vítězslava Nováka u společnosti
HOLD s.r.o., Orel, v celkové ceně
216.225 Kč
09/073/2017
čerpání rozpočtu města za období
leden - červenec 2017
10/073/2017
odpis nepotřebného dlouhodobého
majetku města Skuteč
11/073/2017
změnu nájemní smlouvy na byt č. 1
v č. p. 915, ulice Družstevní, Skuteč na dobu neurčitou, dle žádosti
nájemce
12/073/2017
firmu Jaroslav Baščík, Regálové
a skladovací systémy jako dodavatele posuvných regálů do spisovny
- archivu muzea, hodnota zakázky
činí 176.422,20 Kč
13/073/2017
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
na Plán rozvoje města Skuteč - II.
etapa s Regionální rozvojovou
agenturou Pardubického kraje
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit:
14/073/2017
převod práv a povinností k bytu č.
7, Družstevní č. p. 926
Rada města nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit:
15/073/2017
prodej p. p. č. 758/5, o výměře 398 m², trvalý travní porost
a p. p. č. 758/6, o výměře 1101
m², zahrada, vše k. ú. Žďárec
u Skutče, obec Skuteč

výběrové řízení č. 4/2017 na obsazení funkčního místa

„sociální pracovník - pracovnice“
Název územního samosprávného celku:
Druh práce:			
				
Místo výkonu práce:			
Platové zařazení:			
Termín nástupu:			

Město Skuteč
sociální pracovník
- pracovnice
město Skuteč
10. platová třída
1. 1. 2018

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle § 4 zákona:
l státní občan ČR, u cizích státních občanů trvalý pobyt v ČR
l dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům,
     ovládání jednacího jazyka
l bezúhonnost ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona.
Požadavky na uchazeče:
l vysokoškolské   nebo   vyšší odb. vzdělání dle § 110 zákona
č. 108/2006 Sb. o soc, službách
l uvítáme praxi v sociální oblasti
l znalost zákona o sociálních službách, zákona o obcích
l vysoké pracovní nasazení, časová flexibilita, důkladnost, spolehlivost a samostatnost
l emoční stabilita, umění jednat s lidmi, komunikační dovednosti,
empatie
l velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office)
l řidičský průkaz skupiny B.

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
- ZÁŘÍ 2017 SVÁ Životní jubilea oslavili:
70 let
 Helena Čuková, Fimberk
 Marie Brdičková, Žďárec u Skutče
 Stanislava Zoulíková, Tyršova
 Dagmar Roušarová, Sládkova
75 let
 Danuška Malinská, Smetanova
 Jiřina Štorková, Lažany
80 let
 Zdeněk Vojta, ČSA
85 let
 Lidmila Šlemrová, V. Nováka
90 let
 Božena Josková, Žďárec u Skutče
92 let
 Marie Bayerová, Smetanova
93 let
 Margita Brázdová, Smetanova
97 let
 Marie Kreuzová, Smetanova
101 let
 Ludmila Severinová, Smetanova

Povinné náležitosti písemné přihlášky:
l jméno, příjmení a titul uchazeče
l datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost, místo trvalého
pobytu,
l číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,
jde - li o cizího státního občana
l datum, podpis, telefonní kontakt, e-mail.
K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:
l profesní  životopis  obsahující  údaje  o  všech  dosavadních  zaměstnáních,  o  odborných  znalostech a dovednostech
l výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - originál
l ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
l podepsané prohlášení uchazeče ve znění: „Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení
dávám, ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich zpracování.“ Jméno, příjmení, datum narození,
vlastnoruční podpis.
Přihlášku  s přílohami  v  obálce  označené  „VŘ – sociální pracovník pracovnice“  je  možno  doručit  do 15. 11. 2017 do 11:00 hod. osobně
na podatelnu Městského úřadu Skuteč, Palackého náměstí 133, nebo formou
poštovní zásilky na adresu: Město Skuteč, Palackého náměstí 133, 539 73
Skuteč. Případné dotazy zodpoví na tel. 469 326 402 tajemnice úřadu.
Ve Skutči dne 4. 9. 2017		   Mgr. Marie Zelenková
tajemnice úřadu

q Paní Ludmila Severinová oslavila v prostředí penzionu svoje už
     101. narozeniny.

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych touto cestou poděkovala posádkám skutečské záchranné
služby, včetně řidičů, za profesionální a lidský přístup při odvozech
mého manžela do nemocnice.
Alena Čápová s rodinou, Hroubovice

Kvalita sociálních služeb v zrcadle inspekce
V dubnu letošního roku byla
v SeniorCentru Skuteč provedena
inspekce poskytování sociálních
služeb. Probíhala ve dvou dnech
a byla zaměřena na službu Domov
pro seniory. Její průběh nepovažuji
za příliš šťastný, dovolím si proto
na těchto řádcích k tomuto tématu
pár poznámek.
Poskytování sociálních služeb
vymezuje zákon 108/2006 Sb.,
o sociálních službách. Kvalitu poskytovaných služeb a plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb vymezují především § 88, 89,
91 a 99 tohoto zákona. Dubnová inspekce nebyla první. Úspěšně jsme
prošli inspekcemi služby Domov
pro seniory v letech 2008 a 2015,
služba Domov pro osoby se zdravot-

ním postižením byla zkontrolována
v roce 2011 a Pečovatelská služba
v roce 2012. V počátcích inspekcí
byl kladen důraz na existenci a zpracování písemných vnitřních pravidel, později bylo akcentováno individuální plánování služby, nyní je
v popředí zájmu inspekčního týmu
ochrana lidských práv. Aktuálním
trendům se průběžně přizpůsobujeme, důraz na lidská práva a citlivý
přístup ke klientům jsou zásadami,
kterými se řídíme již od prvních dnů
založení naší organizace.
Poslední inspekce byla poznamenána ne zcela profesionálním
přístupem části inspekčního týmu.
Závěrečná inspekční zpráva pro nás
tentokrát nevyzněla právě lichotivě, jak pro nízké bodové hodnoce-

ní kontrolovaných oblastí, tak pro
údajné nesplnění zákonných kritérií.
Protože jsme o kvalitě naší péče
a práci našich zaměstnanců přesvědčeni a s převážnou částí inspekční
zprávy jsme se nedokázali ztotožnit,
rozhodli jsme se proti těmto pasážím
inspekční zprávy podat námitky.
Ministerstvo práce a sociálních věcí,
které se vyřízením námitek zabývalo, si vyžádalo prodloužení zákonné
lhůty pro jejich vyřízení a následně
vyhovělo všem našim námitkám,
a to beze zbytku. Zároveň opravilo podstatným způsobem protokol
o inspekci, vč. závěrečného hodnocení, kdy bodové hodnocení bylo
upraveno směrem výše a nesplněné
zákonné povinnosti byly přehodnoceny jako splněné.

Jsme si vědomi toho, že vždy je
prostor pro zvyšování kvality, některé z podnětů inspekčního týmu jsme
také již zpracovali. Chceme naše
služby nadále zlepšovat a být oporou našim klientům i jejich rodinám
v nelehké situaci, ve které se ocitli.
Důraz na kvalitní a citlivou péči je
pro nás samozřejmostí. Děkuji všem
zaměstnancům, kteří se podílejí
na péči o naše klienty a sdílejí tyto
hodnoty, které se podařilo i na vzdory inspekčnímu týmu obhájit.     
Mgr. Linda Bodláková
vedoucí sociální péče

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
pohotovostní služby jsou od 9 do 13 hodin
Říjen
1.10. Neděle		
7.10. Sobota		
8.10. Neděle		
14.10. Sobota		
15.10. Neděle		
21.10. Sobota		
22.10. Neděle		
28.10. Sobota - státní svátek
29.10. Neděle		

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

Listopad
4.11. Sobota		
5.11. Neděle		

MUDr. Zdena Janovská
MUDr. Zdena Janovská

Zora Dvořáčková
Tomáš Mrkvička
Tomáš Mrkvička
Lubomír Pecháček
Lubomír Pecháček
Jiří Janovský
Jiří Janovský
Michael Chlud
Michael Chlud

Hlinsko, Husova 64
Proseč u Skutče, Zahradní 240
Proseč u Skutče, Zahradní 240
Miřetice, 31
Miřetice, 31
Hlinsko, Wilsonova 590
Hlinsko, Wilsonova 590
Skuteč, Smetanova 568
Skuteč, Smetanova 568

U BOTANY Skuteč
U BOTANY Skuteč

Trhová Kamenice
Trhová Kamenice

Hlinecká 64
Hlinecká 64

Zdravotní
Zdravotní
Zdravotní
Zdravotní

středisko
středisko
středisko
středisko
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Příjemná podzimní
návštěva u myslivců
V pátek 8. září se žáci třetích
tříd ZŠ Smetanova vydali na pozvání skutečského mysliveckého
sdružení do Skutíčka. Byli jsme
nadšeni ochotou a obětavostí členů
skutečského mysliveckého sdružení a skutečské policie, kteří pro
nás připravili poznávání přírodnin,
živočichů, stop zvěře, střelných
loveckých zbraní a střelbu ze vzduchovky. Policie měla zase připravené oblečení zásahové jednotky,
kterou si mnozí vyzkoušeli. Bylo to
nádherné dopoledne, sluníčko se na
nás celou dobu smálo. Na návštěvu zavítal také pan starosta   Pavel
Bezděk. Domů jsme neodcházeli
s prázdnou, každý dostal tašku
a v ní dárky na památku. Přejeme
členům mysliveckého sdružení
hodně zdaru a „Lovu zdar“.
Žáci 3. tříd ZŠ Smetanova

ZŠ KOMENSKÉHO SKUTEČ

q Částku 1,3 miliónu korun si vyžádala kompletní rekonstrukce sociálního zařízení v objektu ZŠ Smetanova. Dívčí WC v bílo oranžové a chlapecké
v bílo modré kombinaci vypadají opravdu pěkně.

ZPRÁVY Z GYMNÁZIA
Zahájení školního roku
na Gymnáziu
Nový školní rok jsme zahájili společnou mší svatou, kterou
s námi slavil Mons. Josef Suchár
z Neratova. Nastupující ročníky
(prima, kvinta a 1. BP) po krátkém
přivítání v budově Gymnázia odjely
na seznamovací pobyt do táborové
základny ve Březinách u Hluboké.

TÝDEN KNIHOVEN 2017

Výměnný zahraniční pobyt
Pro zájemce z řad studentů připravujeme výměnný zahraniční
pobyt. Prvním krokem bylo setkání
se zástupci nizozemské školy z města Assen, které proběhlo ve čtvrtek
7. září v čajovně Gymnázia.

2. – 8. října 2017

Sbírka Světluška
Třída sexta v září zorganizovala
sbírku Světluška na podporu nevidomých, kterou každoročně pořádá
nadační fond Českého rozhlasu.
Na stránce www.svetluska.net
si můžete přečíst o dalších akcích
spojených s touto sbírkou a o tom,
jak získané peníze pomáhají nevidomým například zlepšit přístup
k informacím apod.  

Gymnázium Suverénního řádu
maltézských rytířů Skuteč

Naplněnost středních škol stoupá. Za pár let na devadesát procent
Naplněnost středních škol
a dalších školských zařízení, které zřizuje Pardubický kraj, vzhledem k demografické křivce mírně
stoupá, nyní je na 70 procentech
a patří k nejvyšším v České republice. Ve školním roce 2025/26
by mělo být ve středních školách
v Pardubickém kraji přibližně
o 5 000 žáků více, a naplněnost
tak zřejmě překročí 90 procent.

Spolupráce s firmami
Spolupráci škol a regionálních zaměstnavatelů se na některých místech
velmi dobře daří. Jedná se především
o odborný výcvik, odbornou praxi
a exkurze žáků ve firmách, využití
odborníka z praxe ve výuce, stáže
pedagogů, firemní prospěchová stipendia, příspěvky firem na stravování
nebo ubytování žáků, podíl firem na
materiálně technickém vybavení škol.  

FOTOKURIOZITA

Do školního roku 2017 – 2018 jsme vstoupili
s novými webovými stránkami a Facebook profilem,
kde informujeme téměř okamžitě o dění v naší škole.
Kromě elektronických žákovských knížek chystáme
od října i akce pro žáky školy, jejich rodiče, předškoláky
a veřejnost.
Sledujte nás na www.zskomenskeho-skutec.cz nebo FB profilu
ZŠ Komenského Skuteč a přijďte mezi nás.
Moc se na Vás těší kolektiv ZŠ Komenského

Nové obory od školního
roku 2017/2018
Uplatnitelnost absolventů na trhu
práce hraje zásadní roli při zařazování nových oborů vzdělávání. O tom
rozhoduje Pardubický kraj ve spolupráci se zaměstnavateli, Úřadem
práce ČR, Krajskou hospodářskou
komorou a dalšími sociálními partnery. Letos se jedná o čtyři nové obory:
l Výrobce potravin (3letý obor
vzdělání s výučním listem se zaměřením na výrobu a zpracování
mléka) na Gymnáziu K. V. Raise a
Středním odborném učilišti, Hlinsko, Adámkova 55
l Autolakýrník (3letý obor vzdělání s výučním listem) na Střední
škole automobilní Ústí nad Orlicí
l Klempíř (3letý obor vzdělání

s výučním listem se zaměřením na
strojírenskou výrobu) na Střední škole
obchodu, řemesel a služeb Žamberk
l Operátor skladování (3letý
obor vzdělání s výučním listem) na
Střední škole automobilní Holice

Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP)
vyhlašuje již 21. ročník celostátní akce Týden knihoven.
Letošní téma bude věnováno
především práci knihoven
s předškolními dětmi a jejich
rodinami.
Městská knihovna Skuteč
připravuje pro děti předškolního věku a jejich rodiče společné čtení nazvané
„Hrajeme si s pohádkou.“
Dále bude v tomto týdnu
pro nové čtenáře skutečské
knihovny připravena možnost registrace, která jim
umožní půjčovat si knihy do
konce roku zdarma. Stávajícím čtenářům bude v tomto
týdnu udělena „upomínková
amnestie“ (platí pro 1. a 2.
upomínky).

HRAJEME SI
S POHÁDKOU

Stipendia na vybrané obory
Od školního roku 2010/2011
je zájem žáků o odborné vzdělávání podporován také formou prospěchových stipendií.  
Z rozpočtu Pardubického kraje bylo
ve školním roce 2016/2017 vyplaceno žákům ve 21 oborech vzdělání, jakými je například Obráběč
kovů, Strojní mechanik, Kominík,
Zedník, Tesař, Chemik, Zemědělec
– farmář ve 20 krajských středních
školách téměř 1,9 milionu korun.

Městská knihovna Skuteč zve
předškolní děti a jejich rodiče, kteří mají rádi pohádky a příběhy, ve
čtvrtek 5. října 2017 v 16.00 do dětského oddělení knihovny, kde na ně
čeká společné čtení a tvoření.
Těšit se můžou na

„Největší poklad.“

Jak naučit děti bezpečnému pohybu na internetu

q Bezdomovci už nejsou výsadou velkých měst. Jednoho, ještě spícího
pod igelitem na sedací soupravě, jsme v srpnu  zachytili redakčním fotoaparátem za Hroubovicemi.

Jedním z velmi propracovaných nástrojů pro větší bezpečnost na internetu je projekt
s názvem Kraje pro bezpečný internet. Zapojil se do něj
i Pardubický kraj a jeho prostřednictvím se snaží oslovit
žáky a studenty základních
a středních škol, ale také jejich
rodiče. Část projektu je určena
i seniorům.

„Mladí lidé na internetu a na sociálních sítích tráví stále víc času
a někdy ani netuší, jaká rizika to
přináší. Na webu www.KPBI.cz
je pro ně znalostní kvíz o ceny
a na něj navazují e-learningové
lekce, které mohou využívat i školy,“ uvedl Bohumil Bernášek, radní pro školství Pardubického kraje.
Ceny, které mohou soutěžící
získat, jsou velmi lákavé. Jedná

se o xboxy, tablety, mobilní telefony, klávesnice, myši či knížky
od partnerů projektu, kterými jsou
sdružení NIC.CZ a společnosti Microsoft a GORDIC. Každý
měsíc se dále losuje jeden úspěšný řešitel, který získá mobilní
telefon. Soutěžit je možné do
31. října 2017.
V rámci projektu jsou kromě
e-learningových kurzů pro žáky

a studenty, připraveny lekce pro
učitele, rodiče a veřejnost, sociální pracovníky a policisty.
V loňském roce byly představeny
videospoty pro seniory. V tomto roce budou také realizovány
prezenční semináře či připraveny
videospoty pro děti do nízkoprahových zařízení.
Vybráno z tiskových zpráv
Pardubického kraje
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Také v říjnu vám můžeme nabídnout dvojitou dávku divadelní
zábavy. V rámci podzimního divadelního abonmá k nám zavítají

;

POZVÁNKA DO DIVADLA
herci Jihočeského divadla České
Budějovice a dojde i na druhé
z TOP představení, ve kterém exceluje Eliška Balzerová.

KULTURNÍ KALENDÁŘ
ŘÍJEN 2017

MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
Bezmála po deseti letech (uvedli jsme 12. 3. 2008) se na pódium
KKS vrací vynikající komedie
v podání pouze jedné herečky –
Můj báječný rozvod. Eliška Balzerová mistrně a s nadsázkou líčí
zážitky a pocity ne vlastní vinou
rozvedené ženy. Ačkoli je na scéně
sama, ztvárňuje zde i několik dalších postav. Na diváckém úspěchu
má jistě zásadní podíl její brilantní

do 19. 11., městské muzeum
120 LET LOKÁLKY POLIČKA - SKUTEČ

výkon, ale i to, jak dobře je hra napsaná. Ačkoli pojednává o docela
smutných peripetiích života, které
jsou důvěrně známé hlavně ženské
části populace, jedná se o komedii
plnou laskavého a nevtíravého humoru. A nebojte se, končí happyendem.
      Na vynikající one lady show
vás zveme v pondělí 23. října
od 19 hodin.
/frí/

Na výstavě připomínající zavedení železnice do těsné blízkosti města uvidíte nejen
řadu historických dokumentů, fotografií a pohlednic, ale také vybavení stanic a potřeb
přednosty a zaměstnanců dráhy.
Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč

pondělí 2. 10. – 19 hodin, KKS
SOUBORNÉ DÍLO WILLIAMA SHAKESPEARA
VE 120 MINUTÁCH

SOUBORNÉ DÍLO WILLIAMA
SHAKESPEARA VE 120 MINUTÁCH
Kdo o sobě dneska může říct, že
zná obsah Shakespearových her?
Kdo četl víc než dvě nebo je viděl
v divadle? Nyní máte jedinečnou
příležitost ušetřit čas v tomto uspěchaném světě a seznámit se pomocí
„divadelního fast foodu“ se všemi  
37 hrami a 157 sonety největšího světového dramatika, od jehož
úmrtí uplynulo v roce 2016 už 400
let.

Inscenace získala cenu studentské poroty na letošním Grand
festivalu smíchu v Pardubicích.
Originální zpracování hry je nabité scénkami, překvapivými nápady
a hlavně energií. Umíte-li se na věci
dívat s nadhledem, budete se v každém minutě bavit, a to přímo královsky. S kompletním dílem Shakespeara  se v KKS můžete seznámit
v pondělí 2. října od 19 hodin.

Hraj dechovko, hraj!
Tento měsíc nás čeká v pořadí
už 10. ročník oblíbené akce Den
s dechovkou ve Skutči. Doufáme
tedy, že všichni příznivci dechovky
přijdou spolu s námi a s pozvanými kapelami první kulaté jubileum
oslavit. Níže představujeme dva dechové soubory, které (kromě dobře
známé domácí Šeucouské muziky
s kapelníkem Josefem Skálou)
budou návštěvníky bavit v neděli
22. října od 11 hodin.
LANŠKROUNSKÁ 12
Lanškrounská 12 navazuje na
různé dechové kapely, které působily v Lanškrouně celkem přes 70
let. Dnes těžko určit, které z jejich
předchůdkyň je pokračovatelkou.
Nejslavnější období dechové hudby

v Lanškrouně bylo spojeno s činností velkého dechového orchestru
zhruba mezi lety 1968 až 1997. Pak
se naplno projevil generační problém a tato éra skončila. Dnes tvoří
bývalí členové tohoto orchestru jen
menší část kapely, naopak její páteří
jsou jednak hráči lanškrounského
Big Bandu (jeho kvality jsou doložitelné kromě mnoha různých cen
také řadou nahrávek jak v Českém
rozhlase tak v České televizi) a několik konzervatoristů. Kapelníkem
Lanškrounské 12 je pan Josef Pilný.
Lanškrounská 14 v posledních
letech zintenzivnila činnost a rozšířila repertoár směrem k taneční, jazzové i koncertní hudbě. Tím se stal
její repertoár atraktivnější a vhodný, krom poslechu, také k tanci.

VĚROVANKA
Kapela nese svůj název podle
typické hanácké obce Věrovany,
ležící v Olomouckém kraji mezi
Tovačovem a Dubem nad Moravou. Věrovanka navazuje na tradici místního muzicírování, jehož
kořeny sahají hluboko do dob Rakouska-Uherska. V části obce Věrovany, v Rakodavech, po několik
desetiletí působila pověstná Rakodavská kapela, bez níž se neobešla
žádná pořádná tancovačka, křtiny,
svatba, nebo poslední rozloučení.
Šprýmaři o ní vyprávěli, že co prý
nezahrála, zazpívala a co nezazpívala, tak to bravurně zapískala. Kapela byla velmi oblíbená a dodnes
se na ni v celém okolí s úsměvem
vzpomíná.

Ve 40. letech věrovanské muzicírování postavil na odbornou
úroveň rodák ze slovácké Stupavy, varhaník a učitel hudby Jan
Uhlíř, který zde založil a vedl
dechovku. Jan Uhlíř působil
v regionu jako úspěšný hudební
pedagog a vychoval zde mnoho
profesionálních muzikantů. Po
Janu Uhlířovi se vedení kapely
ujal jeho syn Jiří Uhlíř, člen Moravské filharmonie v Olomouci.
Oba jsou (mimo jiné) i autory
místní hymny s výmluvným názvem Věrovany, Věrovany, rodná
moje vesnice.
Současný kapelník Jiří Uhlíř,
vnuk Jana a syn Jiřího Uhlíře, pokračuje v rodinné tradici. Kapelu
vede již téměř dvě desetiletí.
Soubor má za sebou dlouhou
řadu úspěšně prezentovaných
kulturních programů, a to nejen
na Moravě, ale například také
ve Vídni, v maďarské Pézci, na
Staroměstském náměstí v Praze či
na festivalech a přehlídkách pořádaných ve Francii, Itálii, Německu,
Nizozemí, Polsku a Chorvatsku.
Nejcennějšími
„trofejemi“
jsou 1. místo v kategorii střední
třídy na Druhém mistrovství Evropy dechových kapel, konaného
v Nizozemském městě Veenendaal (2002) a získání zlatého pásma
na Mezinárodní soutěži Zlatá křídlovka v Hodoníně (2006).
Přijďte se pobavit při krásných
písničkách, zazpívat si a zatancovat v příjemné atmosféře Kulturního klubu Skuteč. Moc se na Vás
těšíme!                  Lenka Frídlová

Moravanka Jana Slabáka – POZOR: změna termínu
Letošní Vánoční koncert se ponese ve znamení sváteční atmosféry a dechové hudby. Toto netradiční
spojení budeme moci ocenit v provedení legendární Moravanky Jana
Slabáka.
Upozorňujeme všechny, kteří
si již koupili vstupenku i ty, co se
tak chystají učinit, na změnu termínu. Vánoční koncert se uskuteční
ve středu 6. prosince 2017 (nikoli
5. 12., jak bylo původně uvedeno).
Vyprodané koncerty a rozebrané
statisícové náklady hudebních nosičů u nás i v zahraničí, široký okruh
posluchačů několika generací  - to
jsou nejpřesvědčivější důkazy obliby Moravanky. Muzikanti jsou
vynikajícími interprety, absolventy
brněnské konzervatoře a Janáčkovy
akademie múzických umění s praxí
v symfonických, divadelních nebo

tanečních a jazzových orchestrech.
Přitažlivý je i repertoár vycházející
z moravského folkloru – stylizace
lidové písně, která je věčně živá
a temperamentní, s krásnými a přirozenými hlasy zpěváků.   V současnosti v kapele zpívají: Daniela
Magálová, Břetislav Osička a Ivana
Slabáková, která koncerty rovněž
moderuje. Kapelník Jan Slabák je
v čele Moravanky více než 40 let.
V roce 2006 byl uveden Karlem
Gottem do „Křesla tradice a slávy“
za mimořádný a tvůrčí přístup k dechové hudbě.
V téměř dvouhodinovém programu vánočního koncertu  s podtitulem  „nejoblíbenější svátky roku“,
převažují hlavně vánoční koledy a
hudba starých barokních mistrů.
Umělci vystupují ve večerních
formálních oblecích (smoking)

a celé vystoupení se nese v duchu
vánočních svátků. Přijďte se spolu s profesionálními hudebníky
svátečně naladit při poslechu krásných skladeb a písní. Moravanka

Jana Slabáka se na vás už těší.
Vstupenky v ceně 200 Kč jsou
v prodeji na http://vstupenky.skutec.cz 	        
/frí/

Jedinečná příležitost ušetřit čas a seznámit se s celým dílem světového dramatika. Inscenace
získala cenu studentské poroty na letošním Grand festivalu smíchu v Pardubicích. Originální
hra je nabitá scénkami, překvapivými nápady a energií.
Vstupné 300 Kč

čtvrtek 5. 10. – 18:30 hodin, městské muzeum
ŽIVOT S PÍSNÍ

Lenka Cafourková (soprán) a Lukáš Hacek (baryton) představí pod vedením prof. PhDr.
Miloše Schnierera skladby Vítězslava Nováka, Antonína Dvořáka a Mikuláše SchneideraTrnavského.

Vstupné: 50 Kč

pátek 13. 10. – 19 hodin, KKS
PODZIMNÍ KONCERT PS RUBEŠ

Pěvecký sbor Rubeš slaví 155 let od svého založení. Na jeho narozeniny přijaly pozvání
všechny pěvecké sbory působící v MŠ, ZŠ ale i gymnáziu a SeniorCentru ve Skutči.
Koncertu bude předcházet výstava o historii Rubeše.	
Vstupné 100 Kč, děti 30 Kč

čtvrtek 19. 10. – 9.30 a 10.00, KKS
ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO

Ten umí to a ten zas tohle... V hudebním pořadu Pavla Nováka se děti MŠ a 1. stupně
ZŠ dozví, že být zedníkem či prodavačkou má smysl a vyplatí se to. Vstupné 50 Kč

sobota 21. 10. – 14 hodin, KKS
PRODLOUŽENÁ LEKCE TANEČNÍCH

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

neděle 22. 10. – 11 hodin, KKS
X. DEN S DECHOVKOU

Na oslavu desátého výročí přijede zahrát moravská krojovaná kapela Věrovanka, kterou
doplní domácí Šeucouská Muzika a Lanškrounská 12. 
Vstupné 150 Kč

pondělí 23. 10. – 19 hodin, KKS
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD

Vynikající Eliška Balzerová ztvární neuvěřitelných 18 rolí v příběhu o problémech
osamělé ženy, která spletitě hledá štěstí a přemítá o životě.
Vstupné 300 Kč

čtvrtek 26. 10. – 18 hodin, městské muzeum
ROK NA HAVAJSKÝCH OSTROVECH

Petr Nazarov vás seznámí se šesti havajskými ostrovy - Oahu, Maui, Lanai, Molokai,
Kauai a Big Island. Poznáte místní zvyky, přírodní krásy ostrovů, šamanismus, léčitelství
i tanec Hula Hula. Vyprávění bude spojeno s videoprojekcí.
Vstupné: plné 50 Kč, snížené 25 Kč
Připravujeme na listopad:
8. 11. Hrdý Budžes
14. 11. Hoří, má panenko
18. 11. Hasičský ples

22. 11. Partička
30. 11. Výstavy: Fenomén Igráček
a Poznej své boty
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Pardubický kraj zvažuje nasazení
nízkokapacitních autobusů
Malá vytíženost některých autobusových spojů vede
zástupce Pardubického kraje k myšlence zavést na některých linkách autobusy s menší kapacitou cestujících. Pořizovací cena a provoz těchto autobusů je zároveň levnější než
v případě klasických linkových autobusů. Hejtman Martin
Netolický se proto společně s náměstkem hejtmana Michalem Kortyšem seznámil s technikou jednoho z výrobců, který tento typ mikrobusů dodává jak v rámci České republiky,
tak zahraničí.
„Nechceme nadále vozit vzduch v autobusech, které nikdo
nevyužívá, nebo jsou využívány jen minimálně. Zároveň chceme snížit provozní náklady na jeden kilometr. V těchto případech bychom dosáhli úsporu až osm litrů na sto kilometrů,
což jsou v celkovém objemu výrazné úspory. Bohužel až nyní
po více jak pěti letech po zpackané optimalizaci dopravy můžeme uvažovat o výměně vozidel,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Do konce roku 2018 musíme vysoutěžit nové dopravce pro
další období. Kraj jako zákazník si může nadefinovat parametry
vozidel v rámci soutěže, které musí uchazeč o tuto veřejnou
zakázku splnit. V žádném případě se nejedená o diskriminaci
některého výrobce autobusů,“ řekl hejtman. „Podle našich prvotních odhadů lze za jistých okolností nasadit nízkokapacitní
vozidla až na 35 procent všech linek. Díky tomu budeme schopni udržet provozní náklady na rozumné výši a nesnížit objem
objednaných kilometrů, přestože dochází k velkému zvyšování
mezd řidičů autobusů v posledních letech,“ dodal hejtman Netolický.
Kraj nyní začne specifikovat linky, na kterých by bylo možné
v budoucnu mikrobusy nasadit. „Především by se mělo jednat
o linky v brzkých ranních hodinách nebo v periferních oblastech, kde není nezbytně nutné, aby byl nasazován klasický autobus. Nepřipustíme však, aby se stalo, že autobus nebude stačit
potřebám cestujících, a proto musí být analýza velmi přesná.
Budeme požadovat, aby vozidla byla vybavena klimatizací,
samostatným topením, dostatečnou tepelnou izolací, Wifi a IT
technologií pro komunikaci s řídícím centrem. Místo pro kočárek a invalidu je samozřejmostí. Cestující tak dostane komfort pro příjemné cestování do školy či za prací,“ řekl náměstek
hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš.
 Tisková zpráva Pardubického kraje

STV GROUP
– PRÁCE, KTERÁ VÁM DÁVÁ SÍLU
Jsme největší český výrobce velkorážové
munice a jedna z předních společností v oblasti oprav vojenské techniky a dodávek
náhradních dílů. Do našeho areálu v Poličce
hledáme nové kolegy

• OPRAVY TECHNIKY (až 35 000 Kč)
Elektromechanik, Konstruktér, Technik, Lakýrník,
Autoelektrikář, Automechanik, Vedoucí optik
• OPRAVY ZBRANÍ (až 29 000 Kč)
Mistr dílny, Technolog, Lakýrník, Zámečník
• VÝROBA STŘELIVA (až 28 000 Kč)
Výrobní dělník, Seřizovač, Skladník, Technolog,
Technik zkušebny, Kontrolor (balistik)
• VÝROBA MUNICE (až 40 000 Kč)
Technolog, Pyrotechnik, Mistr ve výrobě, Dělník do výroby,
Výrobní dělník munice (předák), Výrobní dělník výbušniny,
Výrobní dělník výbušniny (předák)
Nabízíme:
• Náborový příspěvek 10 000 Kč
• Příspěvek na stravování
• 5 týdnů dovolené
• Zvýhodněné volání pro celou rodinu
• Osobní rozvoj – školení, zbrojní průkaz,
průkaz pyrotechniky
• Zázemí stabilní nadnárodní společnosti
V případě zájmu o některou z nabízených pozic
nás neváhejte kontaktovat:
Andrea Ondrůchová – nábor
E-mail: andrea.ondruchova@stvgroup.cz
Tel.: +420 778 773 445
Bližší informace na www.PrijdDoSTV.cz

VZPOMÍNKA

Již 15 let nám chybí maminka a sestra
Marie Nováková – Nejedlíková.
Zemřela tragicky cizí vinou in flore „v plném květu“
v úterý 22. října 2002 ve Skutči.
Vzpomeňme všichni, kterým dělala radost, a měli
jsme ji rádi.
Synové, sestra a bratr.

VZPOMÍNKA

Dne 17. 10. 2017 by se dožil 100 let
pan Bedřich Vtípil (holič) ze Skutče.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu tichou
vzpomínku.

S úctou a láskou vzpomíná rodina Vtípilova.

VZPOMÍNKA
Moje nejdražší a nejmilovanější dcerko, dne
22. 9. 2017 bys oslavila 20. kulaté narozeniny. Osud byl ale jiný, před 4 lety, dne 29. 10.
2013 jsi nás náhle opustila a vzala si s sebou
i kus našeho srdce.
Nikdy na Tebe nezapomeneme, ale pořád to neskutečně bolí; teď alespoň nemáš tolik bolesti, kolik jsi jí prožila. Tohle se nemělo nikdy stát
a my jsme Ti nemohli pomoci. Pořád jsme  čekali na zázrak, ale bohužel
se nekonal.
Pořád jsi s námi.

Taťka, mamka, sestra Denisa, strejda Jan s babičkou
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.
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.
Prodám ocelovou kolnu vhodnou za stavební buňku, opláštěnou
Al plechem. Rozměry 450 cm (délka) x 200 cm (šířka) x 200 cm (výška). Uzamykatelná dveřmi o rozměru 2x2 m. Uvnitř regál a elektrický
rozvaděč s osvětlením a zásuvkami na 230 a 400 V. Cena dohodou.
Kontakt: Jan Slavíček, tel.: 776 321 187.
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JARNÍ DIVADELNÍ ABONMÁ

DIVADLO ODVÁŽNÉHO DIVÁKA

ELLING A KJELL BJARNE
ANEB CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ
14. února 2018

NADANÝ ŽÁK - 16. ledna 2018

Po úspěšném uvedení komedie
Chlap na zabití, zařazujeme další hru pražské agentury Pantheon
production. I když jde rovněž
o komedii, tato má bezesporu hlubší myšlenku. První část názvu hry
odkazuje na jména dvou hlavních
hrdinů, chovanců psychiatrické
kliniky - Ellinga a Kjella Bjarna. Ti
spolu sdíleli pokoj v ústavu pro duševně choré. Nyní však stojí na pokraji nového života. Mají začít bydlet v normálním bytě ve městě, tak
jako je tomu v Čechách v případech
tzv. chráněného bydlení.
Divák se stává svědkem jejich
střetávání se s každodenní realitou,
která je pro oba přátele komplikovaná a přináší řadu velmi humorných situací, zároveň však, pod
odlehčeným tónem, dobře rozumí
osamocenosti hrdinů, jejich strachu
z lidí i touze po lásce a přátelství.
V hlavních rolích oceníme zejména herecké umění Filipa Blažka
a Martina Hofmanna.

Představení uvádí Městské divadlo
Kladno. Hrají: Tomáš Hron, Jiří

Čapka a Jan Krafka.

Komorní dramatická adaptace
jednoho z mnoha bestsellerů Stephena Kinga, je příběhem o setkání
nadprůměrně inteligentního (na počátku třináctiletého) chlapce se stárnoucím americkým Němcem, který
pod falešnou identitou skrývá svoji
nacistickou minulost.
Napínavý thriller zkoumá zrod
zla v člověku i s připomínkou důsledků nacistického běsnění za II.
světové války.

MLČENÍ BOBŘÍKŮ - 5. března 2018
Příběh vychází ze skutečného
osudu zatčené skautské vedoucí
Bedřišky Synkové. Autor a současně jeden z hlavních protagonistů –
Tomáš Dianiška, námět zpracoval,
jak sám říká, formou „béčkového
hororu“. Studio Palmoffka, které
je komorní scénou Divadla Pod
Palmovkou, cílí hlavně na mladší

BLÁZINEC
10. DUBNA 2018
Kolik rolí (včetně odpovídajících
převleků) může během představení zvládnout jeden herec? Jistěže
mnoho, není-li na jevišti zcela sám,
tak jako Miroslav Táborský ve hře
Blázinec. Tento herec se však s přehledem dokáže „převtělit“ do 15
dalších lidí. Toto představení je pro
něj údajně určitou duševní očistou.
„One man show“ Miroslava Táborského je napínavou groteskou
o světě, ve kterém se vlády zmocní
blázni z jednoho psychiatrického
ústavu. Autor Jaroslav Gillar hru
napsal na motivy povídky E. A.
Poea.
„Původně se mi do toho moc
nechtělo a nechal jsem se spíš ukecat, ale nyní jsem s průběhem prací
spokojen. Spolupráce s Jarouškem
(režisér Gillar) je skvělá a z představení mám velkou radost a dost
mě to baví. Je to pro mě hlavně příležitost hrát si. Protože tam například v jednu chvíli probíhá dialog
šesti postav najednou. Vždy jsem
toužil vyzkoušet si divadlo jednoho
herce,“ říká Miroslav Táborský.

DONAHA
4. ČERVNA
2018
Muzikálové představení v provedení Městského divadla v Kladně vzniklo podle populárního britského filmu The Full Monty. Ničím
nepřikrášlená realita se střetává
s typicky britským humorem, který umí najít vtip a otočit v legraci
i takové problémy, jakými jsou
např. sociální krize, nezaměstnanost či ztráta sebedůvěry. Donaha! je příběhem party nešťastných
kamarádů ocelářů, kteří najednou
přijdou o práci   a nemohou najít
nové uplatnění. Z čirého zoufalství založí taneční striptérskou
skupinu, i když fyzicky ani věkem
profesionálním striptérům zcela
neodpovídají. Podaří se jim, co si
předsevzali?

Zvláštní vztah chlapce Todda
s podivínským sousedem, v němž
poznává bývalého dozorce z koncentračního tábora, zřejmě nezůstane bez fatálních následků.

muzikál o odhalení „se vším všudy“

Dnes už jde o příběh z dávných
časů, kdy na Letné stály sochy Bohů
a prostý lid se krčil pod jejich krutovládou. Jen několik lidí se jim dokázalo vzepřít a bojovat proti nim.  

Představení, které režíroval Jan
Frič, bylo zvoleno SUKCESEM
MĚSÍCE v rubrice Divadelních
novin. Server Idnes.cz ohodnotil
inscenaci 85% procenty v kategorii
DIVADLA ROKU. Inscenace se
dostala se mezi pět nejlepší v rámci
tuzemska.

IRSKÁ KLETBA 14. května 2018
Irská kletba je příběhem Irů, kterým se rozplývá vidina amerického
snu pro fatální „prokletí“, týkající se toho, kde
jsou muži nejzranitelnější. Komedie o malém
velkém problému se
dočkala velkého ohlasu
v New Yorku, Bostonu,
na
Floridě,
v Londýně, Dublinu
a Edinburghu. V Čechách
se jedná o premiéru.
A i zde slaví tato originální, extravagantní i dojemná hra úspěchy. Vždyť
na některé věci jsou přece
chlapi stejně citliví na celém světě.
Poprvé se ve Skutči
představí pražská Komorní činohra. Ze známých tváří uvidíte např.
Radka Valentu nebo Jana Teplého.
Představení není doporučeno pro
diváky do 15 let věku.
			
stránku připravila Lenka Frídlová

Muzikál, který před pár lety dobýval Broadway, dorazil do Čech
v roce 2004. Premiérově jej uvedlo liberecké divadlo F. X. Šaldy
v roce 2005 a po nich jej do svého repertoáru zařadilo dalších 11
divadelních scén (Východočeské
divadlo Pardubice také již v roce
2005). Nyní ho můžete navštívit
ve Skutči. Čeká vás výborná hudba, výprava i zábava v režii Ondřeje Brouska. V hlavní roli bude
hrát, tančit i zpívat Martin Písařík.

diváky. Proto má představení soudobý vizuální styl, vyjadřuje se ironií
a používá hororová klišé.
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VÍCE
INFORMACÍ
U NÁS
V OPTICE

Zrak – brýle v průběhu života
Další užitečné informace
k péči o zrak najdete opět v rubrice Neotištěno ve Skutečských
novinách na www.skutec.cz.

Palackého 38,
Holice,
tel: 466 920 672

ORIGINÁLNÍ BRÝLE
S VLASTNÍM PODPISEM

Na Labišti 532,
Pardubice,
tel: 466 647 352
Sládkova 849,
Skuteč,
tel: 469 350 541
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