MYŠLENKY MOUDRÝCH
Schopnost nadšení nese tvé naděje ke hvězdám.
Henry Ford

q Podzim probarvil štěpánovskou stráň i náves, které vévodí kostel sv. Matouše s výraznou barokní bání na věži.

V listopadu občanský průkaz ve Skutči nevyřídíte

Říjnem skončil pilotní program
podpořený Ministerstvem vnitra
týkající se agendy občanských
průkazů (dále OP). V souladu
s platnou legislativou, která pravomoc přijímání žádostí a vydávání
OP dává pouze obcím s rozšířenou
působností (nejblíže od nás Chrudim a Hlinsko), došlo k dohodě
s městem Chrudim.
Pracovnice správního odboru
města Chrudim dojížděly 2x mě-

síčně do Skutče, kde vyřizovaly
žádosti o OP od občanů nejen
Skutče, ale i z Lužska, Prosečska
a také Chrastecka – každý druhý čtvrtek odpoledne v době od
12.30 do 17.00 hodin.   Projekt
jednoznačně potvrdil velký zájem
občanů o tuto službu. V jedno
úřední odpoledne bylo obslouženo
v průměru přibližně 60 klientů.
V listopadu již úřední hodiny
na Městském úřadě Skuteč nepro-

běhnou. Nyní se budeme snažit
zajistit překlopení pilotního projektu do další formy spolupráce
s městem Chrudim. V listopadu
a v prosinci musíte v případě
potřeby vydání nového občanského průkazu využít úředních hodin
správního odboru MěÚ Chrudim,
příp. jiné obce s rozšířenou působností.
Ministerstvo vnitra provedlo
vyhodnocení pilotního projek-

tu.   Pozitivní je, že příslušný odbor, včetně IT správce systému,
garantoval připravenost poskytnout potřebné technické zázemí
pro vydávání OP. Obecně také
deklaroval podmínky včetně finančních, za kterých by mohlo
v případě dohody s příslušnou obcí
s rozšířenou působností, fungovat
vydávání občanských průkazů i na
dalších obcích s pověřeným úřadem.         Pavel Bezděk, starosta

Investice ukončené, probíhající i plánované

Další měsíc je za námi a můžeme se podívat, co je po stránce
investiční ve Skutči (i v místních
částech) nového.

Zateplení školky,
nové chodníky a komunikace
Na zimním stadionu byla za 650
tis. Kč z městského rozpočtu dokončena rekonstrukce sociálního
zařízení - nové toalety pro veřejnost (foto na straně 7) a sprchy
pro hokejisty. Rekonstrukce obnášela i zhotovení nových podlah
a elektroinstalace a výměnu topení z přímotopů na plynové. Za
zimním stadionem došlo k opravě

plotu. K dokončeným a předaným
investicím patří zateplený objekt
MŠ Osady Ležáků, i když v tomto případě ještě budou pokračovat
práce na výstavbě chodníku k novému vchodu do budovy.
V říjnu se nového chodníku dočkali občané v ulicích T. Novákové a Spojovací na Žáčkově kopci.
Investici v hodnotě 700 tis. Kč realizovala firma p. Hrubeše a Juana
Trade s.r.o. V listopadu bude, po
výměně vodovodního potrubí jeho
správcem, firmou Hrubeš dokončena také oprava chodníku v obci
Zhoř v hodnotě 700 tis. Kč.
dokončení na straně 2

q Ulice T. Novákové

Pátek 13. byl oslavou sborového zpěvu
Při příležitosti 155. výročí založení pěveckého sboru Rubeš se
ve velkém sále KKS uskutečnil
koncert s rekordním počtem sborů

i vystupujících. Významné výročí
s Rubešem přišly oslavit všechny
ve Skutči působící pěvecké sbory.
O slavnostní zahájení v podo-

bě fanfáry se postarali žáci ZUŠ
V. Nováka. Zazněla z balkonu,
a z tohoto místa také předvedl
úvodní část svého programu PS
Rubeš. Následoval, již z pódia, pozdrav nejmenší generace v podání
sborů: Veverky z „Veselé školky“
MŠ Osady Ležáků a Fialky z MŠ
Poršova. Po nich si zcela zaplněný
sál vyslechl další část programu PS
Rubeš.
Jubileu dodala na významu
i přítomnost Děkana Římskokatolické farnosti ve Skutči Mgr. Jana
Linharta, který přímo na pódiu požehnal praporu i samotnému sboru.
V dalším bloku vystoupil sbor
Radost při SeniorCentru Skuteč,
a dětské sbory: Sluníčka při ZŠ Smetanova a Smíšek při ZŠ Komenské-

ho. Po nich se představil studentský
Skusbor při Gymnáziu Suverénního
řádu maltézských rytířů a blok hostů
uzavřel dětský pěvecký sbor Cantando působící při ZUŠ V. Nováka.
Následně provedl PS Rubeš poslední část svého programu a společně s Cantandem se rozloučili
společnou skladbou Tancuj, tancuj.
Celkem v tento páteční večer
vystoupilo 8 sborů a svým zpěvem
publikum potěšilo přes 180 zpěváků
všech věkových kategorií.  Všechna
vystoupení měla velmi dobrou úroveň a sklidila zasloužený potlesk
i hlasité ovace diváků. Hlavně se
však podařilo vytvořit nádhernou
a láskou ke zpěvu prosycenou slavnostní atmosféru.
dokončení na straně 2

q Z dálky je patrná změna vzhledu střechy věže kostela sv. Václava
v Lažanech.  V září původní krytinu nahradila střecha zcela nová –
šindelová.  I tato investice je součástí projektu celkové rekonstrukce
významné církevní památky, který bude pokračovat až do roku 2022.
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Město žádá o dotaci na obahnění a opravu rybníka Konopáč

Výsledky voleb ve Skutči
Ve dnech 20. – 21. 10. 2017 se uskutečnily volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR. Výsledky za Skuteč uvádíme níže.
Voliči v seznamu
Vydané obálky
Volební účast

číslo
21
29
8
1
15
24
4
7
20
10
12
9
30
26
2
14
27
28
23
3
13
22
6
19

4228
2560
60,55%
Strana
název

ANO 2011
Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)
Komunistická str.Čech a Moravy
Občanská demokratická strana
Česká pirátská strana
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Česká str.sociálně demokrat.
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
TOP 09
ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU
Strana svobodných občanů
Strana zelených
Strana Práv Občanů
REALISTÉ
Řád národa - Vlastenecká unie
Občanská demokratická aliance
SPORTOVCI
Dělnic.str.sociální spravedl.
SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
Blok proti islam.-Obran.domova
Dobrá volba 2016
Radostné Česko
Referendum o Evropské unii

Platné hlasy
celkem
v%
855
33,51
300
11,76
277
10,85
259
10,15
203
7,95
196
7,68
186
7,29
82
3,21
67
2,62
32
1,25
24
0,94
18
0,7
16
0,62
13
0,5
6
0,23
4
0,15
4
0,15
4
0,15
2
0,07
1
0,03
1
0,03
1
0,03
0
0
0
0

V poslanecké sněmovně za Pardubický kraj
usednou zástupci těchto stran:
Piráti:
Ferjenčík Mikuláš
ANO 2011: 	 Kasal David,
SPD:
Kohoutek Jiří
Kolovratník Martin,
KSČM:
Matušovská Květa
Kytýr Jaroslav,
ČSSD: 	
Chvojka Jan
Řehounek Jan
KDU-ČSL: 	 Výborný Marek
ODS: 	
Martinů Jaroslav

MĚSTO SKUTEČ
MĚSTSKÝ ÚŘAD
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

Jak jsme vás již informovali
v loňském roce, byl připravován
projekt na odbahnění a opravu rybníka Konopáč. Firma Multiaqua
s.r.o. Hradec Králové, která dokumentaci zpracovávala, zároveň
z důvodu kompletního položkového rozpočtu objednávala i provádění odběru a vyhodnocení vzorku
sedimentu.
Vzhledem k tomu, že v některých
parametrech vzorky překročily povolený limit pro uložení sedimentu
na povrchu, byly vyčísleny náklady na převoz a uložení sedimentu
na příslušnou skládku částkou pře-

vyšující 15 mil. Kč. Z tohoto důvodu jsme nechali provést v průběhu jara a prázdnin nové odběry
a nová vyhodnocení dvěma různými laboratořemi.   
Protože výsledky rozborů již
byly příznivější, zajistila firma
Multiaqua doplnění dokumentace
a koncem října Město Skuteč podalo žádost o dotaci na rekonstrukci
rybníka na Ministerstvo zemědělství. O tom, zda dotaci obdržíme
a plánovaný projekt bude moci být
realizován, budeme samozřejmě
informovat.
Pavel Bezděk, starosta

Kulturní klub po deseti letech

q Perníková maketa zhotovená při příležitosti otevření KKS
v roce 2007

Ač se tomu ani nechce věřit,
v pondělí  20. 11. 2017 uplyne už
10 let od slavnostního otevření
Kulturního klubu Skuteč po jeho
rekonstrukci. Objekt byl zpřístupněn veřejnosti již po I. etapě modernizace, v níž zásadní proměnou
prošel vestibul, sociální zařízení,
šatna i pokladna. Současně vznikly pěkné a moderní občerstvovací prostory – bar a gastro provoz
v malém sále. V horním poschodí
byla přebudována promítací místnost a nově vybudován  byt správce, který se původně nacházel
v přízemí. Samozřejmě se změnila i venkovní podoba budovy. Ve
II. etapě, která probíhala v roce

2008, byl kompletně zrekonstruován velký sál KKS.   Celkově si
kompletní rekonstrukce objektu vyžádala z městského rozpočtu částku
převyšující 30 milionů korun.
Na dobré se dobře zvyká a tak
už si dnes jen stěží vzpomínáme
na stav původní. Desetileté výročí provozu v modernizovaném
zařízení slavíme rozšířeným divadelním programem. Všechna
tři vybraná TOP představení byla
vyprodaná.
Za
dobrou
návštěvností
a zájmem o program jistě stojí
i příjemné a komfortní prostředí,
ve kterém se odehrává.	    
/frí/

Investice ukončené, probíhající i plánované
dokončení ze strany 1
Aktuálně se zpracovávají projektové dokumentace na chodník
v ul. Havlíčkova a chodník ke koupališti. Probíhá výběrové řízení na
zateplení objektu školní jídelny.
Občanům na Fimberku již slouží opravená komunikace napojená
na obchvat města. Asfaltový povrch byl zhotoven v srpnu. Další
novou komunikaci město zainvestovalo v ulici V. Svobody. Investici
lze vyčíslit částkou 1 550 000 Kč
a pod její zhotovení se podepsala
firma HOLD s.r.o. V budoucnu se

Pomníčky, kaple, sochy
Instalováno bylo nové oplocení pomníku padlých v Radčicích
a křížku ve Skutíčku. Náklady byly
hrazeny z dotace od Pardubického
kraje. Ten přispěl i na nové oplocení kapličky ve Zbožnově, kde se
řeší pojistná událost po úderu bleskem. I z tohoto důvodu se odložilo
provedení fasády na KD Zbožnov
na jaro roku 2018. Koncem října
zahájila firma Košvanec restaurátorské práce na obnově sochy sv.
Jana Nepomuckého ve Žďárci za
školou.
q Demolice hasičské zbrojnice

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.
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 Ulice V. Svobody
počítá i s opravou komunikace na
náměstí Smila Flašky po provedené rekonstrukci kanalizace.
Silnice Štěpánov - Luže
Jistě jste zaznamenali výraznou
změnu k lepšímu, kterou přineslo
dokončení dalšího úseku opravy
komunikace mezi Štěpánovem
a Luží. Trnem v oku řidičů už je
pouze cca 150 neopravených metrů hned za obcí. Správa a údržba
silnic Pardubického kraje plánuje
tento úsek řešit až v rámci modernizace komunikace zahrnující odvodnění tohoto úseku.

Místa pro odpočinek
Investicí Mikroregionu Skutečsko-Ležáky přes Program obnovy
venkova je pořízení setů (stoly +
lavice), které budou umístěny po
2 ve Skutči, a po 1 ve Skutíčku
a v Hněvěticích. Do poloviny listopadu budou dokončeny práce na
Žulové stezce v Horkách, kde již
byly instalovány nové prvky.
Hasičská zbrojnice
V uplynulém měsíci zahájila firma Staver Luže s.r.o. rekonstrukci
hasičské zbrojnice ve Skutči a to

q Obecní dům Skutíčko
demolicí starého objektu. Do konce letošního roku by na místě měla
vyrůst hrubá stavba nové zbrojnice včetně zastřešení. Termín dokončení celé investice v hodnotě
22 310 982 Kč je v září příštího roku.
Investice do nemovitostí
Zahájeny byly rovněž práce na
opravě střechy městského muzea.
Zakázku vysoutěžila firma Jaroslava Kopřivy za cenu 920 tis. Kč

s termínem předání do konce letošního roku.  
Ve Skutíčku se lepšího vzhledu
díky nové fasádě za 300 tis. Kč
dočká obecní dům.
Uvedenými investicemi se postupně mění k lepšímu vzhled celého města a zlepšuje se komfort
pro motoristy i pěší. Také v místních částech jistě obyvatelé ocení
jak chodníky a komunikace, tak
každý další opravený objekt.   /frí/

Pátek 13. byl oslavou sborového zpěvu
dokončení ze strany 1
Návštěvníkům se v očích střídala radost a veselí s obdivem
i dojetím. Nápad sbormistra Rubeše
a současně i Cantanda Zdenka Kudrnky oslavit výročí jednoho sboru
zpěvem všech se ukázal být nejen
originální, ale také příhodný. Tím
nejlepším způsobem připomněl
dlouholeté tradice sborového zpěvu ve Skutči a jistě i motivoval ty
nejmladší zpěváky k tomu, aby se
této nezištné, ale krásné a náročné
zálibě věnovali dál. Otto František

Babler řekl, že „Zpěv se skládá ze
slov, kterým narostla křídla.“ Kdo byl
v pátek 13. října na výše popsaném
koncertě, ví dobře, o čem mluvím.
Kdo by si chtěl prohlédnout fotografie všech účinkujících, najde je
na webu města Skuteč v sekci kultura – aktuality.
Pěveckému sboru Rubeš i z redakce Skutečských novin gratulujeme a přejeme nejen hodně dalších
plodných let, ale i stále pevné hlasy
a hodně následovníků.
Lenka Frídlová

q PS Radost ze SeniorCentra Skuteč
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Kynologické novinky od vodojemu ve Skutči
Základní kynologický klub ve
Skutči, jak již bylo avizováno
v minulém roce, zakoupil nový
tarktůrek na sečení trávy. Toto by
však nebylo možné bez velkého
finančního přispění Pardubického
kraje, kdy dotace činila dvě třetiny
celkových nákladů a jednu třetinu
zaplatil samotný kynologický klub.
Za tuto pomoc patří Pardubickému kraji velký dík. Pozadu však
nezůstalo ani Město Skuteč, které
nám také v letošním roce přispělo
formou dotace na kynologické pomůcky. Uvedená dotace posloužila

k nákupu zástěn, které jsou nutné
při výcviku obran.
V současné době stále na cvičišti
ve Skutči probíhá tzv. „Psí školka“,
a pro velký zájem ze strany veřejnosti vedení kynologického klubu rozhodlo, že docházka školkařů nebude
omezena jedenácti výcvikovými hodinami, ale je jim přenechán nedělní
výcvik až do konce tohoto kalendářního roku. Školku vede slečna Jana
Babičková a pan Libor Košík, na které je možno se vždy obrátit s dotazem
ohledně výcviku psů.
Za ZKO Skuteč jednatel

Výsledky rybářských závodů Skutečský pstroužek
Tradičních rybářských závodů
Skutečský pstroužek se dne 7. 10,
2017 zúčastnilo 71 závodníků. Uloveno bylo celkem 243 ks pstroužka duhového, odneseno bylo 122
ks. Celkové množství vysazených
pstruhů bylo 700 ks.
Na prvních deseti místech skončili:
  1. Škoda Vladimír, Velká Bíteš
  2. Hlásenský Miroslav, Brno
  3. Vejmelka Vojtěch,
      Moravské Budějovice
  4. Bureš Tomáš, Skuteč
  5. Klapal Matěj, Skuteč
  6. Plíva Miloš, Semily
  7. Slabý Jiří, Praha
  8. Seidl Milan,
      Kostelec Nad Orlicí
  9. Vacek Stanislav,
      Hradec Králové
10. Douda Jan, Chrast
Pochválit musíme výkon Matěje
Klapala, který jako nejmladší účast-

ník (9 let) obsadil 5. místo. Rybník
byl dobře připraven, občerstvení
včetně nabízeného jídla chutnalo
úplně všem, takže poděkování patří těm, kteří se na této zdařilé akci,
i přes nepřízeň počasí, podíleli.
Dále bych chtěl vyzvednout
všechny sponzory, i jim patří velké
poděkování.

Kopřiva Jaroslav, Šmída Vladimír Hr. Králové, Chlud Michael,
Kamenictví Kůrka, Hanet Hračky
– papír, DKV Elektro, Rada Josef Hr. Králové, Scharf Prosetín

Malina Zdeněk, Seko, Rybsport
o.s., Řeznictví a uzenářství Čejka
Oldřich, Cyklo Jožák, Dipro Proseč, Bupak Proseč, Sante Proseč,
Pneuservis Koreček.
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SPORTOVNÍ KALENDÁŘ
So 4. 11.
		
		
Ne 5. 11.

Stolní tenis

So 11. 11.
		
Ne 12. 11.

Florbal – Regionální přebor muži (9.00 – 17.00)
Futsal – divize (18.00 – 21.30)
Florbal – Liga starších žáků (9.00 – 17.00)

Pá 17. 11.
So 18. 11.
Ne 19. 11.

Florbal – Liga starších dorostenců (9.00 – 15.30)
Futsal – Pardubický přebor (9.00 – 18.00)
Florbal – 2. liga žen (9.00 – 17.00)

– divize – Skuteč x Česká Třebová (9.00 – 12.00)
Skuteč x Moravská Třebová (13.00 – 17.00)

Fotbal – Skuteč A x Holetín (14.00)

So 25. 11.
Basketbal – Oblastní přebor žáci U 13 		
			
(9.00 – 12.00)
		
Kopaná – turnaj (13.00 – 19.00)
Ne 26. 11.
Basketbal – Východočeská liga muži
		
(9.00 – 12.00)

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

Sponzoři závodů:
Město Skuteč a Městská sportoviště s.r.o., Spektrum, Švec
Petr Hroubovice, Texevo Hlinsko
– Vlast. Votava, Rybářská prodejna
Klapal, Pešek Petr p.p. Group Proseč, Restaurace U Jonáše, Janoušek
Radek Střemošice, Blaha Jan Autoopravna Hroubovice, Cukrárna
Pražan Leoš, Zahradnictví Josef
Sokol, Cimburek Milan, Bosport
Zoulík Petr, Restaurace Eva Chrudim, Zoulík Václav S pukem cz.
Hlinsko, Zahradnictví Sokol a syn,

Závody
rybářského
kroužku
Dne 24. 9. 2017 se uskutečnily
závody rybářského kroužku. Pro
velmi nepříznivé počasí se jich zúčastnilo pouze 5 mladých rybářů
a rybářek. Umístili se následovně.
1. Melezínek Martin, 321 bodů
2. Netolický Michal, 147 bodů
3. Rejsa Martin,  124 bodů
4. Staňková Natálie, 84 bodů
5. Pospíšil Jan, 5 bodů
Největší rybu (kapr 52 cm) ulovil Martin Melezínek. Celkem bylo
chyceno 16 kaprů a 21 cejnů. 		
Za MO ČRS Skuteč
Zdeněk Netolický

Informace do mobilu a hlášení rozhlasem
Již tři měsíce máte možnost přihlásit se k odběru informací, které
zasíláme prostřednictvím SMS
zpráv do mobilních telefonů. Díky
této bezplatné službě můžete být
včas informováni o mimořádných
situacích, jako je například přerušení dodávky elektrické energie
nebo pitné vody, uzavírka místních
komunikací apod.
K odběru informací se můžete
přihlásit tak, že zašlete SMS zprávu ve tvaru PRIHLASENImezeraJMENOmezeraPRIJMENI
na
telefonní číslo 731 557 422. Odhlášení služby provedete textovou
zprávou ve tvaru ODHLASENIme-

Hledají se
osobnosti
Pardubického
kraje
Znáte ve svém okolí někoho,
kdo si zaslouží ocenit své zásluhy
o Pardubický kraj? Nebo zachránil něčí život? Pak můžete tyto
osobnosti nominovat v kategoriích:
l Za zásluhy o Pardubický kraj
l Cena Michala Rabase
za záchranu

zeraJMENOmezeraPRIJMENI na
stejné telefonní číslo.
Odesláním výše uvedené SMS
jste automaticky zařazeni do databáze. Nebude vám doručeno žádné
potvrzení.
Služba SMS INFO však neslouží k zasílání hlášení místního rozhlasu. Pokud jste neslyšeli relaci,
najdete ji na webových stránkách
města Skuteč (http://www.skutec.
cz/mesto/hlaseni-rozhlasu/). Případné poruchy můžete hlásit místostarostovi města Ing. Romanu
Hřebíkovi na telefonu 731 557 635
nebo na romak.hrebik@skutec.cz.
Matěj Zelinka
Nominaci zajistíte vyplněním
formuláře na webu kraje:
www.pardubickykraj.cz/oceneni-pardubickeho-kraje nebo ji můžete poslat mailem na: oceneni@
pardubickykraj.cz. Také si můžete formulář vyzvednou i odevzdat
na recepci
Krajského úřadu
Pardubického kraje, popř.
jej poslat
poštou.

REGIONÁLNÍ LIGA MUŽŮ
Městská sportovní hala Skuteč 11. 11. 2017
9.00 HAGA Pardubice A – FbC Skuteč
13.00 FbC Skuteč – TJ Sokol Jaroměř B
Občerstvení zajištěno, vstupné zdarma.
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SKUTEČSKÉ NOVINY

Výpis z usnesení ze 74. zasedání Rady města Skuteč
konaného dne 18. září 2017 na Městském úřadě Skuteč
Rada města bere na vědomí:
01/074/2017
současný stav zpracování Plánu rozvoje města
Rada města jmenuje:
02/074/2017
členy komise pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek pro výběr zhotovitele akce „Oprava střechy budovy
Městského muzea Skuteč, č. p. 364“
Rada města souhlasí:
03/074/2017
s přijetím účelového peněžitého daru
Školní jídelnou Skuteč, pro školní
rok 2017/2018 v rámci projektu Obědy pro školy
Rada města schvaluje:
04/074/2017
převod finančních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace
SeniorCentrum Skuteč do provozních
prostředků
05/074/2017
prodejní cenu stolního kalendáře Mikroregionu Skutečsko - Ležáky na rok
2018 ve výši 45 Kč a rozpis distribuce
nákladu 2310 ks
06/074/2017
změnu v rozpočtu Základní školy, Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim,
na rok 2017 v položce ostatních neinvestičních nákladů
07/074/2017
smlouvu o poskytnutí programové
účelové dotace na požární techniku
a věcné prostředky požární ochrany
jednotky sboru dobrovolných hasičů
obce z rozpočtu Pardubického kraje
na rok 2017
08/074/2017
smlouvu o výstavbě kanalizační přípojky „splašková kanalizace Lažany“ se
společností Městské vodovody a kanalizace Skuteč s.r.o.
09/074/2017
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na projekt „Snížení energetické náročnosti
budovy MŠ Skuteč“ se společností
SKOS, s.r.o., Skuteč
10/074/2017
zadání architektonické studie na podobu nové knihovny ve Skutči u tří
subjektů
11/074/2017
smlouvu o dílo na akci „Oprava venkovních omítek - Skutíčko“ se společností JLK stavby s.r.o., Nasavrky
12/074/2017
rozpočtové opatření č. 6/2017 v rozpočtu města Skutče
13/074/2017
změnu položkového rozpočtu města
Skuteč na rok 2017
14/074/2017
směrnici S 3/2017 o pravidlech rozpočtového procesu pro příspěvkové

organizace zřízené městem Skuteč
15/074/2017
dohodu o ukončení nájmu bytu č. 19
č. p. 971, Skuteč k 31. 10. 2017, dle
žádosti nájemce
16/074/2017
dohodu o ukončení nájmu bytu č. 26
č. p. 928, Skuteč k 31. 10. 2017, dle
žádosti nájemce
17/074/2017
podmínky nájmu bytu č. 26 v domě
č. p. 928, ulice Družstevní, Skuteč na
dobu určitou osm měsíců
18/074/2017
smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. IE-12-2004289/VB/4
Lhota u Skutče, rekonstrukce NN, KNN
na stavební parcele č. 18 a pozemkových parcelách č. 41, 195, 248/1,
351/1, 352, 356/1, 358, 373
a 387, vše k. ú. Lhota u Skutče se společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín
19/074/2017
smlouvu o zřízení věcného břemene
č. 9900077308/2/2017 na p. p.
č. 2518/1, k. ú. Skuteč, obec Skuteč
s GasNet s.r.o. Ústí nad Orlicí
20/074/2017
smlouvu o nájmu obecního domu čp.
26 v místní části Zbožnov
21/074/2017
smlouvu o dílo na montáž mechanických dveří a prosklených stěn se společností TRIDO, s.r.o., Blansko
22/074/2017
smlouvu o dílo na projekt „Zvýšení
odolnosti hasičské zbrojnice JSDH Skuteč vůči účinkům mimořádných událostí“ se společností STAVER Luže s.r.o.
23/074/2017
dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor s příspěvkovou organizací SeniorCentrum Skuteč
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit:
24/074/2017
čerpání rozpočtu města za období leden - srpen 2017
25/074/2017
dodatek č. 5 smlouvy o zvýhodněném
úvěru č. 2004-4180-UV s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou,
a.s., Jeruzalémská 964/4, Praha
26/074/2017
převod práv a povinností k bytu č. 38,
Družstevní č. p. 929
27/074/2017
záměr prodeje bytových jednotek č. 2,
9, 11, 15, 26, 27, 29, 35, 41, 48 v
domě č. p. 926 - 929, Družstevní ulice
Skuteč
28/074/2017
koupi st. p. č. 701/1 o výměře 34 m²,
parcela zjednodušené evidence, k. ú.
Skuteč, obec Skuteč

Výpis z usnesení ze 75. zasedání Rady města Skuteč
konaného dne 2. října 2017 na Městském úřadě Skuteč
Rada města bere na vědomí:
01/075/2017
dopis č. j. 1171/2017 doručený na
podatelnu Městského úřadu Skuteč
dne 18. 09. 2017
02/075/2017
termíny jarmarků ve Skutči pro rok
2018: Májový 19. 05. 2018 a Posvícenský 18. 08. 2018
03/075/2017
protokol č. 149/2017 o výsledku
řádné kontroly na základě pověření
ředitele Krajského úřadu Pardubického
kraje u poskytovatele sociálních služeb
SeniorCentrum Skuteč, dle přílohy.
Rada města schvaluje:
04/075/2017
darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši 6.000 Kč na nákup
knih do dětského oddělení Městské
knihovny se společností Spektrum
s.r.o., Skuteč
05/075/2017
poskytnutí finančního daru spolku SH
ČMS – Sbor dobrovolných hasičů
Zbožnov
06/075/2017
smlouvu o zajištění pouťových atrakcí
na jarmarcích ve Skutči v roce 2018
07/075/2017
smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie se
společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín
08/075/2017
smlouvu o poskytnutí dotace na činnost
a provoz Turistického informačního
centra Skuteč, Rybičkova 364, 539 73
Skuteč z rozpočtových prostředků
Pardubického kraje ve výši 89.462 Kč
09/075/2017
smlouvu o spolupráci mezi obcemi při
zajištění stomatologických pohotovostních služeb s Městem Hlinsko
10/075/2017
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci výběrového řízení na
akci „Oprava střechy Muzeum Skuteč
č. p. 364“, na základě zprávy hodnotící komise
11/075/2017
smlouvu o díle na akci „Oprava stře-

chy budovy Městského muzea Skuteč,
č. p. 364“ s fyzickou osobou Jaroslav Kopřiva, Skuteč, v celkové ceně
921.294 Kč včetně DPH
12/075/2017
objednávku č. 393/2017/4 na nábytek do kanceláře č. 304 budovy Městského úřadu ve Skutči u společnosti
Mias OC spol. s r.o., Krouna
13/075/2017
objednávku výstavby přístupového
chodníku k MŠ Osady Ležáků, u společnosti SKOS s.r.o., Skuteč, v celkové
ceně 310.050 Kč včetně DPH
14/075/2017
objednávku dodávky a montáže dělících stěn na zimní stadion u společnosti
CAFFI a.s., Praha
15/075/2017
objednávku vypracování projektové
dokumentace na „Chodník v ulici
Havlíčkova ve Skutči“ u společnosti
ILBprostav s.r.o., Mikulovice, v celkové
ceně 205.700 Kč včetně DPH
16/075/2017
přidělení náhradního bytu č. 17
v domě č. p. 971 a ukončení nájmu
bytu č. 11 v domě č. p. 926 k 31. 10.
2017
17/075/2017
podmínky nájmu bytu č. 11 v domě
č. p. 926, ulice Družstevní, Skuteč na
dobu určitou šest měsíců
18/075/2017
smlouvu o nájmu nebytových prostor
v suterénu domu č. p. 349, Boženy
Němcové, Skuteč
19/075/2017
záměr prodeje části p. p. č. 663/1
o výměře 24 m², ostatní plocha - ostatní komunikace, k. ú. Štěpánov u Skutče, obec Skuteč, za cenu 100 Kč +
platná sazba DPH + náklady s prodejem spojené
20/075/2017
záměr směny pozemkové parcely
č. 461/1 o výměře 3458 m², ovocný
sad, pozemkové parcely č. 465/4
o výměře 194 m², ostatní plocha –
ostatní komunikace, část pozemkové
parcely 463 o výměře cca 1090 m²
zahrada a část pozemkové parcely

č. 465/1 o výměře cca 424 m², zahrada ve vlastnictví města Skuteč, za
část pozemkové parcely č. 453 o
výměře cca 3780 m², ostatní plocha
– neplodná půda a část pozemkové
parcely č. 2583 o výměře cca 1386
m², ostatní plocha – dráha, ve vlastnictví firmy GRANITA s.r.o. Skuteč, vše
nacházející se v katastrálním území
Skuteč, obec Skuteč
21/075/2017
smlouvu o poskytnutí dotace v oblasti
cestovního ruchu ve výši 150.000 Kč
z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na projekt „Sdružená stezka
pro cyklisty a chodce Skuteč - Předhradí - projekční příprava - I. etapa“
22/075/2017
pojistnou smlouvu č. 7721061339 se
společností Kooperativa pojišťovna,
a.s., Vienna Insurance Group, Praha,
IČ 47116617 na pojištění výstavy
Městského muzea Skuteč
23/075/2017
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene na p. p.
č. 2617, k. ú. Skuteč, obec Skuteč
24/075/2017
smlouvu o právu provést stavbu na
p. p. č. 2617, k. ú. Skuteč, obec Skuteč

25/075/2017
smlouvu č. 1200164513 o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí
nízkého napětí s obchodní firmou ČEZ
Prodej, a.s., Praha Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit:
26/075/2017
aukční prodej bytové jednotky č. 6
v domě čp. 379 Palackého nám.
Skuteč o velikosti 2+1, včetně spoluvlastnického podílu na stavebních
parcelách č. 437/1 a 438/1 a dále
pozemkové parcely č. 2655 o výměře
4 m², ostatní plocha - jiná plocha, včetně kolny, která je na pozemku umístěna, vše k. ú. Skuteč, obec Skuteč, za
vyvolávací cenu 550.000 Kč
27/075/2017
prodej části p. p. č. 1102/1 o výměře
80 m², ostatní plocha - jiná plocha,
k. ú. Skutíčko, obec Skuteč
28/075/2017
rozpočtové opatření č. 7/2017 v rozpočtu města Skuteč
29/075/2017
souhlasné prohlášení mezi městem
Skuteč a firmou SKOS s.r.o., Skuteč
30/075/2017
smlouvu o zápůjčce s SVJ č. p. 379,
Palackého náměstí, Skuteč

Aktuálně z MAS Skutečsko,
Košumbersko a Chrastecko, z.s.
Podzimní měsíce přinášejí své
ovoce nejen na zahrádkách, ale
první plody činnosti MAS mohou
„ochutnat“ i obyvatelé území Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko.
Po výzvách MAS v operačním programu Zaměstnanost a v Programu
rozvoje venkova - již jsme informovali dříve - probíhá hodnocení žádostí v Integrovaném regionálním
operačním programu, konkrétně ve
výzvách zaměřených na dopravní
automobily, infrastrukturu v mateřských, základních, středních
školách a pro zájmové a neformální
vzdělávání a také sociální bydlení.
Především v souvislosti se školami
je vhodné podotknout, že se jedná
o aktuálně jedinou možnost čerpání
dotací v této oblasti, neboť podat
individuální žádost do IROP (mimo
CLLD, tedy do výzev MAS) v tomto ani následujícím roce nebude
možné.
Novinkou - a věříme, že příjemnou - je vyhlášení výzvy Malý
Leader pro rok 2018, kterou MAS
SKCH, z.s.   vyhlašuje za podpory
Pardubického kraje. Výzva je jednou z forem poděkování členům
spolku za trvalou podporu činnosti,
a proto nejprve cílí na členy MAS,
především na neziskové organizace.  Podpora jejich činnosti zároveň
patří mezi priority strategie MAS
SKCH Chráníme svůj životní prostor. Nový dotační titul byl vyhlášen hejtmanem Pardubického kraje
JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.
i jako výraz uznání za práci místních akčních skupin v Pardubickém
kraji, neboť máme jako první kraj v
České republice schválené všechny
strategie rozvoje území (CLLD).
Podrobné informace o výši dotace,
podmínkách a samozřejmě i o vybraných žádostech najdete na webu
MAS SKCH v sekci Výzvy.
Do konce roku budou v souladu s harmonogramem plynule

vyhlášeny i další plánované výzvy
minimálně ve dvou operačních
programech. V Integrovaném regionálním operačním programu
(IROP) půjde podle 4. opatření ve
strategii MAS - Sociální podnikání
- zisk nejsou jen peníze pro podporu vzniku sociálních podniků a rozvoje podnikatelských aktivit prostřednictvím investic do výstavby,
rekonstrukce a vybavení sociálních
podniků. Sociální firmy nabízejí
pracovní uplatnění znevýhodněným lidem - např. osobám starším
55 let, osobám se zdravotním postižením, matkám s malými dětmi,
absolventům atd. a tím přispívají
k rozmanitější nabídce na trhu
práce v území. Výzva podporuje
i nové formy podnikání osob samostatně výdělečně činných. V rámci
Operačního programu Zaměstnanost pak bude vyhlášena návazná
výzva na sociální podnikání tentokrát zaměřená na vytváření pracovních míst, vzdělávání zaměstnanců, marketing sociálního podniku,
provozování sociálního podnikání.
Doplní ji výzva v oblasti Zaměstnanost v území, která umožní
např. podnikatelům a organizacím
z území zajistit rekvalifikace
a další profesní vzdělávání, zaškolení, jazykové aj. vzdělávání, PC
kurzy, rozvoj finanční gramotnosti, měkké dovednosti (soft skills),
pracovní diagnostiku či kariérové
poradenství. Vzhledem k zájmu
o konzultace při přípravě žádostí
je třeba si včas domluvit vhodný
termín. Významnou pomůckou pro
přípravu žádostí jsou též informace
poskytované na seminářích MAS
k vyhlášeným výzvám.
Svoji činnost od 1. 11. 2017 zahájil nový tým spolupracovníků
MAS SKCH, který se věnuje střednědobému plánování sociálních
služeb na území MAS SKCH.
dokončení na straně 7

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
- ŘÍJEN 2017 Mezi skutečské občany byli slavnostně přivítáni:
Oldřich Ledabyl, Žďárec u Skutče
Kristián Hoffinger,  Školní
Viktorie Müllerová, Smila Flašky

SVÁ Životní jubilea oslavili:
70 let
 Pavel Moučka, Fimberk
 Alena Lohmannová, Zbožnov
 Josef Svoboda, Družstevní
 Jiří Nykl, Osady Ležáků
 Ladislav Macháček, Sládkova
75 let
 Josef Cach, Hněvětice
 Miluše Petráková, ČSA
 Jiří Novotný, Štěpánov
80 let
 Jaroslav Filipi, Vítězslava Nováka
85 let
 Marie Rybenská, Lažany
 Zdenka Zemanská, B. Němcové
 Blanka Jílková, Sládkova
90 let
 Petr Navrátil, Smetanova
92 let
 Květa Vodehnalová, Smetanova

PODĚKOVÁNÍ
Velice ráda bych touto cestou poděkovala veškerému personálu SeniorCentra Skuteč za obětavost, ochotu a vstřícnost, kterou nám denně věnují.
Jejich práce je náročná, přesto pro nás vždy dokáží vykouzlit úsměv, najdou si čas vyslechnout naše problémy, popovídat si s námi, povzbudit.
Denně se nám snaží nahradit naše „doma“, za což jim velice děkuji.
Marie Viďourková, klientka SeniorCentra Skuteč

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 1. 11. 2017 oslaví paní Zdeňka Kyselová významné životní
jubileum. Přejeme ti hodně štěstí, zdraví a životního elánu do dalších
let.				          Milující rodina.

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 11. 11. 2017 oslaví zlatou
svatbu manželé Eva a Václav
Vařejčkovi z Radčic. K tomuto
výročí přejeme hodně zdraví, štěstí
a mnoho dalších spokojených let.                              
děti s rodinami

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
pohotovostní služby jsou od 9 do 13 hodin
Listopad
4.11. Sobota		
5.11. Neděle		
11.11. Sobota		
12.11. Neděle		
17.11. Pátek-státní svátek
18.11. Sobota		
19.11. Neděle		
25.11. Sobota		
26.11. Neděle		

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

Zdena Janovská
Zdena Janovská
Eva Konývková
Eva Konývková
Hana Mrkvičková
Libor Bačkovský
Libor Bačkovský
Zdeněk Dvořáček
Zdeněk Dvořáček

Trhová Kamenice
Trhová Kamenice
Hlinsko, Nádražní 548
Hlinsko, Nádražní 548
Proseč u Skutče, Zahradní 240
Hlinsko
Hlinsko
Hlinsko
Hlinsko

Hlinecká 64
Hlinecká 64
Poliklinika Hlinsko
Poliklinika Hlinsko
Zdravotní středisko
Družstevní 1401
Družstevní 1401
Husova 64
Husova 64

Prosinec
2.12. Sobota		
3.12. Neděle		
9.12. Sobota		
10.12. Neděle		

MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.

Josef Cimburek
Josef Cimburek
Eva Krejčí
Eva Krejčí

Skuteč
Skuteč
Krouna, 350
Krouna, 350

Tyršova 386
Tyršova 386
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ZPRÁVY ZE ZŠ SMETANOVA

Listopadové akce ZŠ
Komenského

Dvě zlaté medaile za atletiku

Ve středu   27. září 2017 se žáci
naší školy, stejně jako každým rokem, účastnili podzimního kola  atletických závodů v Hrochově Týnci
s názvem Hrošiáda.  
Bojovat v pěti atletických disciplínách přijelo 130 sportovců
z 8 základních škol. Mezi hlavní
atletické disciplíny patřil skok, hod
a běh (sprint a vytrvalost). Závěr
patřil královské sportovní disciplíně – běžecké štafetě  na 4x60m. ZŠ
Smetanova reprezentovalo 16 sportovců. Za mladší kategorii: Tereza
Henychová 3.B, Alžběta Váňová
3.B, Michal Prouza 3.B, David
Krčil 3.A, Anna Drobná 5.A, Te-

reza Peřinová 5.A, Jan Müller 5.A,
Vít Karafiát 5.B.
Za starší kategorii startovali:
Leona Novotná 7.tř., Tereza Veselá
7.tř., Daniel Sršeň7.tř., Vít Novák
7.tř., Adéla Burešová 9.tř., Michaela Uličná 8.tř.,Tomáš Vobejda 9.tř.,
Ondřej Sodomka 9.tř.
Oba uvedené týmy se umístily
na krásném 1. místě. Všem našim
reprezentantům
blahopřejeme.
Základní škole v Hrochově Týnci
děkujeme za pozvání, výbornou
organizaci a za zajištění krásného
slunečného počasí těchto atletických závodů.
ZŠ Smetanova

Akce pro veřejnost
 Dušičkové odpoledne - 3. listopadu od 17,00 do 20,30
hod.
Tradiční strašidelná stezka od 17,00 do 19,00 v lehčí
verzi pro menší děti a od 19,00 jen pro odvážné,
doplněná různými dílnami (malování na obličej, výroba
náramků, fotografování, účesy, uspávání broučků,…)
a „krvavou“ kuchyní.
 Škola nanečisto – 8. listopadu od 15,00 do 16,30 hod.
Matematika – žádná dřina. Pro děti předškolního věku.

Dopravní kurz
Dne 2. října se žáci pátých tříd
naší školy zúčastnili dopravního
kurzu na dětském dopravním hřišti v Chrudimi. Seznámili se zde
s dopravními značkami a snažili se
podle nich řídit při jízdě na kolech.
Také si mohli vyzkoušet svoji zruč-

 Přehlídka středních škol – 23. listopadu od 12,00
do 18,00 hod. v KK Skuteč
Prezentace středních odborných škol, učilišť a gymnázií
určená především pro žáky osmých a devátých ročníků.

nost při jízdě přes různé překážky
napodobující jízdu v terénu. Na třetím stanovišti si povídali o různých
dopravních situacích a jak se při
nich chovat.                                                                       
Mgr. Iva Havlíková

Střední vzdělávání ve speciální škole
Naše škola otevřela od 1. září
2017 nový vzdělávací obor „praktická škola dvouletá“, do kterého
nastoupilo pět žáků s těžšími formami postižení. Protože se jedná
o školu v režimu středního vzdělávání, mohou žáci následující:
l doplnit si a rozšířit všeobecné
vzdělání,
l získat základní pracovní dovednosti, návyky a pracovní postupy potřebné v každodenním
pracovním životě
l získat základy odborného vzdělání a manuálních dovedností
v oboru dle zaměření přípravy
a vedoucích k profesnímu uplatnění,
l připravit se pro jednoduché pracovní činnosti v oblasti služeb
a výroby (např. v sociálních
a komunálních službách, ve
zdravotnictví, ve výrobních
podnicích, v zemědělství), případně k pokračování v dalším
vzdělávání.

Do výuky budou často zařazovány prvky praktického vyučování.
Jedním z prvních byla exkurze do
cukrárny U Pražanů ve Skutči. Žáci
se mohli, díky ochotě a vstřícnému

přístupu majitelů a zaměstnanců, seznámit s provozem a zařízením cukrárny, v jednoduché formě si vyzkoušet „cukrářské umění“ a v neposlední
řadě i sladké dobroty ochutnat.

 Dárečkování
Tvořivé dílny zaměřené na výrobu drobných dárečků za
cenu materiálu (navlékání náramků, keramická dílna,
ozdoby do vlasů, výrobky z papíru, textilu a přírodnin,…).

Děkujeme všem z cukrárny za příjemný a užitečný praktický výcvik.
Mgr. Bc. Eva Rybenská
Speciální základní škola
a praktická škola Skuteč

Přehlídka středních škol
Skuteč 2017
23. 11. od 12,oo -18,oo hod.
Kulturní klub Skuteč

ZPRÁVY Z GYMNÁZIA
Elektrotechnika/IT v pardubickém Ideonu
Dne 6. října 2017 vyrazily třídy
Dále nás čekala přednáška dvou
septima a 3. BP do Ideonu v Par- mladých kluků ze střední technické
dubicích na výstavu prezentující školy v Pardubicích zaměřená na
techniku, robotiku a automatizaci. tzv. microbity. Vysvětlili nám, co to
Partnerem výstavy jsou Fakul- vlastně microbit je, jak funguje a jak
ta elektrotechniky a informatiky
ho naprogramovat. Jejich učitel nám
UPCE, SPŠE a VOŠ Pardubice
pak ukázal microbity v praxi, takže
a DELTA – střední škola informatijsme mohli vidět robotickou ruku,
ky a ekonomie Pardubice.
simulaci zemětřesení nebo senzor
„Mohli jsme zde vidět roboty, parkování. V další části programu
ukázky starých rádií, 3D tiskárny a jsme museli svoji šikovnost ukázat
spoustu další techniky. Také jsme si my. Vyrobili jsme si robotický prst a
mohli zahrát robotický fotbal, který ten jsme pak zapojili k autíčku, které
zaujal hlavně naše kluky. Vyzkoušet se při ohnutí prstu rozjelo.“
jsme si mohli také nejnovější model
Více o výstavě se dočtete zde:
brýlí, který nás přesune do virtuální
http://www.pvv.cz/elektrotechnikareality.
-it.html.

Středoškolský atletický pohár
V úterý 19. září proběhlo na ky se umístily na 4. příčce. V něstadionu v Chrudimi okresní kolo kterých disciplínách naši studenti
Středoškolského atletického pohá- předvedli skvělé výkony.
ru. Celkem se ho účastnilo 6 týmů
Na medailové pozice v různých
dívek a 6 týmů chlapců. Naši školu atletických disciplínách dosáhli:
reprezentoval tým 12 dívek a tým Michaela Netolická, Marcela Vo12 chlapců, vždy šlo o studenty jak troubková, Kristián Kusý, Šimon
gymnázia, tak bezpečnostně práv- Lenoch a Roman Vraspír.
ního oboru. Chlapci vybojovali 3.
Všem studentům děkujeme za
místo se ziskem 7163 bodů, dív- účast a dobrou reprezentaci školy!
Projekt Tajný život města
Na samém sklonku loňského přijaty do mezinárodní databáze,
školního roku proběhla v rámci budou odměněni čtyřmi tablety,
projektu Tajný život města bota- které dostanou od ekologického
nická exkurze s fotosoutěží. Nyní
střediska Tereza, které projekt pobyla soutěž vyhodnocena a studen- řádá. Blahopřejeme!
ti, jejichž fotografie přírodnin byly
Studentské volby
Žáci 3.BP se připojili k projektu
Jeden svět na školách organizace
Člověk v tísni, který se snaží mladé lidi motivovat a podporovat
v zapojení do veřejného prostoru
a posilovat jejich občanství. V rámci tohoto projektu se na naší škole
konaly Studentské volby do PSP
ČR, na jejichž zdárný průběh dohlíVíce informací o projektu a reželi právě žáci 3.BP. Nejvíce hlasů
publikových výsledcích naleznete
bylo odevzdáno ve prospěch České
na: https://www.jsns.cz/projekty/
pirátské strany, Hnutí ANO a KDUstudentske-volby/vysledky-stu-ČSL. Podrobné výsledky nejdete
dentskych-voleb.
na www.gymskutec.cz.

Skusbor na oslavách 155. výročí založení PS Rubeš
V pátek 13. října vystoupil v Kul- sboru Rubeš také pěvecký soubor
turním klubu Skuteč v rámci oslav Gymnázia Skusbor pod vedením
155. výročí založení pěveckého Mgr. Vladimíra Opletala.

Bílá pastelka
Prostřednictvím třídy 2. BP,  ktekých ČR, zapsaný spolek (SONS
rá zorganizovala sbírku Bílá pastelČR, z. s.) spolu s dalšími organika, se naše škola 11. října připojila
zacemi poskytujícími praktickou
k celorepublikové akci na podporu
pomoc nevidomým a slabozrakým
nevidomých a slabozrakých.
(Tyflocentrum a Tyfloservis).
Tuto sbírku pořádá Sjednocená
Více informací najdete na webu
organizace nevidomých a slabozra- www.bilapastelka.cz.

Zaměření výstavy:
Nabídka vzdělávání
a prezentace středních, odborných škol,
učilišť a gymnázií.
kontakt na pořadatele: Služba škole Pardubice s.r.o.
e-mail: zachoval@sluzbaskole.eu

Ochotníci z Předhradí zvou do divadla
Poslední měsíc v roce je obdobím
slavnostních akcí s neopakovatelnou atmosférou blížících se Vánoc.
Neodmyslitelně k této době patří i
pohádky. Nechcete-li se omezit jen
na ty televizní, doporučujeme vám
návštěvu představení Spolku divadelních ochotníků Heyduk z Předhradí. Ten uvede v Kulturním klubu
Skuteč pohádkovou hru s názvem
Strach má velké oči, kterou může-

te znát i z televizní podoby (s Ivou
Janžurovou, Rudolfem Hrušínkým
či Ondřejem Havelkou v hlavních
rolích).
Představení je určeno nejen
dětem, ale i dospělému publiku.
O zábavu v něm rozhodně není
nouze. Ochotníci z Předhradí se na
vaši návštěvu budou těšit v neděli
3. prosince od 15.00 hodin. Vstupné je dobrovolné.
/frí/
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Komedie HRDÝ BUDŽES s Bárou Hrzánovou, kterou
v KKS uvedeme 8. listopadu je již vyprodána.

i v dnešní době. A ve Skutči se
možná dočkáte i nějakého dalšího překvapení. Hru Hoří, má panenko! uvedeme v KKS v úterý

14. listopadu a v sobotu 18. listopadu proběhne ve stejném sále ples
– jak jinak než hasičský!
/frí/

HOŘÍ, MÁ PANENKO!
Komedie o vesnickém plese
hasičů, utrápené volbě královny
krásy a rozkradené tombole. Kdo
by neznal jeden z nejslavnějších
filmů Miloše Formana?  Inscenace
Hoří, má panenko! Východočeského divadla film přesně nekopíruje,
vznikla podle dramatizace Vladimíra Morávka. Přesto se srovnání
nelze vyhnout. A rozhodně z něho
nevychází špatně.
Přímo na jevišti se bude odehrávat příprava sálu pořadateli, uvidíme přicházet první návštěvníky,
nástroje si naladí živá hudba – Šké-

řovanka. Rozezní se první taneční
hity a vypukne zábava … No, zábava. Sarkastický humor nešetří
nikoho a nic. Odrývá lidskou bezohlednost, zabedněnost, aroganci
i prázdné fráze, kterými se kde kdo
zaštiťuje. Mravní stav společnosti
se tu zrcadlí především v postavách
starých lidí, obětí organizačních
zmatků, živelných katastrof a hlouposti jejich bližních.
Autoři původně zamýšleli dát
hře aktuální kabát a zasadit ji do
současnosti. Jistě je dobře, že tak
neučinili. Text má divákovi co říci

NORA – DOMEČEK PRO PANENKY
Jedna z nejslavnějších a nejuváděnějších her severské dramatiky
pochází z pera Henricha Ibsena. Jeho
Nora, také uváděná pro názvem Domeček pro panenky (či Domov loutek) měla premiéru již v roce 1880.
A vyvolala velký rozruch, především
mezi konzervativními diváky.
Hlavní hrdinka Nora totiž zpočátku působí jako poněkud naivní
žena, oddaná svému muži Torvaldovi, který si se svou panenkou rád
hraje a rád ji vychovává. Vše se
však díky okolnostem změní a doposud zdánlivě idylické manželství
se začne hroutit.

V Divadle pod Palmovkou se
režie ujal Jan Nebeský, jehož předešlé ibsenovské inscenace byly
vysoce ceněny a dočkaly se uznání
i na prestižních mezinárodních festivalech.
V hlavních rolích se můžeme
těšit na vynikající výkony Terezy
Dočkalové, Jana Teplého, Radka
Valenty a dalších.
Představení   v Kulturním klubu Skuteč uvedeme v pátek
1. prosince od 19 hodin. Vstupenky koupíte v obvyklých předprodejích. 		
/frí/

;

POZVÁNKA DO DIVADLA

KULTURNÍ KALENDÁŘ
LISTOPAD 2017
do 19. 11., městské muzeum
120 LET LOKÁLKY POLIČKA - SKUTEČ

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

středa 8. 11. – 19 hodin, KKS
HRDÝ BUDŽES

Exkurze do naší nedávné historie v podání zvídavé žákyně druhé třídy přibližuje
tragikomiku prvních roků husákovské normalizace. Výborně napsaný text a mimořádná
herecká kreace Barbory Hrzánové v hlavní roli jsou garantem dobré nálady i podnětem
k zamyšlení.
			
Vstupné 300 Kč

Ocenění pro ředitelku
skutečské knihovny
Krajská knihovna v Pardubicích
si letos připomněla významné jubileum, 120 let od svého založení.
Hlavní oslava této významné události se uskutečnila během Týdne
knihoven v úterý 3. 10. od 17 hodin
v Sukově síni Domu hudby. Hlavní
náplní programu bylo udílení ceny
Knihovnický anděl 2017, kterou
si za svůj přínos v oblasti knihovnictví převzali nejlepší knihovníci
Pardubického kraje.
Za chrudimský okres převzali
Knihovnického anděla Ing. Valentina Mogileva z Úhřetic, Mgr.
Jana Cidlinová z Horního Bradla
a Eliška Pečenková ze Skutče.
Knihovnického anděla si Eliška
Pečenková zasloužila za rozvoj
knihovny. Konkrétní zdůvodnění
získaného ocenění uvádíme v plném znění:
Eliška Pečenková vede Městskou knihovnu ve Skutči od roku
2010. Má středoškolské vzdělání a
knihovnickou odbornost si doplni-

la akreditovaným kurzem Národní
knihovny. Kromě základních knihovnicko-informačních služeb se
aktivně věnuje práci s kolektivními
i individuálními dětskými čtenáři
a příkladně spolupracuje se školami nejen ve Skutči, ale v celém
skutečském obvodu. Její práce se
vyznačuje spolehlivostí, pečlivostí
a svědomitostí. Ke svým uživatelům se chová s přívětivostí
a ochotou, která je zárukou jejich
spokojenosti. Do této knihovny se
pak čtenáři rádi vracejí. Paní Pečenková klade rovněž důraz na další sebevzdělávání a pravidelně se účastní
odborných seminářů a vzdělávacích
akcí v knihovnách vyššího typu.
Paní Eliška Pečenková obdrží  
cenu „Knihovnický anděl 2017“
za rozvoj Městské knihovny ve
Skutči.
K získanému ocenění gratulujeme a knihovně přejeme hodně spokojených čtenářů.
Lenka Frídlová

čtvrtek 9. 11. – 18 hodin, městské muzeum
ALZHEIMEROVA NEMOC
- FENOMÉN DNEŠNÍ DOBY?

MUDr. Ladislav Pazdera vás seznámí se stavem současného poznání týkajícího se demence,
zvláště Alzheimerovy nemoci a s možnostmi diagnostiky, léčby a prevence.

Vstupné: zdarma

úterý 14. 11. – 19 hodin, KKS
HOŘÍ, MÁ PANENKO

Přijměte pozvání na vesnický ples dobrovolných hasičů s neopakovatelně vykreslenou
atmosférou, do které nás zavedou herci Východočeského divadla Pardubice.	

Vstupné 300 Kč

sobota 18. 11. – 20 hodin, KKS
HASIČSKÝ PLES

Sbor dobrovolných hasičů Skuteč srdečně zve na tradiční Hasičský ples. Pobavit se
a zatančit si bude možné při hudební produkci skupiny Quattro. Předprodej vstupenek
probíhá v trafice u Jardy na náměstí. Vstupné: 100 Kč na stání, 110 Kč na sezení

středa 22. 11. – 20 hodin, KKS
PARTIČKA

Do Skutče se vrací televizní Partička. Diváci se mohou těšit na improvizace Michala
Suchánka, Igora Chmely, Richarda Genzera, Michala Novotného, Jakuba Koháka
a Mariana Čurka. 
Vstupné 430 Kč

čtvrtek 23. 11. – 12 hodin, KKS
BURZA STŘEDNÍCH ŠKOL

Váháte-li, která střední škola bude pro vás nejvhodnější, nebo vůbec nemáte přehled
o tom, jaké možnosti následného studia máte, můžete využít přehlídku středních škol.

čtvrtek 23. 11. – 18 hodin, městské muzeum
SRÍ LANKA

S cestovatelem Jaroslavem Bouzkem se přenesete na ostrov čaje, kari, slonů
a jedinečných památek. Vystoupáte na posvátnou Adamovu horu a projedete se vlakem
neuvěřitelně krásnými čajovými plantážemi. Vstupné: plné 50 Kč, snížené 25 Kč

29. 11. – 30. 11., KKS
VÁNOČNÍ VÝSTAVA SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Výstava, zaměřená na období Adventu a Vánoc, bude otevřena oba dny od 9.00 do
17.00 hod. Přijďte se naladit do pravé adventní a předvánoční atmosféry.
Vstupné dobrovolné

TÝDEN KNIHOVEN 2017
Pohádkové odpoledne
V rámci celostátní akce Svazu
knihovníků a informačních pracovníků nazvané Týden knihoven
jsme ve čtvrtek 5. října přivítali děti
s jejich rodičovským doprovodem
při odpoledním pohádkovém čtení.
Účast nebyla velká. To jsme však
ocenili až později při tvoření po pohádce, kdy bylo třeba hodně místa.
A co děti čekalo? Po přečtení
pohádkového příběhu Největší poklad děti hledaly poklad ukrytý v

Termín Ředitelské lóže
U
posledního
divadelního
představení
zařazeného
v podzimním abonmá nebyl
v době prodeje ještě známý termín. Abonenti i ostatní zájemci

o hru se Stanislavem Zindulkou
a Aloisem Švehlíkem si mohou
do svých diářů poznačit datum
čtvrtek 11. ledna 2018.
/frí/

knihovně. A protože se ukázalo, že
kluci jsou rození detektivové, nebyl to pro ně zase tak obtížný úkol.
Kluci dokázali, že nejsou žádní
chamtiví piráti a o poklad se spravedlivě rozdělili. Na památku si
každý vyrobil lodičku a než odpluli
domů, dostali velkou pochvalu.
Takhle šikovní kluci se rozhodně
neztratí.
Marie Burešová,
MK Skuteč

30. 11. – 14. 1. 2018, městské muzeum
FENOMÉN IGRÁČEK

Výstava prezentuje historii, současnost i budoucnost legendární plastové figurky, která
nás provází dětstvím už od roku 1976, kdy byla stvořena první postavička zedníka.
Vernisáž proběhne 30. 11. v 18 hodin a vystoupí při ní pěvecký sbor Sluníčko.
Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč
Připravujeme na prosinec:
1. 12. Nora (domeček pro panenky)
2. 12. Prodloužená lekce tanečních
2. 12. Rozsvícení vánočního stromu
3. 12. Strach má velké oči
- Ochotnický spolek Heyduk
4. 12. Souborový koncert ZUŠ
6. 12. Vánoční koncert Moravanky
7. 12. Cestopisné povídání: Madagaskar
– podivuhodná Lemurie

8. 12. Myslivecký ples
10. 12. Vánoční koncert PS Rubeš
12. 12. Školní akademie ZŠ Komenského
13. 12. Adventní žákovský koncert
ZUŠ V. Nováka Skuteč
16. 12. Závěrečný Věneček tanečních
20. 12. Koncert: Večer francouzských šansonů
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Aktuálně z MAS Skutečsko,
Košumbersko a Chrastecko, z.s.
dokončení ze strany 4
Koordinátor a odborný manažer
projektu budou v úvodní etapě především kontaktovat osoby s vhodnými kompetencemi a zkušenostmi
pro spolupráci na projektu, aby sestavili pracovní skupiny a vytvořili
partnerskou platformu, která bude
stanovovat aktuální priority v oblasti sociálních služeb v území MAS.
Po formální stránce byl úspěšně
ukončen také projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP
Chrudim. K Memorandu o partnerství přistoupily takřka všechny
školy v ORP Chrudim (MŠ, ZŠ
i SŠ), neziskové organizace i města
a obce. Partnerství samozřejmě pokračuje přípravami pokračovacího
projektu MAP2, který bude obsahovat i realizaci (tzv. implementaci)
aktivit, na nichž se partneři shodli
především v rámci tzv. ročního akčního plánu (R MAP). Jedná se prioritně o nové způsoby spolupráce se

VZPOMÍNKA
Dne 14. listopadu uplyne 10 let od úmrtí naší milované maminky
Vlasty Paukertové. Vzpomínáme na ni s vděčností a s láskou.
Karel, Vláďa a Monika

VZPOMÍNKA

zaměstnavateli a podnikateli v území - Povolání pro život, ale také třeba o ojedinělý záměr vzdělávacích
zahrad na pomoc rozvoji čtenářské
a matematické gramotnosti v aktivitě Příroda-zdroj poznání a doplňující Bajky v zahradách. V plánu
je i soutěž Mistr učitel, poradenská
spolupráce a mnoho dalšího - více
najdete na webu MAP ORP CHRUDIM, ve kterém pro vás zajišťuje
MAS SKCH a město Luže aktuální
informace ze světa „MAPů, šablon
a vzdělávání“ vůbec a jak pro pedagogy, tak pro rodiče jsou zkraje
nového roku připraveny ojedinělé
přednášky PhDr. Lidmily Pekařové na téma zvládání výchovy dětí
a komunikace v rodině.
Mgr. Eva Feyfarová

Odešel jsi od všeho, co jsi měl rád. Dál žiješ v našich srdcích a vzpomínkách.
To, že čas rány hojí, je jen pouhé zdání, stále je v srdcích bolest a tiché vzpomínání.
Čas plyne jako tiché řeky proud, jen bolest trvá a nedá zapomenout.
To nejdražší, co jsme měli rádi, to nám život vzal,
avšak v našich srdcích jsi žít nepřestal.

Dne 5. listopadu 2017 uplyne smutné
5. výročí od chvíle, kdy nás náhle tragicky opustil
MUDr. Jiří Bačkovský
S láskou a úctou na milovaného syna
vzpomíná maminka Anna Bačkovská s rodinou.

VZPOMÍNKA

Dne 21. listopadu uplyne 1 rok od chvíle, kdy
nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek
a dědeček, pan Ivo Pokorný.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
manželka Hana a děti s rodinami

VZPOMÍNKA
„Už jen kytičku na hrob můžeme dát
a tiše na Tebe vzpomínat.“
Dne 26. 11. si připomeneme 1. výročí od doby,
kdy nás navždy opustil náš manžel, tatínek, milující dědeček pan Oldřich Bouška. S úctou a láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka Zdena, syn Oldřich s rodinou, syn Pavel
s rodinou a syn Zdeněk.    Děkujeme všem, kdo vzpomínají s námi.

q Nostalgii vzbuzující osamělé křesílko jsme vyfotili na okraji pole
mezi Tisovcem a Mokrýšovem už vloni na podzim.  Těžko říct, zda je
ještě na místě a zve náhodné procházející  ke krátkému spočinutí nebo
pozorování přírody.

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.

q K dokončeným investicím patří pěkná nová WC pro veřejnost na
zimním stadionu.

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.
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TOMÁŠKOVA

NOVÁKOVA

18. 3.-13. 5. 2018
O ROZHLASU
SYMFONICKÝ ORCHESTR ČESKÉH
18. března
NEDĚLE /

PROČ BYCHOM SE NETĚŠILI

O CENU VÍTĚZSLAVA NOVÁKA

ČTVRTEK / 22. března

SOBOTA / 24. března

C. ORFF: CARMINA BURANA

NEDĚLE / 25. března

PÍSEŇ JE TOUHA

NEDĚLE / 15. dubna

NEDĚLE / 8. dubna

MICHAEL JACKSON SYMPHONY

PUTOVÁNÍ S HUDBOU

PÁTEK / 20. dubna

ČESKÝ ROK V HUDBĚ

NEDĚLE / 22. dubna

NSKÁ
P. I. ČAJKOVSKIJ: PANNA ORLEÁ

SOBOTA / 28. dubna

RECITÁL LUBOMÍRA BRABCE

PÁTEK / 4. května

N
J. STRAUSS ML.: CIKÁNSKÝ BARO

NEDĚLE / 6. května

ČECHOMOR – PROMĚNY

PÁTEK / 11. května

ČKOVÉ
GALAKONCERT GABRIELY BEŇA

NEDĚLE / 13. května

http://hudebni.skutec.cz

Změna programu vyhrazena

HLAVNÍ SPONZOR

POŘADATEL

PARTNEŘI

PARDUBICKÝ KRAJ

Termíny předprodeje
Připomínáme termíny zahájení
předprodeje, a to nejen v případě festivalu Tomáškova a Novákova hudební
Skuteč, ale i pro všechna divadelní
představení v I. pololetí roku 2018.
Divadelní abonmá jaro 2018
pondělí 20. 11., od 7.00 h.
Divadlo odvážného diváka
úterý  21. 11., od 7.00 h.
Abonmá TNHS
pondělí 27. 11., od 7.00 h.
TNHS jednotlivé vstupenky
pondělí  4. 12., od 7.00 h.
Zatímco abonmá lze vždy koupit pouze na internetu nebo v kanceláři odboru kultura a školství,
jednotlivé vstupenky na festival
i divadelní představení zakoupíte
i v Turistickém informačním centru Městského muzea Skuteč. Jeho
provozní doba je denně od 9.00 –
17.00 hodin (s hodinovou polední
přestávkou). 	               /frí/
Přijmeme na pozici

VŠEOBECNÁ SESTRA S REGISTRACÍ
do nepřetržitého provozu, na plný či zkrácený úvazek

Požadujeme: minimálně ÚSO s maturitou (bez vyučení)

Kulturní pozvánky i na www.skutec.cz
v sekci kultura.
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AVILO MEDIOPTIK s.r.o

1

Nástup od 1. 1. 2018
Pracoviště: Domov na hradě Rychmburk, Předhradí.

VÍCE
INFORMACÍ
U NÁS
V OPTICE

Více info: Jaroslava Otradovská, tel.: 469 351 9326
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