Březen – měsíc knihy

Také máte tak rádi vůni nových knih a dáváte přednost jejich tištěnému
vydání před elektronickými čtečkami? Březen se stal měsícem knihy už
roku 1955 a vyhlášen byl proto, aby motivoval lidi ke čtení, ale také měl
podpořit ekonomiku, protože v evropských zemích byl březen poznamenán
největším propadem tržeb v tomto odvětví. Po roce 1989 březen jako měsíc
knihy zanikl jako komunistická propagandistická záležitost a posléze se
z něho stal měsíc internetu (1998-2008). V roce 2010 byl březen vyhlášen
měsícem čtenářů, který na oba předchozí projekty navazuje. Na místě je
jistě zmínit i oblíbený Týden knihoven.
I přes veškeré snahy internetu (a médií s ním spojenými) si tištěná kniha
stále drží svoji pozici „věrného přítele a společníka“ a březen kromě oslavy
jara zůstává i svátkem knihy.
Příjemné jarní čtení přeje redakce.

q Poté, co roztál sníh, ukázalo se náměstí Smila Flašky z Pardubic ve své nové podobě, včetně vybudovaného chodníku a ostrůvku pro stání autobusu. Studna, která se v prostoru nachází, bude na jaře obložena žulou a opatřena původní kovovou pumpou; počítá se i s úpravou vjezdů. Chodník
u rodinných domů by měl být opraven až v rámci plánované rekonstrukce Špitálku.

FESTIVAL V BŘEZNU
SOUBOJ KLAVÍRŮ

Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín
Renata Ardaševová – klavír, Igor Ardašev – klavír
Tomáš Brauner - dirigent
PROGRAM: F. Mendelssohn-Bartholdy: Předehra Hebridy
F. Mendelssohn-Bartholdy: Koncert pro dva klavíry a orchestr E dur
A. Dvořák: Česká suita
Neděle 17. března, 16 hodin, Kulturní klub Skuteč
Vstupné 350 Kč, volná kapacita míst: 94

VARIACE
S OTAKAREM BROUSKEM

Komorní soubor Variace
Otakar Brousek ml. – umělecký přednes
PROGRAM: J. Suk: Barkarola, A. Dvořák: Valčíky
A. Dvořák: Smyčcový kvartet F dur – Americký
Čtvrtek 21. března, 18 hodin, Městské muzeum Skuteč
Vstupné 200 Kč, volná kapacita míst: 31

NA SKOK DO PAŘÍŽE

Komorní filharmonie Pardubice
Chanson Trio Coucou
Jakub Pikla – dirigent
V programu zazní písně Edith Piaf, Jacquese Brela,
Charlese Aznavoura a dalších v originálních aranžích.
Neděle 24. března, 16 hodin, Kulturní klub Skuteč
Vstupné 350 Kč, volná kapacita míst: 63

O CENU VÍTĚZSLAVA NOVÁKA

Soutěžní přehlídka dětských a mládežnických pěveckých sborů.
Sobota 30. března, od 10 hodin, Kulturní klub Skuteč
Vstupné zdarma.

W. A MOZART:
KOUZELNÁ FLÉTNA

Moravské divadlo Olomouc
Neděle 31. března, 16 hodin, Kulturní klub Skuteč
Vstupné 350 Kč, volná kapacita míst: 48

Po dvou zkušebních měsících můžeme s radostí oznámit, že ve Skutči
vzniká dlouho žádané rodinné centrum. Poprvé jsme se setkali v období
adventu, abychom přivítali Mikuláše
a čerta, zazpívali jim písničky a sdíleli svá přání a představy, co všechno
by mohlo rodinné centrum rodičům
a dalším zájemcům nabídnout.
Jde nám především o možnost vzájemného setkávání rodičů a dětí,
o možnost získávání prvních zkušeností se začleňováním do dětského
kolektivu pro batolata, o přípravu
dětí na vstup do mateřské školky
a školy; organizování zájmových
kroužků, odborných přednášek,
besed, sbližování rodičů s dětmi
a seniory, pořádání akcí za účasti
veřejnosti za účelem propagace
harmonických vztahů v rodinách.
Pořádáme programy zaměřené
na všestranný rozvoj dítěte, volné
herny či společné výlety. Scházíme
se vždy ve středu v prostorách škol-

ního klubu Gymnázia Suverénního
řádu maltézských rytířů ve Skutči
a v hudební učebně ZŠ Komenského. Děkujeme tímto vedení obou
škol za vřelé přijetí. Termíny schůzek zveřejňujeme na facebookové
stránce Rodinné centrum Skuteč.
Vybíráme symbolické vstupné
na zaplacení pronájmu prostor
a přípravu programů.
Do budoucna bychom uvítali vlastní prostory a podporu města i kraje
na rozšíření nabídky aktivit (např.
přednášková činnost, speciálně
pedagogické a logopedické poradenství). Uvítali bychom také další
dobrovolníky, kteří by se stali členy
našeho spolku.
Velice nás těší dosavadní zájem
rodičů o společné setkávání, což je
pro nás důležitou motivací a zpětnou vazbou. Díky tomu vidíme, že
mnohdy stačí opravdu málo, aby se
daly dělat veliké věci.
Hana Burešová, RC Skuteč

Zápisy do 1. tříd základních škol
Zápisy do 1. tříd proběhnou na ZŠ Smetanova
i ZŠ Komenského ve Skutči

ve středu 3. dubna, 13:00 – 18:00
Náhradním termínem je 17. duben, 13:00 do 17:00

Zápis do prvních ročníků speciální základní školy a do přípravného ročníku základní školy speciální se bude konat 3. dubna, 13:00 – 18:00
v budově školy.
V ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče proběhne zápis

v úterý 2. dubna, 13:15 - 15:15
Zápis je povinný pro děti, které k 31.08.2019 dosáhnou věku 6 let.
K zápisu se musí dostavit také děti, které loni dostaly odklad.
Pokud si pro své dítě přejete odklad školní docházky, musíte žádost
o odklad podat v den zápisu. K této žádosti musíte přiložit další dva
doklady:
a) doporučující stanovisko pedagogicko-psychologické poradny
b) doporučující stanovisko od dětského lékaře nebo od klinického psychologa.
Pokud tyto zákonný zástupce dítěte nepředloží, odklad nebude povolen.

q Na snímcích můžeme porovnat jak náměstí vypadalo před a po
rekonstrukci.

Osobnost města Skuteč
V rámci oslav 730 let od
první písemné zmínky o našem
městě proběhne také vyhlášení
Osobnosti města Skuteč.
Od března do června budete
moci nominovat osobu, která si za svou práci zaslouží uznání nás všech. Jistě
si vzpomenete nebo máte
ve svém okolí někoho, jehož
práce má celospolečenský
dopad. Cena může být udělena také in memoriam.
Ocenění
bude
uděleno
při Skutečském posvícení
v rámci hlavního víkendu
oslav na základě nominace
občanů, kteří mají trvalý pobyt na území města Skuteč.
Součástí nominace musí být
i její řádné odůvodnění.
Oceněným se může stát občan ČR, který trvale žije nebo
působí ve městě Skuteč. Jednotlivé nominace bude posuzovat komise a schvalovat
je bude zastupitelstvo města
na návrh rady města.

30

Pravidla nominace:
1. Navrhovatel vyplní všechny
údaje nominačního formuláře.
2. Nominační formulář je k dispozici na str. 2 nebo ke stažení na webových stránkách
města Skuteč.
3. Nominace se podává pouze
v písemné listinné podobě
na nominačním formuláři
a musí být podepsána navrhovatelem.
4. Nominační formulář můžete odevzdávat v městské
knihovně, městském muzeu
nebo na městském úřadě
na odboru kultura a školství.
5. Každý navrhovatel může
odevzdat pouze jeden nominační formulář.
6. Uzávěrka nominací je
30. června 2019.

#

Změna programu při zahájení festivalu
V programu zahajovacího koncertu v neděli 17. 3. došlo k menší změně. Namísto původně plánované předehry k opěře Hubička, zazní
předehra Hebridy od Felixe Mendelssohna-Barholdyho. Důvodem je
velikost pódia. Předehra k Hubičce vyžaduje větší nástrojové obsazení
(včetně lesní rohů a trombónů) a vzhledem k umístění dvou klavírů by
mohlo dojít k problémům s dostatkem místa pro všechny hudebníky.
Návštěvníkům koncertu předem děkujeme za pochopení.
Lenka Frídlová

Rodinné centrum ve Skutči

SKUTEČSKÉ NOVINY
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Obvodní oddělení PČR Skuteč – bilance roku 2018
Na obvodním oddělení Policie ČR ve Skutči působilo v roce 2018 celkem
14 policistů, kteří zajišťovali nepřetržitou 24 hodinovou službu. V případě
potřeby se (rovněž nepřetržitě) dovoláte na tel. č.: 735 784 158.
V působnosti OO PČR Skuteč nadále zůstává 18 měst a obcí i jejich místních částí, z nichž 14 spadá pod obec s rozšířenou působností Chrudim,
3 pod Vysoké Mýto a 1 pod Hlinsko.
Počet zjištěných trestných činů oproti loňskému roku se prakticky nezměnil:
l rok 2017 - 100 případů
l rok 2018 - 103 případů
K nárůstu přestupků došlo zejména v dopravě. Nejčastěji šlo o špatný technický stav, telefonování za jízdy a nepřipoutání bezpečnostním pásem:
l rok 2017 - 513 přestupků, z toho 316 pokut v dopravě za 91.200 Kč
l rok 2018 - 685 přestupků, z toho 485 pokut v dopravě za 132.400 Kč

Zvýšil se počet řidičů řídících pod vlivem alkoholu a jiných návykových
látek (se zadržením ŘP a následným zákazem řízení):
l rok 2017 – 28 x alkohol, 20 x jiná návyková látka
l rok 2018 – 41 x alkohol, 19 x jiná návyková látka
(nejčastěji pervitin a marihuana)
Počet lidí převážených na záchytku mírně poklesl:
l rok 2017 - 16 lidí (15 mužů, 1 žena)
l rok 2018 - 12 lidí, (všechno muži) nejvyšší hodnota 2,91 promile
Dále bylo v roce 2018 řešeno 15 případů domácího násilí, ve 4 případech
vykázání ze společného obydlí na dobu 10 dní, které následně prodlouží
soud až na půl roku.
npor. Bc. Petr Dvořák, vedoucí oddělení

Silnice na Skutečsku dáváme postupně do pořádku
Druhou zastávkou hejtmana Martina
Netolického v rámci výjezdu do regionu Skutečska byla pětitisícová Skuteč, která byla v minulosti významná
díky obuvnické společnosti BOTAS.
Se starostou Pavlem Bezděkem,
který v podzimních komunálních
volbách obhájil svoji pozici, řešil
podporu každoročního festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč, výročí 730 let od vzniku města,
ale také záležitosti v oblasti dopravy a dopravní obslužnosti, podpory
dobrovolných hasičů či fungování
Místních akčních skupin.

také II/305 ze Skutče na Štěpánov.
V minulosti byla tato oblast z hlediska investiční aktivity poměrně
poddimenzovaná, ale v několika
posledních letech se silnice v oblasti Hlinska, Skutče či Nasavrk
dostávají do lepší kondice,“ uvedl
hejtman Martin Netolický, který
prezentoval také jednu z myšlenek, kterou se bude kraj nyní zabývat. „Osobně jsem přesvědčený, že
by si investici kraje zasloužila silnice, která prochází památkovou
rezervací v Ležákách. Tato silnice
není ve špatném stavu, ale chci,
aby celý prostor byl co nejdůstoj-

Starosta Pavel Bezděk seznámil
hejtmana s plánovanými investičními aktivitami města. Mezi ty
patří modernizace technologií zimního stadionu za 28 milionů korun,
na kterou město získalo dotaci Ministerstva životního prostředí. Dalším plánem je přístavba mateřské
školy či vybudování komunitního
centra ve městě. Společná řeč přišla také na fungování městské policie a preventivní činnosti směrem
k veřejnému pořádku.

Zdravotnické záchranné služby,
která byla jednou z prvních nových
základen v regionu. „Skuteč byla
dlouho naší prioritou z hlediska
výstavby výjezdové stanice a dnes
město vnímá přítomnost záchranářů velice pozitivně. Nyní se soustředíme na další stanice v Chrudimi, Vysokém Mýtě, Seči či Starých
Čívicích nedaleko Pardubic,“ řekl
hejtman Netolický, který starostu
informoval o novém sanitním voze,
který brzy skutečská stanice získá.

V roce 2013 dokončil Pardubický
kraj výstavbu výjezdové stanice

Tisková zpráva
Pardubického kraje

MÍSTO PRO MÍSTOSTAROSTU
Podněty občanů bereme vážně, a tak po opakovaných stížnostech proběhla schůzka se zástupci společnosti Arriva Východní Čechy, a.s. Díky
pochopení ze strany společnosti došlo k dohodě ve věci parkování autobusů, jak na Palackého náměstí, tak v ulici Smila Flašky.
Řidiči vozů při dlouhodobém odstavení (více jak 20 minut) budou
parkovat autobusy na prostoru naproti hasičské zbrojnicí nebo na parkovišti u hřbitova.
Při odstavení autobusu přes noc bude jeden autobus u Botas, a.s., dva
autobusy u hřbitova a jeden u sportovní haly.
Jaroslav Hetfleiš

PLÁN SVOZU ODPADU NA ROK 2019
Obec		
Skutíčko		
Nová Ves		
Přibylov		
Štěpánov		
Zbožnov		
Lhota u Sk.
Pod Lhotou
Zhoř		
Borek		
Hněvětice		
Lešany		
Lažany		
Žďárec u Sk.
		
Radčice		

Místo		
na návsi		
centrum		
u čekárny		
na návsi		
na návsi		
na návsi		
u silnice		
u čekárny		
u silnice		
točna		
na návsi u zbrojnice
na návsi u hřbitova
u nádraží		
u školy		
na návsi		

Datum		
10.4. 			
10.4.			
10.4.
		
10.4.			
10.4.			
10.4.			
10.4.			
11.4.			
11.4.			
11.4.			
11.4.			
11.4.			
12.4.			
12.4.			
12.4. 			

Čas
16.00 – 16.30
16.30 – 17.00
17.00 – 17.30
17.30 – 18.00
18.00 – 18.30
18.30 – 19.00
19.00 – 19.15
16.00 – 16.30
16.30 – 16.45
16.45 – 17.15
17.15 – 17.45
17.45 – 18.15
16.30 – 17.00
17.00 – 17.30
17.30 – 18.00

PŘISPĚJME
K LEPŠÍMU STAVU KANALIZACE
O tom, že není vhodné vylévat použitý olej a tuky do odpadů, jsme již
psali. Protože se však situace nezlepšuje, ještě se k tomuto tématu vracíme
a přinášíme další zajímavé informace.
Tuk se usazuje na stěnách přípojek či kanalizačních stok. Na něj se dále nabalují různé nečistoty, jako jsou ubrousky, hygienické vložky, hadry apod.
To vše může vytvořit bariéru a způsobit zpětné zatopení nemovitosti vodou
z kanalizace. Rovněž vzniká nepříjemný zápach, protože tuk se rozkládá
a pak se skrz kanalizační vstupy šíří do ulic.
Další problémy tuky způsobují na čistírnách odpadních vod. Ty si s určitým
množstvím tuků dokážou poradit, ale při větším množství už je to výrazně
horší. Tuky negativně ovlivňují složení bakterií, které odpadní vodu čistí.
Čistírna pak může pěnit, v některých nádržích dochází k zahnívání. To vše
pak snižuje kvalitu vyčištěné vody a zvyšuje náklady na provoz čistírny.

q Hejtman JUDr. Martin Netolický, Ph.D., Mgr. Radko Martínek a starosta Pavel Bezděk při jednání na skutečské radnici.

V rámci jednání hejtman se starostou debatoval o plánovaných
investicích kraje do silnic v okolí města. „Jedná se o investiční
aktivity do silnice II/337 v trase
Skuteč – Miřetice – Nasavrky, ale

nější vzpomínkou na nechvalně
proslulé události. V nejbližší době
zadám úkol připravit projekt, podle kterého uvidíme, kdy by mohla
být stavba realizována,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Nominační formulář

OSOBNOST MĚSTA
Jméno a příjmení kandidáta:

Sociální byty v ulici B. Němcové
Jak jsme už psali, v případě získání dotace dojde k rekonstrukci
domu čp. 317 v ulici B. Němcové
(u hřbitova). Vzniknout by zde
mělo celkem 8 sociálních bytů.
Podle posledních informací
prošla žádost o dotaci formálním i věcným hodnocením a aktuálně očekáváme rozhodnutí

o přidělení dotace. V návaznosti
na to budeme moci vypsat výběrové řízení.
Z tohoto důvodu jsme zadali
vypracování prováděcí dokumentace tak, abychom splnili
podmínky poskytovatele dotace.
Pavel Bezděk, starosta

Městská policie Skuteč informuje
Odůvodnění nominace:

Jméno a příjmení navrhovatele:

Adresa trvalého pobytu navrhovatele:

#

Podpis navrhovatele

Městská policie Skuteč od začátku
roku 2018 působí ve dvou katastrech, a to na území města Skuteč
a na území města Luže. Při své
činnosti v rámci svých pravomocí a povinností mimo jiné dohlíží
na dodržování obecně závazných
vyhlášek a nařízení obce, dbá
na dodržování pravidel občanského
soužití a veřejného pořádku, přispívá k ochraně a bezpečnosti osob
a majetku a plní další úkoly podle
zákona o obecní policii a dle zvláštních zákonů.
MP během roku 2018 řešila celkem
421 evidovaných oznámení od občanů, 28 vlastních událostí z běžné
hlídkové činnosti mimo dopravu
a 354 přestupků v dopravě. Z toho
bylo 313 oznámených událostí na katastrálním území města
Skuteč a 136 událostí v k.ú. Luže.
Strážníci v rámci své působnosti
řešili 16 přestupků – porušení vyhlášky a nařízení obce, 7 přestupků – veřejný pořádek, 6 přestupků
– občanské soužití, 6 přestupků
– proti majetku, 254 přestupků –
proti bezpečnosti a plynulosti sil-

ničního provozu, 100 přestupků
– překročení maximální povolené
rychlosti v obci, 7 důvodných podezření ze spáchání trestného činu
oznámených Policii ČR. Dále strážníci předvedli 1 osobu na Polici ČR
(z důvodu zjištění totožnosti, či
protiprávního jednání), transportovali 2 osoby na záchytnou stanici,
provedli 28 odchytů zvířat, předali
29 nálezů, ve 23 případech poskytli
první pomoc, ve 31 případech vyjížděli na žádost PČR o poskytnutí
součinnost, ve 43 případech spolupracovali s jednotkami IZS (např.
pátrání po osobách, asistence při
dopravní nehodě, požáru apod.).
Strážníci v roce 2018 uložili blokové pokuty ve výši 68 800 Kč.
K 31.12.2018 od Městské policie Skuteč odešel po pětiletém
působení strážník Radek Sapieta.
Tímto mu děkujeme za dlouholetou spolupráci a přejeme hodně
úspěchů v pracovním i soukromém životě. Městská policie má
tedy od 1. ledna 2019 pouze 4
strážníky a působí na území Skutče a Luže. Vzhledem k počtu

Co s tukem dělat?
V žádném případě nevylévat do kanalizace. Tuk můžete sbírat do nádob,
které se posléze odevzdávají do speciálních popelnic. Pokud provozujete
restauraci, vývařovnu či masnu, je správným řešením lapač tuků tzv. lapol.
O ten je nutné se starat a pravidelně vyvážet.
Co vše do kanalizace nepatří?
Rozhodně se do kanalizace nesmí dostat biologický odpad (zbytky jídel,
odpad z kuchyňských drtičů), tuky (fritovací a motorové oleje), veškeré
hygienické potřeby, chemikálie a léky. Všechny tyto věci ohrožují samotné
fungování kanalizačního systému a čistíren odpadních vod. Zbytky potravin v kanalizaci podporují život různých živočichů. Ve Skutči se nejvíce
množí v oblasti sídliště. Odpad z kuchyňských drtičů zanáší kanalizaci
usazenými pevnými látkami, na které se váží zejména tuky, což může mít
za následek snížení průtočnosti kanalizačních přípojek až po jejich úplné
ucpání.
Plastové části z hygienických potřeb, které nepodléhají rozkladu, zase mohou zcela zničit čerpadla v čerpacích stanicích odpadních vod. Čerpadlům
také vadí vhazování vláknitých materiálů do kanalizace (kousky vaty, vlhčené ubrousky, hadry apod.). Ty se pak namotávají na oběžná kola čerpadel
a způsobují jejich ucpávání, případně se dostávají mezi oběžné kolo a hydraulickou skříň s následkem poškození ucpávky.
Provoz čistírny odpadních vod může výrazně zkomplikovat řada chemických a nebezpečných látek, z nichž některé jsou vysoce jedovaté a výbušné, a mají negativní vliv na biologické procesy při čištění odpadní vody.
Do stokové sítě nesmí vniknout:
l látky radioaktivní, látky ropné
l látky infekční a karcinogenní
l látky omamné a hořlavé
l jedy, žíraviny, výbušniny, pesticidy
l biologicky nerozložitelné tenzidy
l organická rozpouštědla

l průmyslová a statková hnojiva,
zeminy, silážní šťávy
l látky působící změnu barvy
vody
l neutralizační kaly
l hygienické potřeby
l pevné odpady včetně kuchyňských

Na skutečskou kanalizaci je napojeno 3500 obyvatel. V centrální části města je vybudován jednotný kanalizační systém, který odvádí odpadní vody
společně s dešťovými srážkami do čistírny odpadních vod.
Jaroslav Hetfleiš,
místostarosta
strážníků městská policie nemůže
zajistit nepřetržitou službu. V případě, že se nedovoláte na tel.
č. 731 557 507 a věc nesnese odkladu, volejte prosím tísňovou
linku 158.

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

SKUTEČSKÉ NOVINY

KRÁTCE

Činnost SDH Skuteč v roce 2018

Koncerty
pro MŠ a ZŠ

Festival Tomáškova a Novákova hudební Skuteč každoročně
nabízí také koncertní programy
pro děti MŠ, žáky ZŠ a studenty
SŠ. V případě 16. ročníku přivítá
ve středu 10. dubna Cimbálovou
muziku Réva ze Zlína. Toto seskupení vynikajících muzikantů
provede návštěvníky pořadem,
v němž zazní slavné sklady Bacha,
Mozarta, Beethovena, Strausse či
Dvořáka, ale také Glenna Millera,
The Beatles či Pink Floyd. To vše
v opravdu nezvyklém nástrojovém
provedení (cimbál, housle, viola,
kontrabas, klarinet a saxofon).
Koncerty v dopoledních hodinách
mohou navštívit i zájemci z řad
veřejnosti.

Zábavné pořady
v KKS

Chceme se smát a bavit, o tom
svědčí zájem o tři zábavné pořady,
které v dubnu a v květnu uvedeme
v kulturním klubu. Zdeněk Izer
nám nejen vtipy bude vyprávět
3. dubna, v prodeji je posledních
21 míst. V pátek 17. května přijede Simona Stašová se svou divadelní one woman show Shirley
Valentine, v nabídce je posledních
40 vstupenek a na cestopisnou besedu s Vandráky – Vagamundos se
30. května se může dostat už jen
45 diváků. Proto chcete-li se bavit,
kupte si včas lístky.

Již tradicí v činnosti sboru se stalo pořádání stále více oblíbené
dětské soutěže v požárním sportu.
Pod názvem „Memoriál Honzíka
Kreminy a O pohár starosty města“ se koná vždy v dubnu. Soutěž
spadá do okresní ligy požárního
sportu a vloni se jí zúčastnilo 28
družstev mladších a 22 družstev
starších žáků, tedy cca 390 závodníků. Dále sbor pořádal na tartanové dráze za sportovní halou
Skutečské šedesátky. Účastnilo se
131 jednotlivců ve čtyřech kategoriích: mladší a starší dívky, mladší
a starší chlapci. Poslední akcí roku
2018 byl hasičský ples, který měl
opět veliký ohlas a úspěch u návštěvníků. Koncem roku proběhlo
několik brigád z důvodu stěhování
do nové hasičské zbrojnice, kterou
ještě stále dovybavujeme, abychom ji mohli v jarních či letních
měsících opětovně představit veřejnosti, již s veškerým zázemím
sboru a výjezdové jednotky. Z plánovaných akcí pro rok 2019 připravujeme 20.04.2019 - Memoriál
Honzíka Kreminy (dolní hřiště),
05.05.2019 - Skutečské šedesátky
(tartanová dráha), 25. a 26.05.2019
- Okresní kolo hry Plamen, které
bude probíhat současně na obou
hřištích; v červnu den otevřených
dveří v nové hasičské zbrojnici
a 16.11.2019 - tradiční hasičský
ples. Jednatelem sboru je Vojtěch
Brokl.

Naše mládež

V roce 2018 se nám podařilo sestavit 4 družstva, z toho 1 starší
a 3 mladší. Družstva prošla velkou
proměnou - dětská léta pro některé
členy skončila a postoupili do kategorie starších.
Čekala nás Liga okresu Chrudim,
postupové soutěže hry Plamen,

Český halový pohár a několik pohárových soutěží. Z postupových
soutěží jsme začali Okresním kolem hry Plamen v Chrudimi, kde
nás reprezentovali pouze starší
žáci. Vyjma nepodařeného požárního útoku jsme z ostatních disciplín
vybrali samé jedničky a zajistili si
po čtvrté za sebou 1. místo v okrese a postup na krajské kolo v Pardubicích. Jelikož naším cílem byla
republika, posílili jsme tým Bohoušem Šulcem z SDH Seč. Nezdařená
štafeta požárních dvojic nám však
určila 3. místo a konec v postupu.
Do královské disciplíny požárních
útoků v Lize okresu Chrudim jsme
přihlásili družstvo starších a mladší
družstva A, B, C. Šlo celkem o 5.
soutěží, kdy mladší žáci spíše sbírali zkušenosti. Celkové výsledky
byly: 8. místo tým A, 16. místo tým
B a 18. místo tým C. U týmu starších byla liga vyrovnaná až do konce. Poslední závod ve Slatiňanech
se vydařil a celkové vítězství v lize
nám zajistilo postup na Superpohár
hejtmana Pardubického kraje, který
jsme rovněž vyhráli. V lize šedesátek jsme po vzoru roku 2017 chtěli
opět ovládnout všechny kategorie,
o jednu nám však cíl utekl. V mladších chlapcích Tomáš Pešek vybojoval velice populární 4. místo.
V mladších dívkách si své vítězství na okrese Chrudim opanovala
Aneta Zavoralová, ve starších
chlapcích Lukáš Flégr a starších
dívkách Leona Novotná. Této ligy
se účastnilo mnohem více našich
závodníků, ani ti ostudu neudělali,
většina se v konečných výsledcích
umístila v první polovině výsledkové tabulky.
Další podstatnou částí sezóny byl
Český halový pohár, tj. 4. soutěže
probíhající v Ostravě, Jablonci,
Praze a opět v Ostravě. Obměna

III. Vzdělávací seminář Věda, Víra, Skauting

Přihlášky
do tanečních

Od 4. března přijímá odbor kultura
a školství přihlášky do tanečních
kurzů 2019. Kurz bude, pod vedením p. Matěje Zelinky, zahájen
v září a probíhat bude v Kulturním
klubu Skuteč. Přednost mají zájemci přihlášení v párech, hlásit se
však mohou i jednotlivci. Kurzovné činí 1 500 Kč, včetně vstupenky
na Věneček. Přihlášky se přijímají
telefonicky na č.: 469 326 487/486
nebo 731 557 422/477, e-mail:
matej.zelinka@skutec.cz
nebo
lenka.fridlova@skutec.cz.

Program:
8.30
Registrace
9.00
Mše svatá // Jožka Glogar – Kraky
10.00
Osudy Židů v terezínském ghettu // Michaela Vidláková
Narodila se v roce 1936 a jen kvůli jejímu původu byla
společně s rodinou transportována nacisty do Terezína.
11.30
Skaut ve sněmovně // Marek Výborný
Pedagog, politik a nyní poslanec Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR za KDU-ČSL. Jeho motem je, že Politika
musí být postavena na slušnosti, poctivosti a pracovitosti.
12.30
Přestávka na oběd
13.30
Slavnostní vyznamenání zasloužilých členů střediska Ležáky
Skuteč a prezentace činnosti střediska
14.00
Skryté příběhy druhé světové války // Jiří Padevět
Ředitel nakladatelství Academia a badatel zabývající se 		
zejmé na osudy lidí za druhé světové války. Je autorem knihy
Průvodce protektorátní Prahou a pořadu Krvavá léta
na Stream.cz.
16.00
Nevyžádané rady mládeži // Marek Orko Vácha
Skaut, kněz, teolog a přednosta Ústavu etiky a humanitních studií
3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Napsal knihy jako
Ne umělcům života nebo Modlitba argentinských nocí.
17.30
Závěr semináře

Ekumenická lesní škola, Ř. k. farnost Skuteč a Junák – český skaut, středisko Ležáky Skuteč, z. s.
zvou všechny skauty i širokou veřejnost na

III. VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ VĚDA, VÍRA, SKAUTING
Kulturní klub Skuteč, Rubešova 525

Sobota 23. března 2019
Vstup otevřen od 8:30

Registrovat se můžete do 23.3. na webových stránkách: https://els.skauting.cz/seminar/skutec/, kde naleznete potřebné informace. Účastnický
poplatek ve výši 70 Kč se hradí na místě. Na stránkách lze také objednat sobotní oběd přímo v KKS za 70 Kč a ubytování z pátku na sobotu za 50 Kč.

9:00

Mše svatá
Josef Glogar – KrakY

10:00
Osudy židů v terezínském ghettu
Michaela Vidláková
Narodila se v roce 1936 a jen kvůli jejímu
původu byla společně s rodinou
transportována nacisty do Terezína.

12:30 Oběd

11:30

17:30 Závěr semináře

14:00

16:00

Skaut ve sněmovně
Marek Výborný

Skryté příběhy z let 1939 – 1948
Jiří Padevět

Nevyžádané rady mládeži
Marek Orko Vácha

Pedagog, politik a nyní poslanec
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za
KDU-ČSL. Jeho mottem je, že politika musí
být postavena na slušnosti, poctivosti
a pracovitosti.

Ředitel nakladatelství Academia a badatel
zabývající se zejména osudy lidí za druhé
světové války. Je autorem knihy Průvodce
protektorátní Prahou a pořadu Krvavá léta
na Stream.cz.

Skaut, kněz, teolog a přednosta Ústavu
etiky a humanitních studií 3. lékařské
fakulty Univerzity Karlovy. Napsal knihy
jako Neumělcům života nebo Modlitba
argentinských nocí.

věkových generací zde byla vidět
asi nejvíce. Většina našich závodníků se s tím poprala velice výsostně
a sázela jeden osobák za druhým.
V mladších chlapcích nejlépe válel Tomáš Pešek, který si vyběhal
celkově 23. místo z 334 závodníků.
Mladší dívky nejlépe reprezentovala Aneta Zavoralová - 16. místo
z 293 závodnic. Starší dívky to letos měly těžké, v jejich kategorii se
stabilně běhaly jedenácti vteřinové
časy a na ty nám ještě něco chybí.
Nejlépe se umístila Leona Novotná - s jedním dvanáctkovým časem
obsadila 40. místo z 383 závodnic.
Starší chlapci byli pro nás největší nadějí, a cíl jsme splnili. Lukáš
Flégr po tvrdém boji do posledních
závodů vybojoval celkové 3. místo
z 370 borců. V průběhu roku jsme
se účastnili dalších pohárových
soutěží. Tyto zmiňovat nebudeme,
bylo jich dost a téměř vždy jsme
bojovali na stupních vítězů.

Z činnosti dorostu

Cíl našeho dorostu byl pro rok
2018 jasný, vše vyhrát a jet bojovat na Mistrovství České republiky. Na okresním kole byla
povinnost splněna, na kraj postupovali všichni jednotlivci i tým
dorostenek. Krajské kolo bylo už
větším oříškem. Jednotlivci opět
makali naplno, z postupu na republiku se tak radovali celkem
tři dorostenci: Lukáš Flégr, Lukáš Bubeníček a Leona Novotná.
Dorostenky „naše dorky“ se jako
každý rok trápily, hádaly, brečely,
ale jak u nich bývá zvykem, štěstí si vybrečely. Po třetí za sebou
vyhrály Krajské kolo hry Plamen
a vydaly se na Mistrovství ČR
do Plzně. V Plzni, v kategorii mladších bojoval Lukáš Flégr. Svými
dílčími úspěchy - 4. místo v běhu
na 100 metrů překážek a 2. místo
v dvojboji, vybojoval celkové 3.
místo na MČR. Lukáš Bubeníček v kategorii středního dorostu
v běhu na 100 metrů dosáhl na 3.
místo, bohužel hasičák v dvojboji mu v obou pokusech spadl,
což znamenalo ale i tak krásné 8.
místo. Leona Novotná v kategorii
mladší dorostenky (a jako nováček
na naší soupisce), běhala, seč ji její
malé nožičky stačily. Z běhu na 100
metrů překážek vybojovala 4. místo, poté v dvojboji 1. místo. To jí
při její premiéře zajistilo celkově
2. místo na MČR. Super výsledky
jednotlivců.
A co tým dorostenek na MČR? Běh
na 100 metrů překážek pro ně byla
těžká dřina, ale celkově 5. místo.
Znalostní test proběhl jako vždy
bez chyby. Další, asi naší nejlepší
disciplínou, je štafeta 4x100 metrů
překážek. Zde holky zabojovaly
a umístily se na 2. místě. Rázem
se v našem podání začal rýsovat
boj o posty nejvyšší. Na řadu přišel
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SPORTOVNÍ KALENDÁŘ
Městská sportovní hala
so 02.03. 		
ne 03.03. 		
so 09.03. 		
		
		
		
		
so 16.03. 		
		
		
ne 17.03. 		
		
		
so 23.03. 		
		
		
		
		
ne 24.03. 		
so 30.03. 		

Kopaná – turnaj mládeže (9:00 – 16:00)
Kopaná – turnaj mládeže (8:00 – 14:00)
Florbal – přebor mladších žáků (9:00 -14:00)
Basketbal – Východočeský přebor U14 		
(15:00 – 18:00)
Stolní tenis – krajský přebor muži B
(9:00 – 17:00)
Kopaná – turnaj mládeže (8:30 – 14:00)
Basketbal – Východočeská liga muži
(17:00 – 19:30)
Florbal – 1. Liga dorostenek (8:00 – 14:30)
Basketbal – Východočeská liga muži
(15:00 – 17:30)
Florbal – 2. Liga dorostenek (9:00 – 15:30)
Basketbal – Východočeský přebor U14 		
(16:00 – 19:00)
Stolní tenis – regionální přebor muži C+D
(9:00 – 17:00)
Florbal – 2. Liga žen (9:00 – 15:30)
Stolní tenis – divize muži A (9:00 – 17:00)

Aktuální rozpis jednotlivých sportovišť naleznete
na sportoviste.skutec.cz
požární útok. První pokus drobné
zaváhání, stále jsme se však drželi
v popředí, druhý pokus silný vítr
pří nástřiku na terče a naděje byly
ta tam. S pláčem odchod na tribunu a čekání na další bramborovou
medaily. Většina sdílela stejný
názor, lepší pátý než opět bramborový. Ostatní týmy však také
potrápil značný vítr, což naším
„dorkám“ zajistilo nádherné 3.
místo na MČR. Mistrovství ČR
v požárním sportu tak bylo pro
nás jedna velká jízda v podání
SDH Skuteč, počínaje jednotlivci,
přes tým dorostenek, až po naše
fanoušky, kteří byli bezkonkurenční.
To však není z obrovských úspěchů
v roce 2018 vše. Naši tři členové Lukáš Flégr, Lukáš Bubeníček
a Tereza Slezáková se opět probojovali do reprezentačního týmu
České republiky. Terka nakonec s B
týmem reprezentovala nejen náš
sbor a město na mezinárodních
závodech v Lotyšsku, kde Česká
republika vyhrála 2. místo. Lukášové vyrazili s reprezentací České
republiky na Mistrovství světa,
které se konalo v bulharské Varně.
Zde soutěžili ve výstupu na věž,
běhu na 100 metrů překážek, štafetě 4x100 metrů a požárním útoku.
Oba jmenovaní pokořili své osobáky a svými výkony pomohli České
republice k 3. místu na Mistrovství světa v požárním sportu, kategorii dorostu.
Sečteno, podtrženo, celkově se
naše družstva dětí a dorostu zúčastnila cca 40. závodů napříč
všemi věkovými kategoriemi
i disciplínami a myslíme, že byli
rozhodně vidět a dostali se do povědomí celé republiky. Poděkování je tak na místě všem, kteří nám
pomáhali, jak svaly tak finančně ať to byli kluci z výjezdové jednotky, před kterými smekáme, že i při
tolika výjezdech a odmakaných

hodinách, bez zázemí a v azylu
na ČOV, si udělají čas i na nás.
Nesmíme opomenout zbylé členy
a členky sboru, rodiče, sponzory
a ostatní. Největší díky patří všem
39. závodníkům, kteří v loňském
roce reprezentovali náš sbor a město Skuteč, ať na okresní, krajské či
republikové úrovni. Stovky hodin
strávených na trénincích, cestách
apod. nepřišlo vniveč, makali, dřeli, občas to bolelo, ale rozhodně
nedělali ostudu. Naopak, všude
kam přijeli, měli respekt soupeřů
a vždy bojovali o místa nejvyšší.
Ještě jednou velké díky, že mohu
být součástí této skvělé party, vedoucí týmu dětí a dorostu.
Milan Najman

Z činnosti mužů

Sportovní tým mužů se v roce 2018
zúčastnil pěti ligových soutěží,
ve kterých se nám moc nedařilo.
Nejlepšího výsledku jsme dosáhli
na soutěži v Třemošnici, kde jsme
s časem 30:65 obsadili 17. místo.
Účastnili jsme se i několika pohárových soutěží, v nichž jsme dopadli podstatně lépe. Za zmínku
stojí noční soutěž v Brčekolech
- 4. místo, soutěž v Bělé - 2. místo a soutěž na Předhradí - 1. místo
v netradičním útoku. V postupových soutěžích to bylo již mnohem
lepší. Na okrskovém kole jsme obsadili 2. místo, což zajistilo postup
do kola okresního. Zde se nás drželo štěstí, v žádné disciplíně jsme
nic nezkazili a na konci soutěže
velmi povedený požární útok pomohl k celkovému 2. místu, čímž
družstvo chlapů historicky poprvé
postoupilo do Krajského kola v požárním sportu.
Dne 30.06.2018 muži vyrazili
na kraj do Litomyšle, posíleni o pár
běžců. Jediným cílem bylo neudělat
ostudu. Lepší štafeta skončila s časem 69:20 na 7. místě.
dokončení na straně 6

Marek Orko Vácha nebo Jiří Padevět, to jsou hosté
letošního skautského semináře ve Skutči
Skautský seminář s názvem Věda, víra, skauting, který se koná 23.3. 2019, přivítá celou řadu známých českých
osobností. Svoji přednášku zde bude mít kněz a teolog Marek Orko Vácha, badatel Jiří Padevět, přeživší holocaustu Michaela Vidláková či poslanec Marek Výborný.
„Jsme rádi, že dokážeme oslovovat významné hosty, kteří jsou ochotní k nám přijet. Skuteč je přeci jen menší
město než Praha a Brno, kde se také konají semináře ELŠ“, říká organizátor Martin Pavliš, jehož skautské
jméno je Krokodýl.
Již třetí ročník v Kulturním klubu Skuteč pořádají společně skutečští skauti a představitelé speciální vzdělávací složky Junáka Ekumenické lesní školy. Na organizaci se podílí také místní katolická farnost. Vstupné pro
každého účastníka je 70 korun.
Vzhledem ke kapacitě sálu je dobré se předem zaregistrovat přes přihlašovací formulář na stránkách els.skauting.cz/seminar/skutec. Pomocí něj si lze zajistit také oběd.
Součástí programu této jednodenní akce jsou i výstavy a prezentace činnosti skautských oddílů. Předávat se
budou ocenění významným členům Skutečského střediska.
„Naší snahou je zvát na seminář i širokou neskautskou veřejnost, pro kterou může být zajímavé setkat se
osobně s předními kulturními i politickými osobnostmi naší země“, vysvětluje skutečský děkan Jan Linhart.
V minulých letech na této konferenci vystoupil například senátor Pavel Fischer, biskup František Radkovský,
Věra Sosnarová nebo Jiří Grygar. Registrační formulář: https://els.skauting.cz/seminar/skutec/
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Výpis z usnesení ze 7. zasedání Rady města Skuteč
konaného 7. ledna 2019 na MěÚ Skuteč
Rada města bere na vědomí:
01/007/2019
termín
Májového
jarmarku
18.05.2019 a skutečského Posvícení 17.-18.08.2019.
Rada města schvaluje:
02/007/2019
smlouvu o zajištění pouťových atrakcí na Májovém jarmarku a Posvícení
v roce 2019
03/007/2019
v souladu s platnou legislativou platové výměry ředitelů škol a školských
zařízení zřízených městem Skuteč
platných od 01.01.2019
04/007/2019
dodatek č. 3 ke smlouvě o nezávislé kontrolní činnosti ze dne
07.10.2015 s firmou Sportservis
s. r. o., Praha
05/007/2019
smlouvu o pachtu pozemku na část
p. p. č. 215/1, o výměře 35 m²,
ostatní plocha - ostatní komunikace,
k. ú. Radčice u Skutče, obec Skuteč
06/007/2019
záměr nájmu části pozemkové parcely č. 2479/1 o výměře
12 m², ostatní plocha - ostatní
komunikace nacházející se v katastrálním území Skuteč, obec
Skuteč na dobu neurčitou za cenu
9 Kč/m²/rok
07/007/2019
záměr nájmu pozemkových parcel
č. 90 o výměře 2967 m², p. č. 414
o výměře 2021 m², trvalý travní porost, p. č. 423/12 o výměře 4714
m², orná půda a p. č. 437/13 o výměře 117 m², orná půda, vše nacházející se v k. ú. Skutíčko, obec Skuteč
na dobu neurčitou za cenu dohodou
08/007/2019

záměr pachtu části pozemkové
parcely č. 2167/01 o výměře
330 m², zahrada, nacházející se
v katastrálním území Skuteč, obec
Skuteč, na dobu neurčitou za cenu
3 Kč/m²/rok
09/007/2019
dohodu o poskytování služeb s majiteli bytových jednotek v domě čp.
926 – 929, Družstevní ulice, Skuteč
10/007/2019
dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 29/1-1/2018 ze dne
06.02.2018 s Ministerstvem vnitra
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit:
11/007/2019
nabytí p. p. č. 1147/8 o výměře
573 m², ostatní plocha - ostatní komunikace, p. p. č. 1147/9 o výměře 142 m², ostatní plocha - ostatní
komunikace a p. p. č. 1161/2 o výměře 392 m², ostatní plocha - ostatní
komunikace od Pardubického kraje
12/007/2019
dodatek č. 6 smlouvy o zvýhodněném úvěru č. 2004-4180-UV s Českomoravskou záruční a rozvojovou
bankou a. s., IČ 44848943, Hradec
Králové
13/007/2019
změny v podmínkách podání žádosti o dotaci na akci Splašková
kanalizace Skutíčko - vztahuje se
k usnesení ZMS 18/022/2018 ze
dne 26.09.2018
Rada města bere na vědomí:
14/007/2019
změny v podmínkách podání žádosti o dotaci na akci Splašková
kanalizace Lažany - vztahuje se
k usnesení ZMS 19/022/2018 ze
dne 26.09.2018

Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Skuteč
konaného dne 14. ledna na MěÚ Skuteč
Zastupitelstvo města schvaluje:
01/003/2019
program 3. zasedání Zastupitelstva
města Skuteč
02/003/2019
členy návrhové komise
03/003/2019
změny v podmínkách podání žádosti o dotaci na akci Splašková
kanalizace Skutíčko - vztahuje se
k usnesení ZMS 18/022/2018 ze
dne 26.09.2018
Zastupitelstvo města bere
na vědomí:
04/003/2019
změny v podmínkách podání žá-

dosti o dotaci na akci Splašková
kanalizace Lažany - vztahuje se
k usnesení ZMS 19/022/2018 ze
dne 26.09.2018
Zastupitelstvo města schvaluje:
05/003/2019
dodatek č. 6 smlouvy o zvýhodněném úvěru č. 2004-4180-UV s Českomoravskou záruční a rozvojovou
bankou a. s.
06/003/2019
návrh na pořízení změny č. 1 Územního plánu Skuteč

Výpis z usnesení z 8. zasedání Rady města Skuteč
konaného 21. ledna 2019 na MěÚ Skuteč
Rada města bere na vědomí:
01/008/2019
výroční zprávu za rok 2018 o poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
Rada města souhlasí:
02/008/2019
s výstavbou ochranného odvalu
pro eliminaci hlukové a prachové
zátěže v okolí lomu Skuteč - Litická,
dle žádosti firmy Granita s. r. o.,
Skuteč
03/008/2019
s navrženou změnou řešení parkovacích míst u Speciální základní
školy Skuteč
Rada města schvaluje:
04/008/2019
čerpání rezervního fondu Mateřské
školy, Skuteč, Poršova ulice 240,
okres Chrudim
05/008/2019
smlouvu o poskytnutí účelové dotace na 16. ročník festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč
od Státního fondu kultury ČR
06/008/2019
sazebník úhrad za poskytování informací
07/008/2019
smlouvu o zajištění reklamy v rámci
projektu Půjčovny kol ČD v Pardubickém kraji 2019, poskytovatel
České dráhy, a.s., Praha
08/008/2019
dodatek č. 1 smlouvy o technické
podpoře číslo 52/11, poskytovatel
VITA software, s.r.o., Praha
09/008/2019
smlouvu
o
nájmu
pozemku
p. č. 666/14 v k. ú. Žďárec u Skutče se společností České dráhy a.s.
10/008/2019
smlouvu o dílo na restaurování
křížku v k. ú. Skuteč s BcA. Alešem
Košvancem, Luže

11/008/2019
podání žádosti o dotaci do grantového řízení Oranžové hřiště 2019,
vyhlašovaného Nadací ČEZ
12/008/2019
přílohu k pachtovní smlouvě
č. 1891 ze dne 23.09.2014 se Zemědělským družstvem Předhradí
13/008/2019
záměr směny pozemkových parcel
č. 465/3 o výměře 3952 m², trvalý
travní porost, č. 460 o výměře 90
m², ostatní plocha – neplodná půda,
stavebních parcel č. 849 o výměře
36 m², zbořeniště, č. 1905 o výměře 62 m², zastavěná plocha
a nádvoří a č. 1904 o výměře 101
m², zastavěná plocha a nádvoří
ve vlastnictví města Skuteč za pozemkovou parcelu č. 540/2 o výměře 108 m², ostatní plocha – dobývací
prostor, část pozemkové parcely č.
541 o výměře cca 2350 m², ostatní plocha – dobývací prostor a část
pozemkové parcely č. 546 o výměře
cca 1783 m², ostatní plocha
– neplodná půda ve vlastnictví firmy
Granita s. r. o., Skuteč, vše nacházející se v katastrálním území Skuteč, obec Skuteč
14/008/2019
záměr prodeje části p. p.
č. 1218/1, o výměře cca 50 m²,
ostatní plocha – ostatní komunikace,
k. ú. Žďárec u Skutče, obec Skuteč,
za cenu 35 Kč/m² + platná sazba
DPH + náklady s prodejem spojené
15/008/2019
smlouvu o poskytování služby –
zasílání varovných a výstražných
zpráv prostřednictvím SMS zpráv
s městem Chrudim
Rada města souhlasí:
16/008/2019
s umístěním chladící jednotky
na plášť budovy čp. 136 Palackého
náměstí, Skuteč

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit:
17/008/2019
nabytí p. p. č. 2452/28 o výměře
2157 m², ostatní plocha - silnice
a část p. p. č. 2601 o výměře cca
900 m², ostatní plocha - silnice,
včetně úseku silnice III/35829,

od UB 1433A134 po hřbitov v délce 342 m od Pardubického kraje
Rada města nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit:
18/008/2019
prodej části p. p. č. 732/7 o výměře cca 220 m², orná půda, k. ú.
Skuteč, obec Skuteč

Výpis z usnesení z 9. zasedání Rady města Skuteč
konaného 4. února 2019 na MěÚ Skuteč
Rada města souhlasí:
01/009/2019
s přijetím sponzorského daru pro
Mateřskou školu, Skuteč, Poršova
ulice 240, okres Chrudim
Rada města schvaluje:
02/009/2019
s účinností od 01.02.2019 platový
výměr ředitelky Základní školy Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim
03/009/2019
směrnici S 1/2019 o ochraně osobních údajů
04/009/2019
aktualizovanou přílohu č. 1 směrnice
o cestovních náhradách S 2/2014
05/009/2019
prodej nepotřebného majetku - 10 ks
dřevěných čalouněných kino sedaček
06/009/2019
prodej sekačky na trávu výrobce
Mountfield, XJ 140, rok výroby
2004
07/009/2019
smlouvu o nájmu pozemku na část
p. p. č. 2479/1 o výměře 12 m²,
ostatní plocha - ostatní komunikace,
k. ú. Skuteč, obec Skuteč
08/009/2019
smlouvu o pachtu pozemku na část
p. p. č. 2167/1 o výměře 330 m²,
zahrada, k. ú. Skuteč, obec Skuteč
09/009/2019
přílohu
k
nájemní
smlouvě
č. 15154/2004 se Zemědělským
družstvem Zderaz

10/009/2019
záměr prodeje p. p. č. 568/18,
o výměře 71 m², zahrada, k. ú.
Zbožnov, obec Skuteč, za cenu 35
Kč/m² + platná sazba DPH + náklady s prodejem spojené
11/009/2019
záměr prodeje p. p. č. 662/6, o výměře 168 m², ostatní plocha - ostatní
komunikace, k. ú. Zbožnov, obec
Skuteč, za cenu 35 Kč/m² + platná
sazba DPH + náklady s prodejem
spojené
12/009/2019
záměr prodeje p. p. č. 119/16,
o výměře 188 m², trvalý travní porost, č. 119/17 o výměře 73 m²,
trvalý travní porost, č. 119/18 o výměře 63 m², vodní plocha - zamokřená plocha a část p. p. č. 119/12
o výměře cca 70 m², trvalý travní porost, vše k. ú. Hněvětice, obec Skuteč.
Část o výměře cca 70 m² za cenu 35
Kč/m² a 324 m² za cenu 100 Kč/
m² + platná sazba DPH
13/009/2019
smlouvu o reklamě se společností
Česká spořitelna, a.s., Praha
14/009/2019
darovací smlouvu se společností
Česká spořitelna, a.s., Praha na poskytnutí finančního daru na zajištění
projektu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč 2019
15/009/2019
pověření správce rozpočtu k provádění a schvalování změn rozpisu
rozpočtu města Skuteč

SEMINÁŘ PRO PEČUJÍCÍ
Začínáte pečovat nebo zvažujete domácí péči o své blízké? Pak je právě pro
vás určen seminář, který 25. března 2019 pořádá Fond dalšího vzdělávání
v budově Krajského přadu Pardubice, Komenského náměstí 120, budova
C, místnost 202. Seminář proběhne ve dvou časech - buď dopoledne od 10
– 13, nebo odpoledne od 14.30 do 17.30 hodin a je zcela zdarma. Připojit
se můžete kdykoliv v průběhu semináře.
Přijít může každý, kdo s péčí doma začíná, nebo očekává, že jeho blízcí
budou tuto péči potřebovat. Stejně tak i ten, kdo pečuje dlouhodobě – ať už
sám nebo ve spolupráci s rodinou, přáteli či profesionály.

Ohlédnutí za rokem 2018
Máte každý týden hodinku nebo
dvě volného času? Chtěli byste někomu pomoct a nevíte jak? Pak právě vás hledá SeniorCentrum Skuteč. Hledáme někoho, kdo by byl
ochotný věnovat část svého času,
energie a schopností seniorům,
a tím jim vyplnit jejich volný čas
a zpříjemnit den. Pokud máte čas
a hlavně chuť, přijďte třeba i na pár
hodin měsíčně.
Mezi činnosti dobrovolníků patří
zejména naslouchání, vyprávění,
čtení si s klienty, hraní společenských her či procházky. Setkání
probíhají většinou přímo na poko-

jích klientů nebo ve společenských
místnostech.
Dobrovolnická činnosti není přínosem pouze pro naše klienty, ale také
pro samotné dobrovolníky. Přináší
především pocit naplnění a uspokojení, navázání nových kontaktů,
získání cenných zkušeností a dovedností, posun v životních hodnotách.
Dobrovolníkem u nás se můžete
stát, pokud máte zájem o práci se
seniory (bez nároku na finanční
odměnu), je vám více než 15 let
a domluvíte si úvodní setkání s koordinátorkou, kterou je Soňa Uchytilová, DiS. (uchytilova.sona@
scskutec.cz, 728 279 492).
Mgr. Linda Bodláková
vedoucí sociální péče

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019
V sobotu 5. ledna vyrazili do ulic
opět tři králové. Díky vaší štědrosti jsme společnými silami
vykoledovali v oblasti Hlinska,
Skutče, Proseče a Chotovic celkem
960 939 Kč. Za vaše dary do pokladniček i dobroty třem králům
upřímně děkujeme. Výsledky
výtěžků jednotlivých obcí jsou
ke zhlédnutí na www.novehrady.
charita.cz.
Na co budou využity vykoledované peníze? 1. Rozšíření Domu
sv. Josefa v Chotovicích (nové
prostory pro zázemí ambulantních
a terénních služeb - kanceláře pro
ved. služeb, soc. pracovníky, prostory pro prac. a uživatele sociálně
terapeutických dílen a denního stacionáře a zázemí pro prac. pečovatelské služby a osobní asistence).
2. Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí – projekty v Indii: kvalifikační kurzy

pro nevyučené
a
nezaměstnané mladé lidi
a dětské večerní
vzdělávání v oblasti Bangalore,
podpora nemajetných školáků
a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum. 3. Mimořádné situace – krytí nákladů vzniklých
při odstraňování následků povodní,
požárů apod.
PODĚKOVÁNÍ:
Charita velice děkuje všem koledníkům, vedoucím skupinky,
dárcům a dobrodincům a celkově
všem, kteří se k tříkrálové sbírce
připojili a pomohli nám s její realizací. Velmi si toho vážíme. O to
více si vaší pomoci ceníme vzhledem k tomu, jak špatné počasí letošní Tříkrálovou sbírku provázelo.
Ludmila Dostálová

Dozvíte se, kam se obrátit, začínáte-li pečovat. Zjistíte, jaké jsou možnosti
finanční podpory a jak o ní zažádat i jaké úřady a instituce vám mohou
pomoci i jaké sociální či zdravotní služby vám péči mohou ulehčit. Oceníte
i praktické tipy, jak si péči co nejlépe zorganizovat a zvládat.
Přihlášky telefonicky: Dagmar Solnářová, tel.: 776 745 430, Jitka Gottliebová, tel.: 770 144 571, e-mailem: pecovatele@fdv.cz. Do e-mailu uveďte
své jméno, tel. kontakt a čas, ve kterém se chcete semináře zúčastnit.

VZPOMÍNKA
Dne 3. 3. 2019 vzpomeneme výročí 4 let
od úmrtí mého manžela Pavla Duchečka.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte spolu s námi.
vzpomíná rodina

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
pohotovostní služby jsou od 9 do 13 hodin
Březen
2.3. Sobota			
3.3. Neděle			
9.3. Sobota			
10.3. Neděle			
16.3. Sobota			
17.3. Neděle			
23.3. Sobota			
24.3. Neděle			
30.3. Sobota			
31.3. Neděle			

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

Eva Konývková
Eva Konývková
Michael Chlud
Michael Chlud
Eva Krejčí
Eva Krejčí
Jiří Janovský
Jiří Janovský
Zuzana Hejlová
Zuzana Hejlová

Hlinsko, Nádražní 548
Hlinsko, Nádražní 548
Skuteč, Smetanova 568
Skuteč, Smetanova 568
Krouna 350
Krouna 350
Hlinsko, Wilsonova 590
Hlinsko, Wilsonova 590
Skuteč, Smetanova 315
Skuteč, Smetanova 315

Poliklinika Hlinsko
Poliklinika Hlinsko
U BOTANY Skuteč
U BOTANY Skuteč

Duben
6.4. Sobota			
7.4. Neděle			
13.4. Sobota			
14.4. Neděle			

MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.

Yvona Chludová
Yvona Chludová
Petr Foltan
Petr Foltan

Skuteč, Smetanova 568
Skuteč, Smetanova 568
Herálec 81
Herálec 81

U BOTANY Skuteč
U BOTANY Skuteč
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ZPRÁVY ZŠ KOMENSKÉHO

Ve škole jsme rádi aneb Strašidelné nocování
Dobrodružnou a zároveň také mírně
strašidelnou valentýnskou noc zažily děti z třetí třídy ZŠ Komenského.
Vyplnilo se tak jejich velké přání –
přespat v budově školy.
Ve čtvrtek v podvečer děti dorazily
s potřebným vybavením do školy,
kde na ně čekaly různé úkoly, zábavné soutěže a hry. Největší úspěch
však slavila stezka odvahy potemnělou školou, která byla prosvětlená
pouze mihotavým světlem svíček.

Děti zavedla na tajemná místa, kam
se žák běžně nepodívá, a vyžadovala statečnost a pevné nervy. Pevné
nervy musely prokázat také paní
učitelky, neboť strávit noc ve školní
třídě s 20 rozjívenými třeťáčky není
pro slabé povahy.
Všichni to však zvládli na jedničku,
a tak není divu, že první věta, která zazněla ráno po probuzení, byla:
„Paní učitelko, a kdy budeme zase
spát ve škole?“ 

ZPRÁVY ZE ZŠ SMETANOVA

V pátek 18. ledna jsme odpoledne
zamávali svým rodičům a vydali se
na cestu na lyžařský výcvikový kurz
do Jeseníků. Druhý den ráno jsme se
hned po snídani vypravili ke sjezdovým tratím a začali výcvik. První
a druhé družstvo se přesunulo lanovkou přes kopec do lyžařského areálu
v Hynčicích, třetí a čtvrté družstvo
zůstalo ve Stříbrnicích, které poskytují ideální podmínky pro výcvik
začátečníků. K dispozici jsou tu dva
lyžařské pásy, takže i ti, kteří stáli
na lyžích opravdu poprvé, nemuseli
„šlapat kopec“. Počasí nám opravdu
přálo. Mrzlo, ale také krásně svítilo
sluníčko, které nás během výcviku
příjemně hřálo. V rámci večerního
programu jsme zhlédli filmy o různých lyžařských technikách, které
jsme si pak měli možnost vyzkoušet
v terénu.

filmováni, takže se večer mohl každý na sebe podívat a posoudit, jaké
udělal pokroky.

Takovouto zátěž je třeba proložit
odpočinkovým dnem. Ten jsme vyplnili procházkou po okolí. Mírně
stoupající lesní cestou jsme se dostali až nad Hynčice, lyžařský areál nacházející se na opačné straně kopce.
Výhledy tu byly opravdu úchvatné.
Cestou tam i zpět jsme se mohli pořádně vydovádět ve sněhu a užít si tu
pravou zimu. Po obědě jsme odjeli
do Zábřehu, abychom se zrelaxovali
v místním bazénu.

Lyžařský výcvikový kurz v Jeseníkách
Celý týden jsme si naplno užívali
lyžování, hlavně dopoledne, kdy se
do krásně zasněžených svahů opíralo sluníčko. Na každém z nás byl
vidět veliký pokrok a větší a větší
jistota, kterou jsme při sjíždění sjezdovek nabyli. Až ke konci kurzu
nastala - co se počasí týče – změna.
Poprvé nám tu nesvítilo sluníčko.
A bylo to znát. Na sjezdovkách byli
vidět pouze zachumlaní lyžaři, kteří
schovávali své tváře v kuklách a nákrčnících. Lyžařský kurz jsme zakončili závody ve sjezdu. Můžeme
říci, že všech 39 členů „naší výpravy“ dokázalo sjet modrou i červe-

nou sjezdovku. Poslední večer proběhlo zhodnocení LVZ, vyhlášení
výsledků závodů, předání diplomů,
informace k organizaci posledního
dne LVZ a diskotéka.
Nechtělo se nám loučit s horami, tak
jsme ještě v pátek ráno vyrazili alespoň na chvíli lyžovat. Po obědě jsme
už netrpělivě vyhlíželi autobus. Cesta domů příjemně ubíhala. Odváželi
jsme si domů pěkné vzpomínky a těšíme se, až se pochlubíme vším, co
jsme se za ten týden naučili.
7. třída,
ZŠ Smetanova Skuteč

V dalších dnech trénovalo první
družstvo carvingový oblouk, druhé
družstvo procvičovalo smýkaný oblouk a třetí a čtvrté družstvo se zdokonalovalo v jízdě v pluhu. Také se
učilo jezdit na vleku. V půlce týdne
už všichni lyžaři sjížděli – po družstvech, každý svým tempem a podle
svých schopností - „velkou sjezdovku“. I ti úplní začátečníci už zvládli
řízený oblouk. Všichni byli také na-

FINÁLE KRAJSKÉHO KOLA ve florbale chlapců - kategorie III.

q

Ohlédnutí za zápisem nanečisto

Dne 15. 1. 2019 se naši žáci zúčastnili turnaje - FINÁLE KRAJSKÉHO KOLA - PARDUBICKÉHO
KRAJE ve florbale chlapců - kategorie III. Tento turnaj se konal
v Městské sportovní hale T. G.
Masaryka v Litomyšli. Finálového
turnaje se zúčastnili jednotliví vítězové okresů našeho kraje. Jednalo
se o tyto školy: ZŠ Dolní Újezd,
ZŠ Komenského Letohrad, ZŠ
Smetanova Skuteč, ZŠ Ohrazenice Pardubice.

Jednotlivé školy se utkaly v systému každý s každým a po šesti
odehraných zápasech vzešel celkový vítěz - ZŠ Smetanova Skuteč. Naši žáci vyhráli bez ztráty
pomyslného kvítku s celkovým
skóre 5:1.
Za vzornou reprezentaci a následný postup do republikové kvalifikace na republikové finále samozřejmě děkujeme a blahopřejme.

Konečná tabulka a výsledné pořadí
krajské kolo ve florbalu žáků III. kategorie
Poř.

Škola

P

W

D

L

Skóre

Body

1.

ZŠ Smetanova Skuteč

3

3

0

0

5: 1

9

2.

ZŠ Dolní Újezd

3

1

1

1

4: 5

4

3.

ZŠ Ohrazenice Pardubice

3

0

2

1

4: 5

2

4.

ZŠ Komenského Letohrad

3

0

1

2

2: 4

1

VZPOMÍNKA NA BÝVALOU ŘEDITELKU ŠKOLY
MGR. VĚRU KOVÁŘOVOU
Začátkem roku obdrželi pedagogové Speciální základní školy a praktické školy Skuteč smutnou zprávu.

jejich životy spojeny. Vzpomínky,
které budeme opatrovat po zbytek
našeho života.

Dne 2. ledna zemřela dlouholetá ředitelka školy paní Mgr. Věra
Kovářová ze Skutče. Všem, kteří
jí znali, zejména bývalým žákům,
učitelům a dalším zaměstnancům
školy, zůstanou vzpomínky na člověka, s kterým byly po určitou dobu

Speciální pedagožka Mgr. Věra
Kovářová byla historicky první ředitelkou Speciální školy ve Skutči,
a to po dobu dvanácti let. V důchodovém věku působila na naší škole
také jako učitelka. Byla zkušeným
odborníkem, obětavým a pracovi-

tým člověkem se srdcem na pravém
místě. Dokázala spolupracovníky,
žáky a rodiče podpořit laskavým
i chápavým slovem. Na posledním
rozloučení s ní zaznělo jedno přání:
„Pokračujme v její lásce a práci.“
Budeme se o to snažit, jak nejlépe
to půjde. Touto vzpomínkou chceme
vzdát úctu a vřelý dík za všechno
dobré a prospěšné, co pro nás za celý
život paní Věra Kovářová udělala.

Při vzpomínce na paní Věru Kovářovou, bychom také chtěli vzpomenout na paní učitelku a její zástupkyni Mgr. Hanu Ševčíkovou.
V červnu tomu bude deset let, co
nás opustila a i na ni s vděčností
vzpomínáme.
Za pracovníky školy
Mgr. Jaroslava Melezínková

ZPRÁVY Z GYMNÁZIA
Na výstavě Františka Kupky
V druhé polovině ledna se žáci
GSŘMR Skuteč, třídy kvinta a sexta, vypravili na vernisáž známého
českého malíře Františka Kupky,
která se konala v Praze ve Valdštejnské jízdárně. Výstava představovala dílo autora od počátku jeho
tvorby až po jeho poslední abstrakce. Tvorba byla seřazena chronologicky a do několika tematických
sekcí. První obrazy byly z autorova
realistického období a dále bylo
možné sledovat postupný přechod
k abstrakcím.
Žáci ocenili autorovu schopnost
pracovat s barvami i jeho velmi podařené akty. Nepřekvapivě nebyla
jeho abstrakce tolik oceněna, ale
i ta žáky upoutala; například jeho
díla Tvar modré, oranžové a červené. Dále žáky zaujal styl „mašinismus“ a také je obohatily jeho kres-

by postav i obálky francouzského
časopisu.
Po prohlídce výstavy následoval
rozchod na Václavském náměstí,
během něhož si někteří žáci připomněli Jana Palacha a zastavili se
u jeho památníku.
Okresní kolo
florbalového turnaje
Náš tým dívek z vyššího gymnázia
a bezpečnostně právního oboru se
zúčastnil okresního kola středoškolského florbalového turnaje,
které se konalo ve Slatiňanech,
a vybojoval zde krásné 2. místo!
Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy!
Okresní kolo Olympiády
v anglickém jazyce
Petr Florián vybojoval 2. místo
a postupuje tak do krajského kola.

Toto je logickým výsledkem Petrových loňských úspěchů (získání
certifikátu FCE a také dobré umístění v soutěži Best in English).
Jsme rádi, že v posledních čtyřech
letech je to již třetí postup žáka naší
školy do krajského kola.
Vlajka pro Tibet
a Festival pro Tibet
Každoročně 10. března si připomínáme smutné výročí povstání
Tibeťanů proti čínské okupaci
Tibetu. Při povstání v roce 1959
zemřelo více než 80 000 Tibeťanů, statisíce Tibeťanů zemřely
v následujících letech ve vězeních,
pracovních táborech nebo v důsledku hladomoru. Jako symbolický výraz solidarity s tibetským
lidem a upozornění na dlouhodobé
porušování lidských práv v Tibetu
vyvěšujeme každoročně tibetskou
vlajku.

A protože si v letošním roce připomínáme již 60 let od této události,
chtěli bychom vás pozvat k účasti na Festivalu pro Tibet, který
se bude konat na mnoha místech
ČR a prostřednictvím Gymnázia také ve Skutči, a to ve středu
13. března. Všichni jste srdečně
zváni do tibetské kavárny s ochutnávkou tradičních pokrmů, na besedu o buddhismu s religionistou
Mgr. Janem Blahůškem, na projekci dokumentárních filmů nebo výstavu o tibetské kultuře. Podrobnosti
najdete na www.gymskutec.cz
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ZVEME VÁS DO DIVADLA
Jenom život – 18. března

Co se stane, když se po letech
setkají bývalí manželé? Začnou se
otevírat staré rány, někdy i s patřičnou dávkou černého humoru.
Jenom život je komedií s trochu
jinými dialogy, než na jaké jsme
zvyklí. Vtáhnou diváka do magického příběhu dvou zralých, životem
již prozkoušených lidí.

Je večer a do Marionina bytu velmi nečekaně vpadne Sam. Více než
deset let se neviděli. Od té doby,

KULTURNÍ KALENDÁŘ
BŘEZEN 2019

kdy Sam Marion opustil. Fascinující příběh a problém, který Sam
do bytu přinesl, vytváří neuvěřitelnou zápletku, která ústí ve velmi
nečekané, ale rozhodně velmi pozitivní rozuzlení. Antonie Talacková a Igor Bareš inscenaci hrají již
od roku 2014.

do 17. 3., muzeum
ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA V ZAHRANIČÍ

Pracovníci ČGS jsou díky svým znalostem a erudici cenění nejen v naší republice, ale
i daleko za hranicemi. Čeští experti pracují v celé řadě států Afriky, Asie, Ameriky. Velmi
zajímavé výzkumy provádí v Antarktidě. Výstava přibližuje jejich náročnou činnost.
Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč

Ve Skutči inscenace zahájí
jarní divadelní cyklus v pondělí
18. března. Volné vstupenky koupíte v obvyklých předprodejích. /frí/

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA PĚVECKÝCH SBORŮ
Jaký je rozdíl mezi pěvcem
a zpěvákem?
Pěvec potřebuje hlas,
zpěvák mikrofon.
Vilém Přibyl
Do krásných hlasů se, ve smyslu
shora uvedeného citátu, můžeme
zaposlouchat na soutěžní přehlídce,
která každoročně probíhá v rámci programu festivalu Tomáškova
a Novákova hudební Skuteč. Také
letos se sbory před odbornou porotou utkají nejen o udělení bronzového, stříbrného a zlatého pásma,
ale i o Cenu Vítězslava Nováka.
q Pěvecký sbor Cantando působící při ZUŠ V. Nováka Skuteč pod
vedením sbormistra Zdeňka Kudrnky.

Pravidelným účastníkem soutěže
je místní pěvecký sbor Cantan-

do při ZUŠ V. Nováka ve Skutči.
Mezi dalšími potvrzenými účastníky jsou: Jiřičky Mladá Boleslav,
Osmikvítek Praha, či De Canto
Hradec Králové. V době uzávěrky
Skutečských novin ještě nebyla
všechna jména známá, předpokládaný počet je 6 – 7 sborů.
Začátek soutěžní přehlídky je v 10
hodin a je jako vždy přístupná zdarma, s tím, že přijít i odejít můžete
kdykoli v jejím průběhu. Vyhodnocení proběhne kolem 13. hodiny.
Svojí návštěvou potěšíte svoje srdce a povzbudíte všechny malé i větší pěvce. 				
/frí/

Činnost SDH Skuteč v roce 2018
dokončení ze strany 3
Běh na 100 metrů překážek jsme
zaběhli také dobře a i přes pěknou
sedmnáctku Lukáše Bubeníčka
nám připadlo také 7. místo. Na řadě
byla královská disciplína. Většina zúčastněných týmu neumí běhat na nástřikové terče a tak jsme
doufali, že to bude jejich slabinou,
což se potvrdilo. Bohužel se nástřik nepovedl ani našemu týmu.
Krásně rozběhnutý útok na konci
pokusu zhatil silný vítr, který běžný čas nástřiku více než zdvojnásobil. Po sečtení všech časů jsme
na kraji obsadili celkové 7. místo
a odvezli si s sebou domů několik
cenných zkušeností do dalších let.
Co k tomu říci závěrem? I přes
značné vytížení v aktivitách sboru
a hlavně ve výjezdové jednotce si
myslím, že rozhodně v požárním
sportu ostudu neděláme.
vedoucí týmu Jiří Šenkýř

Výjezdová jednotka
SDH Skuteč

Výjezdová jednotka má v současné
době 23 členů. Z důvodu celkové
rekonstrukce hasičské zbrojnice
neměla jednotka potřebné zázemí,
a tak byly její aktivity omezeny
pouze na činnost nezbytně nutnou
k udržení akceschopnosti jednotky
a potřebné odbornosti. Rozhodně
jsme se ale nenudili. Koncem roku
2018 jsme se již stěhovali do nových prostor, které v rámci časových možností postupně zabydlujeme. Od prosince 2018 jsme však již
vyjížděli z nových prostor hasičské
zbrojnice. Je na místě poděkování
Městským vodovodům i Městským
sportovištím Skuteč za poskytnutí
prostor pro naše zásahová vozidla

Za těchto okolností je nemyslitelné,
aby byla hasičská zbrojnice jinde,
než je v současné době, pokud by
tedy nebyla v této zajištěna stálá
hotovostní služba, což by však bylo
značně finančně náročné. V okolí
současné hasičárny bydlí cca 10
členů jednotky, kteří jsou schopni
se do pěti minut i bez dopravních
prostředků dostavit do hasičárny
a vyjet na ohlášenou událost, což
mluví za vše. Pokud se nám vše
dle našich představ do začátku léta
podaří, rozhodně nepřijdete o možnost vidět veškeré nové prostory,
techniku, výstroj a výzbroj, tedy
celé zázemí ve skutečné podobě

Výstava prezentuje fotografie a obrazy Mgr. Hany Kratochvílové malované na hedvábí.

Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč

čtvrtek 14. 3. – 18 hodin, muzeum
ALTAJ – NEJKRÁSNĚJŠÍ HORY SIBIŘE

Tři cesty tajgou, po ledovci, močálem, přes horská sedla až na mongolské pláně prožijete
společně s cestovatelem Vladimírem Lemberkem, za divokou přírodou a svérázným
národem Altajců před čtvrtstoletím a dnes.
Vstupné: 50 Kč dospělí, 25 Kč děti do 15 let

neděle 17. 3. – 16 hodin, KKS
SOUBOJ KLAVÍRŮ

Zahájení XVI. ročníku festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč s atraktivním programem Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín a klavírního manželského dua Igora a Renaty
Ardaševových.
Vstupné 350 Kč

pondělí 18. 3. – 19 hodin, KKS
JENOM ŽIVOT

Bystrá komedie se špičkovými dialogy. Manželé Igor Bareš a Antonie Talacková se
potkávají i na jevišti, kde rozehrají napínavý příběh o jednom setkání „po letech“. I jako
protagonisté hry totiž bývali manželé.		
Vstupné 330 Kč

čtvrtek 21. 3. – 18 hodin, muzeum
VARIACE S OTAKAREM BROUSKEM

v době rekonstrukce zbrojnice.
Poděkování za spolupráci patří Základně logistiky GŘ HZC ČR, skladu Skuteč, i vedení města, za poskytnutí prostor v bývalém areálu
uhelných skladů.
Samotný rok 2018 byl pro jednotku dost tvrdým oříškem. Dislokace
první výjezdové cisterny na místní
Čistírně odpadních vod a k tomu
celkový rekordní počet 94 výjezdů,
nám sebralo hodně sil, ale skvělá
parta jednotky to zvládla. Potvrdilo
se nám a osobně jsme si na vysokém počtu výjezdů vyzkoušeli, že
nová hasičská zbrojnice stojí na naprosto správném místě. Dojezdy
vlastními vozidly na ČOV, rychlé
startování vlastních vozidel v zimě,
průjezdy na ČOV přes plné náměstí apod., to vše, zcela jednoznačně
ukázalo, že nelze mít hasičskou
zbrojnici někde na obchvatové
komunikaci (při časovém limitu
výjezdu do 5 minut od vyhlášení
poplachu).

do 24. 3., muzeum
KROKY VE TMĚ A DEŠTI

Radostné jarní skladby J. Suka a A. Dvořáka doplní povídky Ilji Hurníka. Takový bude
program koncertu Komorního souboru Variace a Otakara Brouska mladšího.
Vstupné 200 Kč

sobota 23. 3. – 8:30, KKS
VĚDA, VÍRA, SKAUTING

Skautský seminář přivítá celou řadu známých českých osobností. Svoji přednášku zde
bude mít kněz a teolog Marek Orko Vácha, badatel Jiří Padevět, přeživší holocaustu
Michaela Vidláková či poslanec Marek Výborný.
Vstupné 70 Kč

neděle 24. 3. – 16 hodin, KKS
NA SKOK DO PAŘÍŽE

Na koncertě Komorní filharmonie Pardubice a Chanson tria Coucou zazní ty nejznámější
a nejkrásnější francouzské šansony, písně a básně v originálních aranžích.
Vstupné 350 Kč

středa 27. 3. – 19 hodin, KKS
BOHEMIAN RHAPSODY

a činnosti jednotky.
V letošním roce nás čekají pravidelné
lékařské prohlídky, lékařské prohlídky nositelů dýchací techniky, školení obsluhy motorových pil, školení
řidičů a pravidelné odborné školení
v počtu 40 hodin pro každého člena
jednotky. K samotným 94 výjezdům
lze stručně sdělit, že se jednalo o 20
dopravních nehod, 20 požárů, 43
technických pomocí, kam se řadí
spadlé stromy, otvírání domů a bytů,
likvidace obtížného hmyzu apod.,
5 ostatních pomocí, většinou transporty pacientů do vozidel ZZS,
1 únik plynu, 1 únik ropných produktů a 5 planých poplachů. Kompletní
seznam výjezdů si můžete prohlédnou na www.skutec.cz, rubrika Skutečského noviny (neotištěno v SN).
Tento počet výjezdů je opravdu
na hraně dobrovolné únosnosti,
ale podařilo se nám vše zvládnout.

Dlouhodobě nás trápí neuspokojivý
stav naší výjezdové techniky. První
výjezdová CAS má za sebou již 16
let služby, což je viditelné na značně zrezivělém podvozku, čerpadle
a dalších součástích vozidla.. Snad
se nám v letošním roce podaří provést aspoň částečnou rekonstrukci
shnilého podvozku a nefunkční vývěvy čerpadla. Druhá CAS z roku
1986 je již takřka dva roky zcela
nepojízdná. V této souvislosti jsme
oslovili jak HZS tak i SŽDC, ale
bez úspěchu. Rozhodně potřebu
získání druhé záložní cisterny vnímáme jako prioritu, neboť v případě rekonstrukce či nutných oprav
první CAS by byla jednotka nefunkční. Hlídáme i patřičné dotační
tituly, ale jejich systém a rozdělování je žalostný, snad budeme mít
do budoucna více štěstí.
Z podkladů jednotlivých zpráv
a za výjezdovou jednotku zpracoval Milan Pešek

Sbírá ocenění za oceněním a vyprodává kinosály po celém světě. Snímek Bohemian
Rhapsody je oslavou rockové skupiny Queen, jejich hudby a především Freddieho
Mercuryho, který svou tvorbou i životem vzdoroval všem myslitelným stereotypům, díky
čemuž se stal jedním z nejvýraznějších umělců na světě.
Vstupné v předprodeji 90 Kč, na místě 120 Kč

sobota 30. 3. – 10 hodin, KKS
O CENU VÍTĚZSLAVA NOVÁKA

Soutěžní přehlídka dětských a mládežnických pěveckých sborů proběhne opět ve spolupráci s organizací Nipos – Artama. Porota bude hodnotit výkony soutěžících sborů, mezi
nimiž nebude chybět ani domácí Dětský pěvecký sbor Cantando. Vstupné zdarma

neděle 31. 3. – 16 hodin, KKS
KOUZELNÁ FLÉTNA

Princ Tamino za pomoci kouzelné flétny a komického společníka Papagena hledá cestu
k princezně Pamině. Operu s pohádkovým příběhem a okouzlující hudbou W. A. Mozarta
přiveze na festival Moravské divadlo Olomouc.
Vstupné 350 Kč
Připravujeme na duben:
3. 4. Zdeněk Izer – Na plný coole
7. 4. Labutí jezero
9. 4. Výstava: Vyřezávaný svět
- Alois Petrus (1889-1968)
9. 4. Výstava: Jméno obce
bylo vymazáno
9. 4. Výstava: Dum spiro spero

10. 4. Cimbálová muzika Réva
– koncert pro školy
11. 4. Přednáška: Laos plný min
14. 4. Sólo pro region
17. 4. Zrodila se hvězda
25. 4. Q Vox na Chlumku
28. 4. Noc v Benátkách
29. 4. Deburau
30. 4. Čarodějnický majáles

Inscenace roku VČD

Východočeské divadlo každoročně vypisuje diváckou anketu,
v níž se volí nejoblíbenější hra
uplynulých dvanácti měsíců. Inscenací roku 2018 (a současně
nejnavštěvovanějším představením) se stala komedie Z postele
do postele, která byla v rámci
podzimního cyklu (06.11.) uvedena i ve Skutči. Celkově (včetně

zájezdů) ji za loňský rok zhlédlo
10.442 diváků. Na nejvyšších
pozicích oblíbenosti se po dvou
předchozích vítězstvích drží také
Kráska a Zvíře. S touto hrou
k nám soubor z krajského města
zavítal již v září 2017. Z repertoáru VČD Pardubice se tak ke skutečskému publiku dostává opravdu to nejlepší.
/frí/
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Změna termínů rybářských závodů

Místní akční skupina Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
Nám. Plk. J. Koukala 1, 538 54 Luže, IČO: 01359363
Kontakt: 604 575 206, email: info@masskch.cz, www.masskch.cz

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
vyhlašuje výběrové řízení na funkci

„Manažer tvorby strategií“
Místo výkonu práce:
území MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
Předpokládaný nástup:
1. srpna 2019, pracovní poměr na dobu určitou
Výše úvazku:
0,5 – 1,0 dle domluvy, mzda od 22.000 Kč do 32.000 Kč
při plném úvazku (dle zkušeností a výsledků)
Požadavky:
l nejlépe vysokoškolské vzdělání bakalářského stupně,
zaměření na regionální rozvoj výhodou
l perfektní znalost práce na PC MS Office
l samostatnost, flexibilita, pečlivost, týmovost, zodpovědnost
za společný výsledek
l výborné organizační a komunikační schopnosti
l řidičské oprávnění skupiny B, aktivní řidič
l výhodou je znalost regionu
Nabízíme:
l zajímavou práci na dobu určitou s předpokladem prodloužení
l flexibilní pracovní dobu
l homeoffice
l podíl na rozvoji regionu
Přihlášku spolu se strukturovaným životopisem
a motivačním dopisem zasílejte v termínu
do 15. 3. 2019 do 12 hodin emailem na info@masskch.cz.
Případné informace podá Mgr. Eva Feyfarová, vedoucí kanceláře
MAS, na tel. +420 604 575 206
nebo e-mailu info@masskch.cz.
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených
uchazečů, případně zrušit výběrové řízení kdykoliv
v jeho průběhu.

V únorovém vydání Skutečských
novin jsme vás informovali o termínech rybářských závodů pro rok
2019. Omlouváme se za změnu termínu jarních závodů a upřesňujeme
aktuální informace.
VIII. ročník závodů Skutečský
pstroužek se uskuteční v sobotu
23. března, rybník Zbožnovský.
Skutečský kapřík, na rybníku Štěpánovský, byl přesunut na sobotu
27. dubna a předprodej míst bude

probíhat 24. dubna od 17.00 na
rybárně ve Skutči. Následně v neděli 28. dubna proběhnou Závody
mladých rybářů a rybářek na rybníku Štěpánovský.
VIII. ročník Skutečského maratonu v lovu kaprů zůstává nezměněn
3. - 5. května (pátek – neděle).
Ostatní informace platí tak, jak
byly uvedeny v únorovém vydání.
Ještě jednou se omlouváme.
za MO ČRS
Netolický Zdeněk

Aktuálně z MAS Skutečsko,
Košumbersko a Chrastecko, z.s.
Dne 07.02.2019 proběhl na MŠMT
velmi významný Kulatý stůl
k Místním akčním plánům rozvoje
vzdělávání (MAP), a protože ho
často realizují místní akční skupiny, hodně se mluvilo o jejich úloze ve vzdělávání. Hlavní oblasti
činnosti jsou shrnuty v brožuře
Vzděláváním k chytré budoucnosti,
kterou najdete na webu MAS - pro
školy.
Kromě shrnutí aktuální koncepce
MAP a stavu realizace projektů byly představeny také příklady dobré praxe. Diskutovalo se
i o dlouhodobém plánování jako
hlavním prvku řízení škol, a o budoucností MAP v příštím programovém období. O akci byl velký
zájem, zúčastnilo se jí přes 80 zástupců státní správy, samosprávy,
Svazu měst a obcí ČR, Hospodářské komory, Národní sítě Místních
akčních skupin ČR a dalších partnerů, kteří jsou buď přímo, anebo
zprostředkovaně zapojeni do tohoto konceptu.
Kancelář MAS přijímá žádosti
do výzev programu rozvoje venkova (PRV) – Rozvoj zemědělských
podniků, Cestou kvality – zpraco-

VZPOMÍNKA
Dne 2. března uplyne 28 let od smrti
mého
otce
Aloise
Hrazděry
a 23. března 27 let od smrti mého manžela
Jiřího Suchého.
Vzpomíná manželka
Marta s rodinou.

Řádkový inzerát

OPRAVY TRAVNÍCH SEKAČEK A MOTOROVÝCH PIL VŠECH
TYPŮ. PROVÁDÍME ZEMNÍ PRÁCE BAGREM, OPRAVY MOTORŮ, VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKŮ, BAGRŮ, TRAKTORŮ,
VIBRAČNÍCH DESEK ATD. SKUTEČ U VELAMOSU, BROKL Z.TEL.: 606 306 266., DOPITA L. – TEL.: 606 306 270.

Řádkový inzerát

Prodám byt v Družstevní ul., 3+1, čtvrté podlaží. Tel.: 774 903 930.

Řádkový inzerát

vání regionálních zemědělských
produktů, Rozvoj regionálního
podnikání. Podpora je zaměřena
na investice do zemědělských
podniků, na zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění
na trh – např. výstavba a rekonstrukce budov, manipulační plochy,
stroje, nástroje a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení apod.,
investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském
provozu atd. a opět na také investice do vybraných nezemědělských
činností (dle CZ - NACE).
Příjem pokračuje i ve výzvě
č. 1 OPŽP Realizace sídelní zeleně, která je zaměřena na zakládání/
obnovu funkčně propojených ploch
a prvků veřejně přístupné sídelní
zeleně (vč. vodních prvků a ploch):
zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad,
sadů, uličních stromořadí, alejí,

Pronajmeme suchý, zděný a zateplený prostor s kanceláří, celkem cca
140 m2 nedaleko centra Skutče, okres Chrudim. Prostor se nachází ve
3. podlaží výrobní budovy v uzavřeném areálu. Nákladní výtah, široké
schodiště, WC. Vhodné pro menší výrobu či skladování. Možnost vytápění
prostor plynovým kotlem, parkování. Tel.: 608 175 265.
lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu, realizace funkčních propojení přírodních
ploch a prvků, obnova a zakládání doprovodných vodních prvků
a ploch přírodě blízkého charakteru
(vytvoření vodních a mokřadních
biotopů – tůní/jezírek, mokřadů,
průlehů a jiných terénních sníženin,
částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu
apod.
Kancelář zahajuje novou aktivitu
v souvislosti se strategickým plánováním rozvoje obcí v území,
neboť díky iniciativě MAS byly
podány a nyní už i schváleny 4
projekty na téma efektivní veřejná správa; žadateli jsou jak města,
tak svazky obcí. Realizace umožní
jak naplnit potřeby žadatelů, např.
v oblasti pasportizace, nastavení
procesů veřejné správy, inspirace

pro rozvoj cestovního ruchu a nové
způsoby komunikace s občany, studie veřejných prostranství, vzdělávání zastupitelů, tak ve spolupráci
s MAS zajistí aktualizaci potřeb
a stanovení priorit v hlavních oblastech života obyvatel, aby podle
toho mohly být připraveny nové
výzvy a nové projekty MAS. V této
souvislosti také hledáme nové posily do týmu MAS - bližší informace
najdete i na webu MAS, nebo nás
neváhejte kontaktovat.
Zahájen je sběr informací v souvislosti s evaluací - komplexním
zpětným vyhodnocením efektivity
naplňování strategie, což se formou on-line dotazníků týká především veřejnosti. Dotazníky najdete na webu MAS https://www.
masskch.cz/
Vybráno ze zprávy
kanceláře MAS SKCH
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OSLAVY VÝROČÍ MĚSTA
Jak jsme se už zmínili v předchozích číslech Skutečských novin,
připomíná si Skuteč v letošním
roce již 730. výročí své existence.
V současné době (kromě příprav
blížícího se festivalu) pracujeme
i na sestavení letního kulturního
programu, který bude probíhat
ve venkovním areálu Kulturního
klubu Skuteč a v rámci Skutečského posvícení také na prostranství
u sportovního areálu. Zde se můžeme těšit i na koncert tak skvělé
kapely, jakou je Sto zvířat.
Ucelený program zveřejníme
v dubnovém vydání SN, ale jak

Nábytek Skuteč,
Smetanova 1011,
539 73 Skuteč

vidíte níže, některé body prozrazujeme (s ohledem na začátek
předprodeje) už nyní. Vstupenky
na koncert skupiny Olympic jsme,
v souladu s podmínkami smlouvy,
začali prodávat už v prosinci 2018.
Prakticky okamžitě vyprodaný
koncert, také směřovaný k výročí,
již není třeba propagovat.

3

1

Originální brýle s vlastním podpisem

Holice, Palackého 38, tel: 466 920 672
Od června do září se můžete těšit
Pardubice, Na Labišti 532, tel: 466 647 352
na žánrově různorodé koncerty,
Skuteč, Sládkova 849, tel: 469 350 541
pořady pro děti i promítání kina
(Ženy v běhu, Léto s gentlemanem,
Čertí brko). V listopadu, již v KKS,
formace sledujte i na www.skutec.
uvidíte v zábavném pořadu Radima cz, popř. facebook.com/kulturUzla a Ivo Šmoldase. Aktuální
in- niklubskutec. 2
/frí/
Vrcholem oslav 730 let od30.10.2018
první pí-10:15:52v úterý 19. listopadu 2019 od 19.
Olivova_inzerce_VX_85x55.indd
semné zmínky o městě Skuteč bude hodin. Mnohonásobná Zlatá slavibezesporu pěvecký recitál nejzáce už několik let účinkuje s klavírřivější hvězdy tuzemského ženním doprovodem skladatele Petra
ského popu, zpěvačky Lucie Bílé.
Maláska a za tu dobu sestavili reV Kulturním klubu Skuteč vystoupí
pertoár jim nejmilejších písní, které

Recitál Lucie Bílé

Křeslo Flavio

Houpací křeslo MAX

akční cena 3 799,-

akční cena 4 894,-

původní cena 4 399,-

jsou zaznamenány i na stejnojmenném albu. Vstupenky v ceně 890 Kč
budou k dostání od 27. května od
7 hodin ráno prostřednictvím vstupenky.skutec.cz nebo v obvyklých
předprodejích.
/zel/

původní cena 5 758,-

Obě křesla v mnoha variantách
čalounění a moření

Nově otevřená STK a SME ve Skutči,
pro osobní a nákladní automobily.

Periodický tisk územně samosprávného celku. Evidenční číslo přidělené ministerstvem: MK ČR E 11941. Za obsah periodického tisku územně
samosprávného celku zodpovídá Rada města Skuteč, šéfredaktorka - Lenka Frídlová. Četnost: měsíčník, místo vydávání: Skuteč. Příjem příspěvků
vč. inzerce: Městský úřad Skuteč, Lenka Frídlová, ved. odboru kultura a školství, tel.: 469 326 487, e-mail: lenka.fridlova@skutec.cz. Uzávěrka
došlých příspěvků je vždy 12. v měsíci. Grafická úprava a tisk: Ofsetová tiskárna UNIPRINT s.r.o., Zbuzany 1584, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, tel.:
494 542 292, fax: 494 533 045. Náklad: 5 000 ks. Cena na stánku: 10 Kč

Hlavní číslo: 469 318 088
STK: 466 265 447
Emise: 466 301 315

www.vincenci.cz

