Nový školní rok
Redakce Skutečských novin přeje všem
prvňáčkům, ostatním žákům i studentům
a pedagogům příjemný začátek a úspěšný
průběh školního roku 2021/22.

Organizace školního roku 2021/2022
l Vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních, středních i základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září.
l Podzimní prázdniny jsou stanoveny od 27. – 29. října 2021.
l Vánoční prázdniny proběhnou od 23. prosince 2021
do 2. ledna 2022.
l Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února
2022.
l Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro okres Chrudim
určeny v termínu od 28. února do 6. března 2022.
l Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.
l Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek
30. června 2022.
Zásadní změny v zákoně o občanských průkazech,
které se promítly do činnosti matričního úřadu
a evidence obyvatel platné od 2. 8. 2021.

ZTRÁTA, NEBO ODCIZENÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU
Držitel občanského průkazu již nemůže ohlásit jeho ztrátu
či odcizení na matričních úřadech.

q Pěkný pohled na Skuteč se nabízí i od místní části Skutíčko.

Diskutovaná silnice do Lešan

V červnu provedla dodavatelská firma pokládku nového asfaltového povrchu a následnou
úpravu krajnic v rámci modernizace silnice III/35833 spojující naši místní část Lešany
s obcí Předhradí.
Opravu této silnice, která byla
již ve velmi špatném stavu,
jsme několik let urgovali. Byli
jsme rádi, že vlastník, tj. Pardubický kraj přistoupil k vypracování projektové dokumentace
a zařadil modernizaci do plánu
roku 2021. Znamenalo to, že
se nebude jednat jen o běžnou
opravu, ale celkovou rekonstrukci včetně podkladních vrstev a dalších navazujících objektů (propustků, vjezdů apod.)

Nicméně, po samotné realizaci
lze říci, že původní očekávání nebyla tak zcela naplněna,
o čemž svědčí i četné připomínky ze strany občanů.
I když jsme společně s obcí
Předhradí argumentovali tím,
že šíře vozovky by měla být
po celé délce 4,5 m, přistoupil
investor (SUS Pardubického
kraje) k variantě, kdy byla sice
zachována stávající šíře vozovky, ale s ohledem na platné
normy musely být doplněny
tzv. výhybny. Dále se řešilo
celkové odvodnění silnice, což
znamenalo rozsáhlou úpravu
příkopů. Především z důvodů
jejich velkého prohloubení se
komunikace jeví opticky jako
daleko užší.

Novou silnici čeká ještě doplnění o zeleň (výsadba stromů),
čímž se doufejme celkový dojem této nové stavby zlepší.

Po ročním odkladu přivítáme
ve středu 6. října ve skutečském kulturním klubu výjimečnou českou zpěvačku, ale také
pianistku, skladatelku, textařku
a moderátorku Marii Rottro-

Přes tři tisíce
koncertů
Marie Rottrová pochází s hudebnické
rodiny (otec varhaník, matka zpěvačka) a od mládí
se učila hrát na klavír. Její
kariéru odstartovala v 19 letech účast na ostravské hudební soutěži hledající mladé
talenty. Od té doby své hity
zazpívala už na více než třech

Současně zcela zaniká vydávání Potvrzení o občanském průkazu, vydávaná nejčastěji při ztrátě, odcizení nebo pozbytí platnosti občanského průkazu. Žadatel při podání žádosti o nový
OP předloží rodný list nebo průkaz totožnosti (např. řidičský
průkaz..), nemůže-li doložit dosavadní občanský průkaz.
VYZNAČENÍ ZMĚNY SKUTEČNOSTI MAJÍCÍ
VLIV NA ÚDAJ UVEDENÝ V OP
Změnou se rozumí změna stavu při uzavření manželství nebo
partnerství, ovdovění, rozvodu, zrušení registrovaného partnerství, změna příjmení.
Platnost občanského průkazu, v němž je uveden rodinný stav,
skončí uplynutím 45 dnů ode dne uzavření manželství nebo
vzniku partnerství, úmrtí manžela či partnera, nabytím právní
moci rozhodnutí o rozvodu manželství nebo zrušení registrovaného partnerství.

Marie Rottrová už 6. října
vou.
Návštěvou
koncertu jí můžeme
s měsíčním předstihem symbolicky popřát k 80. narozeninám, které oslaví 13.
listopadu.

Věříme, že i přes výhrady bude
nová silnice sloužit co nejdéle.
Pavel Bezděk,
starosta města

Dle § 37 zákona o občanských průkazech je držitel občanského
průkazu povinen neprodleně ohlásit ztrátu, poškození, zničení
nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu pouze těmto subjektům: pověřenému úřadu (tj. správní orgán příslušný k přijetí
žádosti o vydání občanského průkazu), za určitých podmínek
ministerstvu, Policii ČR či pověřenému zastupitelskému úřadu.

tisících koncertech. Spolupracovala třeba s Hanou Zagorovou, Pavlem Bobkem
nebo Jaromírem Nohavicou,
pravidelně se objevovala v televizi.
Hity, které zná každý
Na svém kontě má Marie
Rottrová víc než tři desítky vydaných alb. Vyjmenovat všechny slavné písně tu nemůžeme,
jen namátkou jmenujme třeba:
Lásko voníš deštěm, Zřejmě
letos nikde nejsou kytky, Večerem zhýčkaná, Ten vůz už jel,
Měli jsme se potkat dřív nebo
duet S tím bláznem si nic nezačínej, … Ať už si vzpomeneme na kteroukoli, její melodie
a krásné texty nám hned za-

V případě ohlášení změny místa trvalého pobytu platnost občanského průkazu skončí uplynutím 45 dnů ode dne ohlášení
změny místa trvalého pobytu.
čnou znít v hlavě. Nyní máme
možnost poslechnout si je živě
a třeba si i s jejich protagonistkou zazpívat.
Marie Rottrová byla v roce
2009 na cenách Anděl uvedena do Síně slávy. Oficiálně
se s koncertováním rozloučila v roce 2011, od té doby se
na koncertních pódiích objevuje už jen velmi zřídka. O to
vzácnější příležitostí je říjnový
koncert ve Skutči. Prodej vstupenek v ceně 850 Kč probíhá
na www.vstupenky.skutec.cz,
na odboru kultura a školství
MěÚ Skuteč nebo v Turistickém informačním centru Skuteč.
/frí/

Další změny jsou uvedeny v zákonu o občanských průkazech
č. 269/2021 Sb. Pro podrobnější informace se prosím obracejte
na pověřené úřady příslušné k vydávání občanských průkazu.
Petra Šlemrová, matrika a evidence obyvatel
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Milí spoluobčané,
léto je opět za námi a s tím přichází krásy podzimu. Doufám,
že jste ve dnech volna a dovolených načerpali spoustu energie.
Sraz veteránů
Srpen byl, mimo jiné, plný
kulturních a lidových akcí - sešlostí. Za zmínku stojí 36. sraz
veteránů v Radčicích, kde byly

Místo pro místostarostu

k vidění technické unikáty.
Množství, jak vystavovaných
unikátů, tak návštěvníků bylo
opět i díky krásnému počasí
značné, což mimo jiné potěšilo
i organizátory, kteří odvedli super práci .

Poděkování
Děkuji firmě Drahoš s.r.o. - zakázková kovovýroba, která

na své náklady (cca 250.000 Kč)
opravila místní komunikaci
(která je ve vlastnictví města)
od obchvatu směr letiště Skuteč.

Přání školákům
Všem školákům přeji úspěšný
start školního roku! Vykročte
pravou nohou. Rodičům a učitelům přeji pevné nervy a (snad)
klidnější letošní školní rok.

Máte-li jakékoli dotazy/připomínky/nápady,
neváhejte
mě kontaktovat telefonicky
774 415 591, e-mailem: jaroslav.hetfleis@skutec.cz, nebo
osobně na MěÚ Skuteč.
Mějte krásné září!
Jaroslav Hetfleiš,
místostarosta

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČR
konané ve dnech 8. a 9. října 2021
Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 28. prosince 2020 publikovaným
ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb., částka 248, byly vyhlášeny volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskuteční
8. října 2021 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 08:00 do 14:00
hodin.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
jsou upraveny zejména zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhláškou č. 233/2000 Sb., o provedení některých
ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Právo volit do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky má státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Překážkami ve výkonu volebního práva jsou:
l zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
l omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to
osobně u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb
obecnímu úřadu. Toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím
datové schránky.
Žádost o voličský průkaz zaslaný poštou nebo v elektronické podobě je možné
doručit na Městský úřad Skuteč, nejpozději do 1. října 2021.
Osobní podání žádosti o voličský průkaz je možné podat na Městský úřad Skuteč, nejpozději do 6. října 2021 do 16.00 hodin.

Aktuálně z MAS Skutečsko,
Košumbersko a Chrastecko, z.s.
MAS jako lídři venkova,
koncepční část CLLD, letní
kempy, chystáme kalendář,
co se podařilo v MAP II.
Přípravy na nové dotační období jsou v plném proudu, okurková sezóna místním akčním
skupinám rozhodně nehrozí.
O tom, proč představují místní akční skupiny významnou
cestu rozvoje venkova, se můžete dozvědět např. v publikaci
Místní akční skupiny: Leadeři
venkova. Po veřejném projednání a informování Valné
hromady spolku byla podána
Koncepční část strategie MAS
Chráníme svůj životní prostor
II. Jedná se o dokument, který shrnuje aktuální rozvojové
potřeby území MAS a také navrhuje opatření, která přispějí
k jejich řešení. Navazovat bude
tzv. Akční plán, který je tvořen
programovými rámci jednotlivých operačních programů,
a po jejich schválení bude MAS
opět vyhlašovat vlastní výzvy, které, půjde-li vše hladce,
předpokládáme na jaře příštího
roku. Do těchto výzev mohou

všichni žadatelé z území MAS
podávat své žádosti, a proto je
třeba již na nic nečekat, záměry
konzultovat s kanceláří a žádosti připravovat.
Polovina letních kempů je úspěšně za námi a jak si je děti užily,
najdete na našem webu v sekci
projekty MAS. Nezahálíme ani
v rámci lokální produkce a připravujeme kalendář, ve kterém
najdete fotografie s touto tematikou. Podnikatele také chceme
upozornit na Strategii podpory
malých a středních podniků
v ČR 2021-2027, ze které vyplývá, v jakých oblastech bude
podporováno zvyšování jejich
konkurenceschopnosti.
Více pro vás připravujeme zde: www.masskch.cz
a www.map2030.cz a také
facebooku www.facebook.com
masskch.
Kancelář MAS SKCH, z.s.

Týden hokeje ve Skutči
Ve čtvrtek 23. září od 16:30
proběhne na zimním stadionu ve Skutči celostátní náborová akce v rámci rozvojového projektu Týden hokeje.
Projekt je určen všem klubům
sdruženým v ČSLH provozujícím mládežnická družstva.
Smyslem akce je umožnit dětem získat první zkušenost
s ledním hokejem, předat rodičům všechny potřebné informace a přitáhnout mediální po-

zornost. Den hokeje ve Skutči
bude zajištěn ke spokojenosti
všech účastníků (děti a rodiče) nejen v oblasti programu
na ledě, ale i mimo led.
Součástí odpoledne bude prezentace klubu, mapující skutečnou činnost se zaměřením
dle dlouhodobých zkušeností
na výhledové možnosti klubu,
které umožní zázemí zimního
stadionu.
dokončení na straně 5

Upozorňujeme voliče, že v případě ztráty nebo odcizení voličského průkazu
nelze vydat jeho duplikát, neboť tiskopis voličského průkazu je přísně zúčtovatelným tiskopisem.
Voličské průkazy na Městském úřadě ve Skutči vydává správní odbor – matrika
a evidence obyvatel, paní Petra Šlemrová, tel.: 469 326 405.

Přehled volebních okrsků ve městě Skuteč.
Volební okrsek č. 1
je volební místnost v budově Městského úřadu Skuteč, Palackého nám. 133,
pro voliče trvale přihlášené v ulicích:
Boženy Němcové, Dr. Znojemského, Fortna, Havlova, Heydukova, Mírová,
Na Vlaštovce, Palackého nám., Příčná, Rubešova, Rybičkova, Sahulova, Spojovací, Strmá, Terezy Novákové, Tomáškova, Tylova, Tyršova, Větrná, Zahradní.
Volební okrsek č. 2
je volební místnost v budově ZŠ Komenského Skuteč, Komenského nám. 150,
pro voliče trvale přihlášené v ulicích:
Československé armády, Fimberk, Horka, Horecká, Hálkova, Husova, Jiráskova, Klínek, Komenského nám., Luční, Melicharova, Máchova, Nádražní, Obchvatová, Poršova, Sadová, Štěpánkova, Šraňk, Vilibalda Svobody, Vítězslava
Nováka, Zvěřinova, Žulová.
Volební okrsek č. 3
je volební místnost v budově ZŠ Smetanova Skuteč, Smetanova 304, pro voliče
trvale přihlášené v ulicích: Bílý Kopeček, Družstevní, Havlíčkova, Nová Ves,
Přibylov, Smila Flašky, Smetanova, Školní.
Volební okrsek č. 4
je volební místnost v budově MŠ Osady Ležáků, Os. Ležáků 767, pro voliče
trvale přihlášené v ulici Osady Ležáků a ulice Sládkova.
Volební okrsek č. 5
je volební místnost v budově obecního domu Radčice čp. 57, pro voliče trvale
přihlášené v obci Radčice.
Volební okrsek č. 6
je volební místnost v budově obecního domu Štěpánov 89, pro voliče trvale
přihlášené v obci Štěpánov.
Volební okrsek č. 7
je volební místnost v budově obecního domu Zbožnov čp. 26, pro voliče trvale
přihlášené v obci Zbožnov.
Volební okrsek č. 8
je volební místnost v budově obecního domu Skutíčko čp. 5, pro voliče trvale
přihlášené v obci Skutíčko.
Volební okrsek č. 9
je volební místnost v budově obecního domu Lažany čp. 50, pro voliče trvale
přihlášené v obci Lažany.
Volební okrsek č. 10
je volební místnost v budově obecního domu Lhota u Skutče čp. 15,
pro voliče trvale přihlášené v obci Lhota u Sk.
Volební okrsek č. 11
je volební místnost v budově obecního domu Hněvětice čp. 37, pro voliče trvale
přihlášené v obci Hněvětice.
Volební okrsek č. 12
je volební místnost v budově obecního domu Lešany, pro voliče trvale přihlášené v obci Lešany.
Volební okrsek č. 13
je volební místnost v budově obecního domu Zhoř čp. 34, pro voliče trvale přihlášené v obci Zhoř.
Volební okrsek č. 14
je volební místnost v MŠ a ZŠ Žďárec u Skutče čp. 8, pro voliče trvale přihlášené v obci Žďárec u Sk.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou
totožnost a občanství ČR, nebude mu hlasování umožněno.
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací
lístky, prostřednictvím zaměstnanců MěÚ. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Za přípravu a organizaci voleb je kompetentní osobou Marcela Peterková,
referentka odboru Stavební úřad, majetek a investice, tel.: 469 326 493,
mobil 731 557 468, e-mail: marcela.peterkova@skutec.cz.
UPOZORNĚNÍ pro voliče místní části Štěpánov
Změna adresy volební místnosti - nově v objektu čp. 89
(nová budova Komunitního centra).
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KRÁTCE
Cvičení Sokola

Ahoj děti, prázdniny jsou
za námi a my už se na vás
moc těšíme. Cvičit začínáme
ve středu 22. září od 15 hodin
v Městské sportovní hale.
za vedení oddílu
Helena Sokolová

Myslíte
na budoucnost?

Zapojte se do Projektu 2121
sepsáním
svých
postřehů
o současném životě ve Skutči.
O tom, co děláte ve volném
čase i v zaměstnání. Jaké prožíváte starosti a radosti. Jaké mají
prázdniny děti. Nebo nechte
iniciativu právě dětem. Vyberte
fotky z mobilu a počítače a dejte je vyvolat. Vše pak pošleme
21. listopadu „do budoucnosti“
v zapečetěné schránce, kterou
otevřou naši potomci až za sto
let. Více informací na webu
muzeum.skutec.cz

Kurz jógy ve Žďárci

V Čajovně ve Žďárci u Skutče
začíná od 7. září další dvouměsíční kurz jógy podle systému
Jógy v denním životě, který
vytvořil Paramhans Swami
Maheshwarananda.
Začátky
jsou vždy od 18 hodin, platí se
na místě – dvouhodina 120 Kč.
S sebou deku a vhodné oblečení, podložky na cvičení jsou
k dispozici. Cvičení vede Jan
Hlaváček. Přihlášky na tel.č.:
725 696 132 nebo e-mailem:
janhlavacek@seznam.cz

Uzavírka Štěpánov

V září a říjnu bude probíhat oprava vodovodního řadu
v místní části Štěpánov. Z tohoto
důvodu bude dopravně uzavřen
úsek silnice mezi Štěpánovem
a Zbožnovem. O přesném termínu budete informování na webu
a facebooku města a prostřednictvím městského rozhlasu.
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První úsek D35 ještě letos
První úsek dálnice D35 v Pardubickém kraji bude pro běžný
provoz zprovozněn 15. prosince, a to v úseku Opatovice nad
Labem – Časy. Otevře se o dva
měsíce dřív, než se plánovalo.
Úsek měří 12,6 km a mimo jiné
by měl odlehčit tranzitní dopravu v Hradci Králové.
Dál bude stavba pokračovat
14 km dlouhým úsekem z Časů
do Ostrova, ten by měl být hotov
do konce roku 2022. Následovat bude dalších sedm úseků až
do Mohelnice s tím, že vše by

mělo být dokončeno v závěru
roku 2028. Územní rozhodnutí
je vydané na pět úseků ze sedmi,
šest jich je na území Pardubického kraje. Aktuálně se řeší poslední
úsek kolem Litomyšle, postupně
začínají výkupy pozemků.
Dálnice určitě pomůže Pardubicím, Hradci Králové a Chrudimi, tranzitní doprava z regionu
na severovýchod, je enormní.
Současně D35 převezme dopravu z D1, což bude mít význam celorepublikový. Urychlená dostavba D35, především

v chybějícím úseku mezi Hradcem Králové a Mohelnicí, patří
mezi nejvyšší priority v současných plánech na dostavbu
české dálniční sítě. Konkrétní
informace o průběhu výstavby
můžete sledovat na www.dalnice-d35.cz. Současně může laická veřejnost získat informace
o postupu přípravy a výstavby
jednotlivých úseků dálnice
D35, ale i ostatních silničních
staveb v Pardubickém kraji
na Informačním centru dopravních staveb kraje ve Vysokém
Mýtě (tel.: 602 701 303). /frí/

Ke kvalitě silnic v Pardubickém kraji
Léto a prázdniny jsou časem
zvýšeného cestování a výletů. Zejména nyní, s ohledem
na pandemii covidu 19, se velká část obyvatelstva rozhodla
nevyjíždět do ciziny a strávit
dovolenou v tuzemsku. A s tím,
jak cestujeme po republice, si
pochopitelně všímáme i kvality
silnic. Mnohdy se nám může
zdát, že v jiných krajích je situace výrazně lepší, než v našem
– Pardubickém. Pro nestranné
posouzení je však třeba znát
bližší informace.
Správu a údržbu silnic II. a III.
třídy v majetku Pardubického
kraje zajišťuje její příspěvková
organizace – Správa a údržba
silnic Pardubického kraje. Ta

podle údajů na svém webu obhospodařuje 3 649 km silnic, 89
mostů, 50 podjezdů a 1 tunel.
Na webu jmenované organizace (suspk.cz) se můžete podívat
i do mapového portálu, což je
přehled silniční sítě v ČR.
Podle Ředitelství silnic a dálnic
ČR bylo v Česku k 1. 1. 2016
téměř 55 738 km silnic a dálnic,
z toho dálnice tvořily 1 210 km,
na silnice I. třídy připadalo
5 811 km, na silnice II. třídy
14 587 km a na silnice III. třídy
34 130 km.
Nejdelší silniční sítí (9 633 km)
disponoval Středočeský kraj
(celkově i v jednotlivých kategoriích silnic a dálnic). Jiho-

český kraj se s celkovou délkou
6 146 km zařadil na druhé místo
a Pardubický kraj z tohoto pohledu zaujímal až osmé místo
(3 592,9 km).
Při zohlednění rozlohy krajů
se však pořadí výrazně mění.
Nejhustší síť silnic a dálnic na
1 km2 připadala na Středočeský kraj, následuje Pardubický
a Královéhradecký kraj. Jihočeský kraj se propadl na dvanácté místo před Hlavní město
Prahu a Zlínský kraj.
Podobné informace o délce
a hustotě silniční sítě v jednotlivých krajích si můžete ověřit
i na webu Ředitelství silnic
a dálnic: rsd.cz
/frí/

V září do bazénu i na zimní stadion

V pondělí 30. srpna otevíráme pro příznivce vodního sportu
krytý plavecký bazén společně se saunou. Plavání dětí a aquaerobic spustíme v pondělí 6. září 2021, kurz plavání batolat
začíná 17. září.
Zahájení provozu zimního stadionu plánujeme na 17. září
s tím, že bychom chtěli uskutečnit první veřejné bruslení od soboty 25. září.
Také multifunkční sportovní hala se po prázdninách dostane
do běžného provozu.
Aktuální informace o provozu jednotlivých sportovišť najdete
na: https://sportoviste.skutec.cz/
Těšíme se na vaši návštěvu.
Hana Malinská

Rybářské závody v září
Dne 18. září 2021 se uskuteční III. ročník rybářských
závodů – Memoriál Františka Lorence, na rybníku
Štěpánovský. Závody začínají
v 7:00 a končí v 16:30 vyhlášením výsledků. Závodů se
mohou zúčastnit dvoučlenné
týmy (max. počet 60 týmů),
kteří o vítězství budou bojovat chycením osmi nejdelších
ryb. Ti nejlepší obdrží poháry
a věcné ceny dle vlastního
výběru. Za nejdelší chycenou
rybu jsou připraveny poháry
starosty města Skutče. Po celou dobu závodů je zajištěno
občerstvení a bude probíhat
i tombola. Informace a přihlášky: Zdeněk Netolický,
tel.: 724 236 065.

O týden později, 24. – 26.
září proběhne tradiční 50
hodinový maraton opět
dvoučlenných týmů v chytání kaprů a amurů na rybníku
Štěpánovský. Tentokrát se
soutěží o nejvyšší celkovou
váhu chycených jmenovaných ryb s tím, že ryby se
váží od 3 kg výše. Závod je
již plně obsazen. Vyhlášení
výsledků proběhne v neděli
v 11:00.
Doufejme, že nám bude přát
jak počasí, tak epidemiologická situace. Těšíme se
na vaši návštěvu.
za výbor MO ČRS Skuteč
Zdeněk Netolický

Přehled silniční sítě ve správě Správy a údržby silnic
Pardubického kraje – stav k 01.01.2018
v Pardubickém kraji
Počet silnic

Třída silnice

z toho v okresech
Délka (km)

Chrudim

Pardubice

Ústí n/O

Svitavy

41

II. třídy

913,730

246,919

139,015

269,613

258,183

578

III. třídy

2 210,415

657,178

509,371

498,493

545,373

3 124,145

904,097

648,386

768,106

803,556

3 124,145

904,097

648,386

768,106

803,556

619

II. a III. třídy
CELKEM

Na hrad Rychmburk přijeďte i v září
Turistická sezona se přehoupla
do druhé poloviny a je možné začít s jejím hodnocením.
Návštěvnost dosáhla (od zahájení provozu do poloviny srpna) více jak šest tisíc návštěvníků, což je dobré a takové bylo
i naše přání. Vysoká návštěvnost naznačuje, že pilotní provoz hradu naplňuje očekávání
návštěvníků. V průběhu sezony
byla jako nová atrakce otevřena
v prostorách bývalé ergoterapie
malá, ale možná o to útulnější hradní galerie. Zahájili jsme
výstavou fotografií místní talentované fotografky Natálky
Gregorové. Prezentuje jednak
detaily přírody, na které se
Natálie, kromě portrétní fotografie, specializuje a nemohou samozřejmě chybět fotky
hradu, ovšem z ptačí, v tomto
případě přesněji z balonové
perspektivy. Ve druhé místnosti
galerie jsou poněkud smutnější
fotografie, a to stávajícího stavu pivovaru Rychmburk, který
se nachází v těsném sousedství
hradu. Jako kontrast k těmto
fotografiím jsou představeny vizualizace „jak by mohl
pivovar vypadat“, které jsme
převzali ze zpracované studie
rekonstrukce pivovaru. Pevně
věříme, že i když rozdíl mezi
stávajícím a budoucím stavem
na vizualizacích je propast-

ný, jistě nebude dlouho trvat
a představy se promění ve skutečnost. Ne nadarmo se říká
„kde je vůle je i cesta…“.
Další novinkou, která se v mezičase posunula od záměru
k realizaci, jsou dva pokoje
„úřednického bytu“ zařízené
v secesním slohu. Tak nějak
asi byly na hradě zařízeny byty
úředníků, kteří pro vlastníka,
tedy rod Thurn Taxis, spravovali a řídili jejich rychmburské panství. Pro příští sezonu
chceme tyto pokoje přesunout
do druhého podlaží hradu a rozšířit na celý byt včetně úřednické kanceláře. Z kulturních akcí,
kterých byl srpen na hradě plný,
proběhlo velmi úspěšně loutkové představení spolku Julie
a hraná pohádka v prostorách
hradu „O čarodějnici Xixaře“
divadla Marka Dobrodinského. Pokračování letního kina
filmem Štěstí je krásná věc bohužel postihla nepřízeň počasí.
Vyzkoušeli jsme si, že i na nádvoří hradu a pod deštníkem se
dá u pěkné komedie za dobrého
servisu Hradní spižírny dobře
pobavit. V čase přípravy tohoto článku jsou před námi ještě
tři události: Hradní slavnosti,
výstava autoveteránů Sodomka
a hudební událost - Rychmburské rezonance.

V každém případě i v září je
hrad otevřen a můžete navštívit
nejen naší kavárnu Hradní spižírna, ale třeba i novou Hradní galerii či ukázku řemeslně

krásného secesního nábytku
úřednického bytu. Tak se nezapomeňte i v září zastavit u nás
na hradě.
Ing. Petr Tejkl

q V rámci rekonstrukce kuchyně školní jídelny v ulici Osady
Ležáků došlo k výměně podlahy a značné části vodoinstalace a odpadů.

q Vnitrobloky v ulici ČSA za sebou mají první etapu revitalizace. Vznikla nová asfaltová komunikace, parkovací místa
i místa pro odpočinek.
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Výpis z usnesení ze schůze Rady města Skuteč č. 76
konané dne 02.08.2021 na MěÚ Skuteč
Rada města vydává:
1/76/2021
nařízení č. 1/2021, kterým se
vymezují oblasti obce, ve kterých
lze místní komunikace nebo jejich
určené úseky užít ke stání vozidla
za sjednanou cenu.
2/76/2021
ceník k nařízení č. 1/2021, kterým se vymezují oblasti obce,
ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít
ke stání vozidla za sjednanou
cenu.
Rada měst bere na vědomí:
3/76/2021
zprávu nezávislého auditora zřizovateli příspěvkové organizace
SeniorCentrum Skuteč.
4/76/2021
čerpání rozpočtu města za období leden - červen 2021.
5/76/2021
změnu rozpisu rozpočtu města
Skuteč na rok 2021.
Rada města schvaluje:
6/76/2021
rozpočtové opatření č. 6/2021
v rozpočtu města Skuteč na rok
2021.
7/76/2021
odstoupení od smlouvy č. Z_
S14_12_8120073916 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky
distribučního zařízení určeného
k dodávce elektrické energie uzavřené se společností ČEZ Distribuce, a.s.
8/76/2021
dohodu o ukončení smlouvy
o právu užívání aplikace Econit
uzavřenou se společností JRK
Česká republika s.r.o.
9/76/2021
objednávku s firmou DS Teplo,
s.r.o., IČ 25948661 na výměnu
plynových kotlů v KKS Skuteč dle

cenové nabídky z 5.7.2021.
10/76/2021
objednávku s firmou PP-Group.
cz, s.r.o., IČ 28829913 na revitalizaci vnitrobloků v ulici ČSA.
11/76/2021
objednávku s firmou PP-Group.
cz, s.r.o., IČ 28829913 na opravu místních komunikací v obci
Skutíčko dle CN z 27.7.2021.
12/76/2021
rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky veřejné zakázky Výměna
střešní krytiny na budově Kulturního klubu Skuteč na základě zprávy hodnotící komise.
13/76/2021
smlouvu o dílo na realizaci
akce Revitalizace sídelní zeleně
ve Skutči, s vítězným uchazečem
Chameleos s.r.o.
14/76/2021
slevu z nájemného ve výši 80 %
za období uzavření provozovny
v důsledku mimořádného opatření nařízené Vládou ČR.
15/76/2021
záměr prodeje části p. p. č.
1218/1 o výměře 77 m2, ostatní
plocha – ostatní komunikace, k.
ú. Žďárec u Skutče, obec Skuteč,
za cenu 35 Kč/m2 + platná sazba DPH + náklady s prodejem
spojené
16/76/2021
dodatek č. 1 na akci Revitalizace sídlištních vnitrobloků v ulici
ČSA ve Skutči se společností PP-GROUP.cz s.r.o.
Rada města doporučuje ZM
schválit:
17/76/2021
koupi p. p. č. 1167 o výměře
14 m2, ostatní plocha - jiná plocha, k. ú. Hněvětice, obec Skuteč
od Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových.

Výpis z usnesení ze schůze Rady města Skuteč č. 77
konané dne 18.08.2021 na MěÚ Skuteč
Rada měst bere na vědomí:
1/77/2021
rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI
na akci Chodník podél silnice
II/358 - Skuteč - Bílý Kopeček.
2/77/2021
nabídku elektricky polohovatelných postelí z příspěvkové organizace SeniorCentrum Skuteč.
Rada města schvaluje:
3/77/2021
záměr příspěvkové organizace
SeniorCentrum Skuteč na opravu
střechy ve středisku DD na rok
2022.
4/77/2021
čerpání investičního fondu Základní školy, Skuteč, Smetanova
304, okres Chrudim.
Rada města bere na vědomí:
5/77/2021
změnu rozpisu rozpočtu města
Skuteč na rok 2021.
Rada města schvaluje:
6/77/2021
smlouvu o bezúplatném převodu majetku - radiostanice TR
1028DD Pegas, převodce Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje.
7/77/2021
dohodu o ukončení nájmu bytu
č. 6 na Palackého náměstí č.
p. 373, Skuteč, k 30.09.2021.
8/77/2021
podmínky nájmu bytu č. 6
v domě č. p. 373 na Palackého
náměstí, Skuteč.
9/77/2021
návštěvní řád veřejného dětského hřiště Komenského náměstí
Skuteč.
10/77/2021
návštěvní řád veřejného dětského hřiště Havlíčkova ul. Skuteč.
11/77/2021
nájem
nebytových
prostor
v domě čp. 525, Rubešova
Skuteč, o výměře 179 m2, k. ú.
Skuteč, obec Skuteč, na dobu neurčitou, pro Speciální základní
školu, mateřskou školu a praktickou školu Skuteč.
12/77/2021
zřízení bezúplatného věcného

břemene na část p. p. č. 773/2
a 2485, vše k. ú. Skuteč, obec
Skuteč, ve prospěch Městských
vodovodů a kanalizací Skuteč
s. r. o.
13/77/2021
zřízení
věcného
břemene
na p. p. č. 2167/14 k. ú. Skuteč, obec Skuteč ve prospěch
ČEZ Distribuce, a. s. Děčín.
14/77/2021
zřízení
věcného
břemene
na p. p. č. 2518/1 k. ú. Skuteč,
obec Skuteč ve prospěch ČEZ
Distribuce, a. s. Děčín.
15/77/2021
záměr prodeje části p. p. č.
1093/1 o výměře 24 m2, ovocný sad, k. ú. Skuteč, obec Skuteč, za cenu 400 Kč/m2 + platná
sazba DPH + náklady s prodejem spojené.
16/77/2021
smlouvu o dílo na realizaci akce
Výměna střešní krytiny na budově Kulturního klubu Skuteč, s vítězným uchazečem Jaroslavem
Kopřivou.
17/77/2021
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Provozování sběrného dvora, svoz
a likvidace odpadů pro město
Skuteč 2021 - 2025 na základě
zprávy hodnotící komise.
Rada města doporučuje
ZM schválit:
18/77/2021
prodej části p. p. č. 773/2 o výměře 137 m2, trvalý travní porost
a části p. p. č. 2485 o výměře
21 m2, ostatní plocha - jiná plocha, vše k. ú. Skuteč, obec Skuteč.
19/77/2021
prodej části p. p. č. 833/11
o výměře 555 m2, trvalý travní
porost, k. ú. Hněvětice, obec
Skuteč.
Rada města nedoporučuje
ZM schválit:
20/77/2021
prodej p. p. č. 568/19 o výměře 568 m2, trvalý travní porost, k.
ú. Zbožnov, obec Skuteč.

Aktivizace v SeniorCentru

VZPOMÍNKA
Dne 19. srpna uplynul jeden rok od chvíle,
kdy nás navždy opustil pan Lukáš Holubář.
Dne 27. srpna by oslavil 40. narozeniny.
Vzpomíná zarmoucená rodina.

VZPOMÍNKA
Dne 14. září uplyne 10 let
od úmrtí pana Františka Píchy
ze Štěpánova a dne 18. září to
bude 8 let od chvíle, kdy náhle
zemřel i jeho syn
František Pícha ml.
Jestli jste je znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomíná Anna – manželka a maminka zesnulých a Jarda s rodinou.

VZPOMÍNKA
Uplynulo mnoho let, kdy mě navždy
opustili mí rodiče, můj táta a moje
máma.
Vzpomíná syn Zdeněk Binko.

VZPOMÍNKA
Dne 5. 9. 2019 nás navždy opustil
Aleš Louvar ze Skutče. Nikdy nezapomeneme.
Celá jeho rodina.

Ani v době covidové zcela neutichly naše aktivizační
programy. Každý všední den
se naši klienti mohou účastnit
kondičního cvičení na židlích,
kterým v rámci svých možností
a aktuálního zdravotního stavu,
udržují svou fyzickou kondici.
Pokud rádi tvoří, mohou zavítat do Klubu šikovných rukou
nebo Domácí dílny, kde vzniká
spousta překrásných výrobků,
které snad budou letos opět k vidění na tradiční Vánoční výstavě. Pravidelně každý týden se
schází Dámský i Pánský klub
a probíhá kinokavárna. Velmi
oblíbenou činností je také společné pečení. Mezi klienty je
také velmi oblíbená relaxační
místnost, kde díky působení příjemného prostředí, světelných
efektů, relaxační hudby a aromaterapie dochází k navození
pocitů pohody, klidu a uvolnění.
Po covidové pauze k nám opět
zavítali psí přátelé z canisterapeutického sdružení Kamarád,
z. s., kteří jsou v našem domově
vždy velmi vítaným zpestřením
dne. Pravidelně probíhají katolické i evangelické mše. Povedlo se nám opět obnovit i činnost
pěveckého sboru Radost, na kte-

rý jsme velmi pyšní. Zkrátka
kdo má zájem, ten si u nás zábavu určitě vybere.
V současné době jsme v našem
zařízení opět schopní zrealizovat odborné stáže (ať už pro
studenty středních či vysokých
škol nebo účastníky rekvalifikačních kurzů určených pro práci v sociálních službách). Vše
samozřejmě za dodržení veškerých platných bezpečnostních
opatření. Rádi u nás přivítáme
i nové dobrovolníky, kteří by
kousek svého volného času rádi
věnovali našim klientům. Ať
už jako společníci při povídání
na pokoji nebo třeba jako doprovod při vycházce po okolí.
Spoustu informací o našem zařízení naleznete na našich webových stránkách www.scskutec.
cz nebo nás neváhejte kontaktovat telefonicky nebo mailem.
Bc. Lenka Kašparová
vedoucí sociální péče

(Po)zapomenuté výrazy
Úvoz nebo úvozová cesta je
označení pro cestu, která se
zařezává do terénu. Úvozové
cesty obvykle bývají staré cesty a v dnešní době se v Evropě
vyskytují už jen nesouvisle. Mohou být kolové, tedy dost široké,
aby jimi projel vůz s nákladem,
ale existují i tak úzké, kde by
projel pouze kůň či jiné tažné
zvíře. Úvozy jsou někdy totožné
s trvalými vodotečemi či místy
nárazového či sezonního stoku
vody, což může přispět prohloubení úvozu vodní erozí.
Zahloubení úvozových cest
může být od několika centime-

trů až po metry. Zanoření cesty
do terénu mohlo poskytovat
cestujícím ochranu před nepřízní počasí, ale i ukrytí před
lupiči.
Některé úvozové cesty byly
později zpevněny štěrkem, vydlážděny nebo vyasfaltovány.
V mnoha městech a obcích se
jejich někdejší existence dochovala v místních názvech
ulic (Úvoz, Na Úvoze, Nad
Úvozem, Dolní úvoz atd.) Většina jich však zůstává ukryta
v krajině, neboť jsou nevhodné
pro silniční provoz.
/frí/

q Úvozovou cestou procházíme například ve Skutčíku, vycházíme-li z vesnice po zeleně značené turistické stezce směrem na Vrbatův Kostelec.

Seč 1920 - 1936
Přehrada Seč je dílo známé i daleko za hranicemi Pardubického kraje. Když se v západních
či severních Čechách zmíníte
o Seči, pak si řada lidí vybaví,
jak tam byla na táboře, v kempu, v rekreačním zařízení, nebo
si vzpomenou na Oheb. Seč je
zkrátka pojem. Ale už málokdo
ví, jak to vlastně bylo se samotnou stavbou? Kdy se stavělo?
Kdo stavěl? Jak vypadala krajina předtím? Drobné zamyšlení
určitě v každém z vás vzbudí
řadu dalších otázek.
Nová kniha s názvem Seč
1920 - 1936, s podtitulem Výstavba jedné přehrady od Libora Adámka vám na 240 stra-

nách zodpoví nejen tyto otázky.
Kniha vychází z dochovaných
archivních materiálů a velmi
podrobným způsobem mapuje
přípravu stavby a její samotnou realizaci, včetně přidružených staveb, nerealizovaných
projektů a třeba i změn oproti
projektové dokumentaci či finanční stránku celého projektu.
Zvídaví čtenář se tak např. dozví
o důvodu vzniku lanovky z Libkova nebo o nákladech na úhradu škod spojených s řadou povodní na samotné stavbě.
Knihu si můžete zakoupit v Turistickém informačním centru
Skuteč za 320 Kč.

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
pohotovostní služby jsou od 9 do 13 hodin
Září
4.9.
5.9.
11.9.
12.9.
18.9.
19.9.
25.9.
26.9.
28.9.

Sobota		
Neděle		
Sobota		
Neděle		
Sobota		
Neděle		
Sobota		
Neděle		
Úterý - státní svátek

Říjen
2.10. Sobota		
3.10. Neděle		

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

Tomáš Mrkvička
Tomáš Mrkvička
Jiří Janovský
Jiří Janovský
Petr Foltan
Petr Foltan
Josef Cimburek
Josef Cimburek
Eva Konývková

MUDr. Eva Krejčí
MUDr. Eva Krejčí

Proseč u Skutče, Zahradní 240
Proseč u Skutče, Zahradní 240
Hlinsko, Wilsonova 590
Hlinsko, Wilsonova 590
Herálec 81
Herálec 81
Skuteč, Tyršova 386
Skuteč, Tyršova 386
Hlinsko, Nádražní 548
Krouna 350
Krouna 350

Zdravotní středisko
Zdravotní středisko

Poliklinika Hlinsko

STRANA 5

SKUTEČSKÉ NOVINY

ZPRÁVY Z GYMNÁZIA

ROZVÍJEJÍCÍ PŘÍPRAVNÝ PROGRAM

ZŠ KOMENSKÉHO SKUTEČ
„Škola šitá na míru.“

PRO DĚTI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

KONTAKT

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

TELEFON:

Náplň programu

Rozvoj dovedností potřebných k úspěšnému zvládání nároků
školy. Aktivity podporující percepční, motorické a grafomotorické dovednosti, komunikační schopnosti a sociální
kompetence. Individuálně budeme vycházet z potřeb dítěte
v souladu s doporučením pedagogicko-psychologické poradny.

731 557 453

WEBOVÉ STRÁNKY:
www.zskomenskeho-skutec.cz

Cíl programu

Posílit osobnost dítěte s uděleným odkladem školní docházky
odpovídajícími dovednostmi s cílem připravit ho na snadnější
začlenění do vyučovacího procesu.

E-MAIL:
skola@zskomenskeho-skutec.cz

Termín
září 2021 – červen 2022
pondělí a čtvrtek od 15:00 do 16:00 hodin

ADRESA:
Komenského náměstí 150

ZÁPIS DÍTĚTE

Skuteč

Telefonicky, mailem, osobně
- k zápisu je třeba doložit zprávu z PPP

539 73

ŠKOLA NANEČISTO
ZŠ KOMENSKÉHO SKUTEČ
Vždy od 15:00 do 16:00 hodin pro všechny předškoláky bez
rozdílu, pro kterou ZŠ se rozhodnete.
 ZÁŘÍ

22. 9. 2021

HOLA, HOLA, ŠKOLA PŘEDŠKOLÁKY VOLÁ
(zahájení Školičky, prostředí a prostory školy, správné držení
tužky, hry se slovy…)
 ŘÍJEN

20. 10. 2021

INFORMACE ZŠ
KOMENSKÉHO
Poslední tři volná místa
do Rozvíjejícího přípravného
programu pro děti s odkladem
školní docházky.
Na webových stránkách naší
školy naleznete veškeré informace o harmonogramu školního roku, volnočasových aktivitách a rozvrzích hodin.

Čeští reprezentanti si vedli v mezinárodní online
soutěži mladých biologů IBO Challenge II Portugalo opravdu skvěle – v konkurenci 305 studentů ze 76 zemí světa získali čtyři medaile, včetně
jedné zlaté. Septimánovi Matějovi se podařilo
získat bronzovou medaili.
Účast českého týmu na IBO Challenge II zajišťovali a soutěžní úlohy překládali předseda Ústřední komise biologické olympiády prof. RNDr. Jan
Černý, Ph.D. a RNDr. Lenka Libusová,
Ph.D. (oba z Katedry buněčné biologie Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy) společně
s RNDr. Antonínem Reiterem, Ph.D. z Jihomoravského muzea ve Znojmě.

Matějovi velmi děkujeme za skvělou reprezentaci školy a přejeme do dalšího bádání inspiraci
a trpělivost.
Pevné zdraví všem
Šárka Jonešová

Tábor na Pánově kopci
Tento rok se II. oddíl skautského
střediska Ležáky Skuteč utábořil
na louce Pánův kopec, která patří
skautům z Proseče. Nové tábořiště přineslo mnoho nových zkušeností, ale opravdu přínosným
se stalo skvěle vytvořené zázemí
– srub s kuchyní, umývárny nebo
už postavené podsadové stany,
ve kterých malí i velcí skauti spali. Tábor se konal od 17. do 31.
července a účastnilo se ho téměř
30 dětí ve věku od 6 do 15 let
a 20 vedoucích.
Účastníci tábora se hned při
příjezdu ocitli v době středověku ve vísce u města Nottingham, kterou spravoval zlý
šerif. Děti musely čelit krutému vybírání daní šerifovými
vojáky, podstoupily ale také
bojový výcvik, aby se mohly účastnit křížových bitev

pod vlajkou anglického krále
Richarda Lvího srdce. Až později se v dějové lince celotáborové hry objevil i Robin Hood,
jehož příběh se stal po zbytek
tábora hlavním motivem hry.
Robin založil v lese Sherwood
čtyři zbojnické kmeny, do kterých byly děti rozděleny a jimž
pomáhali Robinovi nejbližší
přátelé – Malý John, Will Scarlet, Azim a mnich Tuck. Zde se
malí zbojníci nejprve učili přežití a souznění s přírodou a stavěli své vlastní přístřešky. Poté
se snažili pomoct potřebným
a chudým – darovali zvířatům
v záchranné stanici Pasíčka krmení nebo vysbírali odpadky
na několika cestách směrem
k Proseči – a také se zúčastnili Turnaje o zlatý šíp, který
pořádal sám šerif. Na konci
tohoto turnaje se ovšem jako

vítěz lukostřelby odhalil Robin
Hood, podařilo se mu znovu
uprchnout, ale šerif po něm
vyhlásil pátrání. Vojáci pod
šerifovým vedením poté unesli
Robinovu milou Marianu, kterou se dětem podařilo zachránit
a na konci tábora se udála veliká bitva mezi Sherwoodskými
kmeny a šerifovými vojáky.
Robin se zbojníky zvítězil a šerif byl nucen uprchnout. Také
během tábora napadlo Sherwood vojsko Francie a kmeny
je musely v několika bojích
zdolat. Naštěstí jim velice pomohl anglický král Richard
Lví srdce, který svedl vítěznou
bitvu s králem Francie a celé
francouzské vojsko vyhnal.
Na konci tábora se konal velkolepý ples, na kterém se Robin
s Marianou zasnoubili.
dokončení na str. 8

SVĚT KOLEM NÁS – PŘÍRODA A BARVY PODZIMU
(komunikace a slovní zásoba, práce s barvami a papírem, různé
výtvarné techniky,… )
 L I S T O P A D 10. 11. 2021
LISTOPAD, LISTOPAD, LÍSTEČEK MI NA DLAŇ SPAD'…
(matematika – žádná dřina, geometrické tvary…)
 P R O S I N E C 8. 12. 2021
VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ
(a s nimi vánoční tvořivá dílna plná barev)
S sebou nosit přezůvky. Možnost školní družiny od 16:00 do
16:30 hodin.

Nově otevřené hřiště
Na pozemcích za ZŠ Komenského vzniklo a 19.
srpna bylo veřejnosti otevřeno nové dětské hřiště. Kvůli zajištění bezpečnosti a čistoty je uzavíratelné a mimo provozní dobu uzamčené.
V provozu bude vždy do 1. dubna do 31. října
od 06:00 do 13:30 a od 16:00 do 20:00. V době
školních prázdnin a víkendů to bude od 06:00
do 20:00. V průběhu školního roku budou hřiště využívat i žáci ZŠ Komenského. Herní prvky jsou určeny dětem ve věku 2 – 10 let s tím,
že děti mladší 5 let je mohou využívat pouze
v doprovodu a pod trvalým dozorem rodiče,
odpovědné osoby či jiné dospělé osoby starší
18 let. Návštěvní řád je vyvěšen na vchodové
brance.
		
/frí/

V novém školním roce
2021/2022 přejeme všem žákům spoustu školních úspěchů
a fajn zážitků. Všem děkujeme
za zvládnutí náročného období
a přejeme pevné zdraví.
Vedení
ZŠ Komenského Skuteč

q V době nuceného přerušení provozu se nových podlah a lepšího vybavení ( stolky a zrcadla) dočkaly dvě šatny
v 1. patře, v části objektu vedle jeviště.

Týden hokeje ve Skutči

dokončení ze strany 2
• Akce je určena pro děti
ve věku 4 – 8 let v doprovodu
svých rodičů.
• Primárně pro děti, které zatím nemají žádnou zkušenost
s ledním hokejem.
• Účast rodičů na akci je klíčová, neboť je potřeba přesvědčit rodiče o smysluplnosti
hraní hokeje jejich dětí.
Libor Hladík

Více informací o zahájení sezóny 2021/22 v HC Skuteč
a aktuálních herních soutěžích zveřejníme v příštím
vydání SN, nebo je již nyní

naleznete na webu města nebo na klubovém webu.

(poznámka redakce)
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ZVEME VÁS DO DIVADLA
Tři veteráni – 15. září

V září se opět rozbíhá program
Kulturního klubu Skuteč. Symbolicky začínáme pohádkovou komedií, v jejíž ústřední písni zaznívá
„hlavně nesmí býti smutno“. Kdo
příběh zná, ať už z knižní nebo
z filmové podoby, ví, že jde o specifickou pohádku, ne pro úplně malé
děti, ale spíš rodinnou, pro všechny
generace. A tak vás všechny srdečně do divadla zveme, volných vstupenek je zatím dostatek.
Symbolicky po době lockdownů
a opatření vyznívá i poselství celého příběhu. Že v životě dostáváme
dary, lásku, přátelství, a nevážíme

KULTURNÍ KALENDÁŘ
ZÁŘÍ A ŘÍJEN 2021

si jich; přijdeme na to, až když je
ztratíme. A že by si lidé vzájemně
měli dělat radost a nemyslet jenom
na vlastní prospěch.

sobota 11. 9. – 17 hodin, KKS
O TEREZCE A PANÍ MADAM

Inscenaci uvádělo Východočeské
divadlo v letních měsících na Kunětické hoře. Recenze se však shodují na tom, že i interiérová verze
má své přednosti a vyznívá stejně
dobře, jako ta externí. K tomu můžeme doplnit i naše doporučení
a příslib toho, že se opravdu budete
výborně bavit. Těšíme se na opětovné shledání se všemi divadelními návštěvníky.
/frí/

Veselé pohádkové představení DS Heyduk Předhradí je určeno nejen dětem,
ale i všem dospělákům.			
Vstupné dobrovolné

středa 15. 9. – 19 hodin, KKS
TŘI VETERÁNI

Pohádkové představení Východočeského divadla Pardubice spolehlivě pobaví
diváky všech věkových kategorií. Přijďte si připomenout, že „hlavně nesmí býti
smutno“.
Vstupné 330 Kč

středa 22. 9. – 19 hodin, KKS
MATKY

O Terezce a paní Madam
Spolek divadelních ochotníků
Heyduk z Předhradí přijede
do Skutče, aby vám sehrál shora
jmenovanou pohádku, která měla
být uvedena původně 8. listopadu
2020, ale kvůli covidu bylo představení zrušeno.
Nyní jste tedy srdečně podruhé
zváni na 50 minut dlouhou pohádku pro děti i dospěláky. Kdo pohádku nezná z televize, pro toho je
určena tato stručná anotace:
Princezna Terezka byla holka jako
lusk do okamžiku, než se její vý-

Dobře herecky obsazená vztahová komedie z domácí produkce s hudbou
Ondřeje Gregora Brzobohatého vznikla v roce 2020. V příběhu čtyř nejlepších
kamarádek i jejich protějšků si každý najde to své.
Vstupné v předprodeji 80 Kč, na místě 100 Kč

chovy ujala paní Madam. Z její
etikety se princezna dokonce rozstoná. Nepomáhá ani doktro se
svými lektvary. Když však Terezku
ze zámku tajně odvede její milý
Tonek do své venkovské chalupy,
je po nemoci. Pan král slíbí, že kdo
Terezku najde a přivede zpět na zámek, dostane její ruku, pytel zlaťáků a půl království k tomu.

čtvrtek 30. 9. – 18 hodin, Městské muzeum Skuteč
PUTOVÁNÍ S VÍTĚZSLAVEM NOVÁKEM

Literárně pěvecký večer věnovaný loňskému výročí 150. let od narození slavného
skladatele v režii prof. Miloše Schnierera. Čtené úryvky z jeho knihy a písňová
tvorba v provedení sopranistky Lenky Cafourkové. 
Vstupné 40 Kč

středa 6. 10. – 19 hodin, KKS
MARIE ROTTROVÁ – GALAKONCERT LADY SOUL

Na představení jste zváni v sobotu
11. září od 17 hodin do Kulturního
klubu Skuteč. Vstupné je dobrovolné.

Koncert hitů slavné české zpěvačky bude doprovázet Bigband Septet Plus
Dalibora Kaprase, hostem večera bude Petr Němec, se kterým zazpívá slavné
duety.		
Vstupné 850 Kč

Putování s Vítězslavem Novákem
V loňském roce uplynulo 150 let
od narození Vítězslava Nováka,
učitele skladatelů. Tuto charakteristiku mu dal Karel Janeček,
profesor pražské AMU a jeho
vynikající žák. Bohužel od řady
plánovaných akcí slavnostních
koncertů a muzikologických setkání sešlo z obecně známých
důvodů. Také jsme nemohli
uskutečnit řadu akcí v jeho rodné Kamenici nad Lipou a právě
tak ve Skutči, s níž byl velký
umělec spjat rodinou své životní

družky paní Marie, za svobodna
Práškové. Vždyť ve Skutči Mistr
prožil v určitém zázemí bezpečnosti nenáviděná léta okupace
za druhé světové války, aby se
vymanil z tehdy nemilosrdných
povinností reprezentanta české
hudby v době protektorátu, kdy
byl zván i okupanty na oficiální
akce. Ve Skutči žil a tvořil svá
poslední díla. Z nich symfonická báseň De profundis a Svatováclavský triptych náleží k tomu
nejdůležitějšímu, co bylo našimi

Dan Bárta a Illustratosphere v Chrudimi
Rytmus Východní Čechy, o.p.s.
vás zve na další benefiční koncert. V neděli 19. září 2021
od 19:00 v Pippichově divadle
v rámci turné Zvířený prach vystoupí jedenáctinásobný držitel
Ceny Anděl v kategoriích Zpě-

vák roku a Zpěvák čtvrtstoletí
Dan Bárta se skupinou Illustratosphere. Vstupenky je možné
zakoupit v Turistickém informačním centru Chrudim nebo
v budově Pippichova divadla.
/frí/

skladateli za války vytvořeno.
S jasnozřivostí předpovídal již
v roce 1943 pád německých fašistů a osvobození ve velkolepé
Májové symfonii. Vracel se také
s láskou k folkloru a vytvářel
další řady svých Písniček na slova lidové poezie. A s obzorem
zkušeného umělce uložil svoje
vzpomínky, názory na hudbu,
život a cesty Evropou do knihy
„O sobě a o jiných.“
Právě jeho záliba v neustálém
cestování Evropou skýtá mnoho zážitků a postřehů, k nimž se
váže vzápětí jeho tvorba. Proto
se letos, i když s jednoročním
odstupem, vracíme k loňskému výročí a ve čtvrtek 30. září
vzpomeneme Mistra na literárně
pěveckém večeru. V městském
muzeu – Památníku Vítězslava
Nováka, Budeme číst atraktivní

partie z jeho knihy a pěvkyně
sopranistka Lenka Cafourková doprovodí vzpomínky vybranými vokálními cykly. Zazpívá mladistvý cyklus písní
na české básníky op. 4 z doby
Novákových studií v Praze, pak
cyklus Pohádka srdce, op. 8, který věnoval Novák své neuskutečněné lásce Josefině Javůrkové,
Písničky z čtyřicátých let a samozřejmě, nebyl by to pravý Novák,
kdyby nezazněly vděčné ukázky
z jeho slovenského folkloru.
Skutečské městské muzeum
se tak připojuje ke skromným,
avšak nepominutelným vzpomínkám na jednoho z našich předních skladatelů. Zveme všechny skutečské milovníky hudby
a ctitele jeho odkazu. Máte naše
upřímné pozvání.
Miloš Schnierer

Výročí Antonína Dvořáka
V letošním roce si připomínáme 180. výročí narození
Antonína Dvořáka. Antonín
Leopold Dvořák (8. září 1841,
Nelahozeves – 1. května 1904,
Praha) byl jedním z nejvýznamnějších českých hudebních skladatelů a je světově
nejhranějším českým skladatelem vůbec.
Vzhledem k tomu, že ani letos
na jaře nemohl proběhnout festival Tomáškova a Novákova
hudební Skuteč a s přihlédnutím ke shora uvedenému výročí, jsme se zapojili do Dvo-

řákova festivalu, který probíhá
v různých koutech České republiky. Ve skutečském kostele 29. července byl uveden
koncertní program francouzské hudby a poezie nazvaný
Jako zázrakem.
Krásného koncertu, na jehož
závěr symbolicky zazněla
Dvořákova Humoreska, se
bohužel zúčastnilo jen velmi
málo lidí. Doufáme, že zájem
o kulturu se zvýší se zářiovým
obnovením provozu kulturního
klubu. Přijďte, kultura je tu pro
vás. 		
/frí/

středa 20. 10. – 19 hodin, KKS
PRVOK, ŠAMPON, TEČKA A KAREL

Komedie o tom, jak čtyři kamarádi řeší krizi středního věku provokativní
hrou a plněním odvážných úkolů, vznikla v režii Patrika Hartla podle jeho
stejnojmenné knihy. V hlavních rolích Martin Hofman, David Švehlík, Hynek
Čermák a Martin Pechlát.
Vstupné v předprodeji 80 Kč, na místě 100 Kč

neděle 24. 10. – 11 hodin, KKS
DEN S DECHOVKOU

Tradiční setkání u dechové hudby. K poslechu i tanci zahrají domácí Šeucouská
Muzika, Kunštátská kapela a Havlíčkobrodská 12.
Vstupné 150 Kč
Připravujeme na listopad a prosinec:
17. 11.
Skutečský slavík – koncert vítězů
20. 11.
Hasičský ples
23. 11.
Snímek 51 (divadlo)
24. 11.
Deníček moderního fotra (kino)
02. 12.
Vánoční koncert ZUŠ
03. 12.
Jaroslav Dušek - Čtyři dohody
07. 12.
Deštivé dny (divadlo)
10. a 11. 12.
Závěrečné Věnečky tanečních
14. 12.
Vánoční koncert PS Rubeš
15. 12.
Večírek (kino)
16. 12.
Velká bankovní loupež (divadlo)
Z akcí mohou být pořizovány záznamy za účelem prezentace města.
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Nábytek SKUTEČ
www.nabytek-skutec.cz
Smetanova 1011, Skuteč
tel.: 774 979 223

Hledáme nové zamìstnance
na obsazení pracovní pozice

STAVBYVEDOUCÍ

25 matrací
k okamžitému
vyzkoušení

Kromì tvrdé práce nabízíme spolehlivé pracovní a existenèní
zázemí, pøátelskou podnikovou kulturu, dynamický a myšlenkovì
mladý pracovní kolektiv, prostor pro seberealizaci a dobré
ohodnocení Vaší práce.
Potìšíte nás vysokoškolským èi støedoškolským stavebním
vzdìláním, zpùsobilostí k týmové práci, komunikaèními
dovednostmi. Praxe v oboru vítána, ale i absolventi u nás mají
dveøe otevøené.
Pøihlášky uchazeèù pøijímáme nejradìji e-mailem, telefonicky
nebo osobnì, ale i poštou, prostì o sobì dejte nìjak vìdìt.
Termín nástupu podle možností vybraných uchazeèù

Kontakt:

Lenka Svobodová,
Ing. Vladislav Kropáèek,
tel. 723 688 948
tel.: 725 601 953
e-mail: lenka.svobodova@instav.cz e-mail: vladislav.kropacek@instav.cz

INSTAV Hlinsko a.s.
Tyršova 833
539 01 Hlinsko v Èechách

5%

www.instav.cz
tel. 469 311 847
e-mail: info@instav.cz

SLEVA

na matrace
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

Prodejna RC modely počítače, ruční
nářadí, elektronika, zahradní příslušenství, aku nářadí, broušení pilových
řetězů, pil, nůžek, nožů. Balíkovna
a DPD výdejní a podací místo. Chaloupka, Rubešova 421, 53973 Skuteč. Tel.:
739 407 384. www.modelypocitace.eu

www.zznhp.cz
1003456

1003455

1003465

FISKARS Rýč rovný
SOLID

FISKARS Rýč špičatý
SOLID

FISKARS Hrábě na listí
SOLID L

Setkání pracovní skupiny Skutečsko
pro rozvoj sociálních služeb
Město Skuteč se v rámci
rozvoje sociálních služeb
a zajištění potřeb obyvatel
nejen naší obce, ale i blízkého okolí, zapojilo do projektu Komunitního plánování sítě sociálních služeb
na Chrudimsku, jehož realizátorem je Odbor sociálních věcí MěÚ Chrudim.
V regionu Skutečsko proto
vznikla lokální pracovní
skupina, díky níž je možné
zjišťovat, jaké oblasti sociálních služeb se na našem
území věnovat a kterým
skupinám obyvatel je třeba
pomoci.

Členy pracovní skupiny
na jejím prvním setkání 15.
6. 2021 přivítal v sále městského úřadu starosta města
Skuteč pan Pavel Bezděk.
Mimo zástupců města se zde
sešli i poskytovatelé sociálních služeb (např. Domov
Na cestě či SeniorCentrum
Skuteč) a odborná veřejnost
(např. OSPOD Chrudim, či
Hamzova odborná léčebna
pro děti a dospělé), kteří působí na území Skutečska.
Cílem setkání bylo, vedle
nabídky podpory v sociální oblasti obcím, i zjiš-

BRÝLE NAVÍC SE HODÍ!
Dva páry skel
za cenu jednoho

Originální brýle s vlastním obrázkem
Holice, Palackého 38, tel: 466 920 672
Pardubice, Na Labišti 532, tel: 466 647 352
Skuteč, Sládkova 849, tel: 469 350 541

Olivova_inzerce_kids3_85x55.indd 3

ťování problémů a hledání
řešení nepříznivých jevů
v lokalitě. Obyvatelstvo
Skutečska je výrazně starší, s nadprůměrnou hodnotou příjemců příspěvku na péči. Do budoucna
bude nutné na území Skutče a okolních obcí podporovat rozvoj terénních
služeb, třeba navýšení
současných kapacit pečovatelské služby.
Za půl roku by se jednání
mělo opakovat, a budou-li
mít jednotliví členové zájem nadále se scházet, pak
budou schůzky k rozvoji
a zabezpečení sociálních
služeb probíhat v pravidelných časových intervalech. Členové pracovní
skupiny si v klidné a přátelské atmosféře vyměnili
zkušenosti a sdíleli osvědčené způsoby sociální práce.
Za lokální
pracovní skupinu
Bc. Veronika Kašparová,

09.08.2018 11:18:47

Špičkový rovný rýč Fiskars se stane nepostradatelným nářadím při pracích na zahradě. Při rytí
záhonů, přenášení drnů či jiných činnostech vás
potěší ergonomicky tvarovaná násada, která se
pohodlně drží a plastové držadlo pomáhá chránit
ruku před chladem. Naostřená čepel umožní
přeseknutí kořenů.
PH

ěD

etn

vč

Použité sudy od potravin (hub), které jsou po
vypláchnutí vhodné pro sběr švestek, jablek,
hrušek apod. Ilustrační fotografie.

PH

ěD

etn

PH

439,- Kč

Barel použitý od hub 50 l

vč

Špičkový špičatý rýč Fiskars se stane
nepostradatelným nářadím při pracích na
zahradě. Při rytí záhonů, přenášení drnů či jiných
činnostech vás potěší ergonomicky tvarovaná
násada, která se pohodlně drží a plastové
držadlo pomáhá chránit ruku před chladem.
Naostřená čepel umožní přeseknutí kořenů.
ěD

etn

vč

439,- Kč

Přepravka na ovoce 15 kg

Plastová přepravka s děrovanými stěnami
i dnem určena pro přepravu a skladování ovoce
a zeleniny. Perforování umožňuje přístup vzduchu
k potravinám a tím jejich delší trvanlivost.
Přepravky lze vzájemně stohovat na sebe.

159,- Kč

PH

ěD

etn

vč

Nabízíme kuchyňské náčiní
české značky ORION
Tvoříme vaši domácnost

Nabízíme zahradní nářadí
značky FISKARS
Vylepšete vaši zahradu

99,- Kč

Velké hrábě na listí Fiskars jsou široké hrábě
pro hrabání velkých ploch. Vylepšený tvar brání
zachytávání větví a listí mezi zuby. Odolná
a pružná hlava z PBT.

PH

ěD

etn

vč

495,- Kč

LAGUNA Zima 1 l

Přípravek v kapalné formě je určen pro
zazimování bazénů. Působí proti tvorbě řas,
bakterií a proti usazování tvrdosti v bazénové
vodě. Použitím uvedeného přípravku se usnadní
zahájení jarního provozu bazénu. Dezinfekční
a algicidní účinek přípravku zajistí uchování
bazénové vody během zimního období.
PH

ěD

etn

vč

255,- Kč

Adresa: Smetanova 944,
539 73 Skuteč

ZDE

mapa
Skutče
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Ukliďme Skuteč
2021
V září se opět uskuteční po celé
republice akce Ukliďme Česko.
Také ve Skutči se dobrovolníci opět sejdou a budou uklízet
v našem krásném městě i v jeho
okolí nepořádek. Všichni jste
tímto zváni v sobotu 18. září
v 8:30 k Městské sportovní
hale ve Skutči. S sebou je třeba
si vzít pracovní rukavice a reflexní vestu. Na konci akce nás
čeká každoroční opékání a jiné
občerstvení, které pro vás bude
zajištěno.
1. skautský oddíl
Pučiká Skuteč

Tábor na Pánově kopci
dokončení ze strany 5
Děti si také vyzkoušely mnoho
zajímavých programů, které se
k celotáborové hře pojily. Byla
to například lukostřelba, vrhání
nožů, rozdělávání ohňů různými
způsoby nebo příprava pečených pstruhů a brambor k večeři. Vše se samozřejmě uskutečnilo pod dohledem zkušených
vedoucích. Proběhlo i několik
rukodělných programů, během
kterých si děti vyráběly své
vlastní meče nebo malovaly
erby pro své zbojnické kmeny.

bychom je rádi přivítali v naší
skautské rodině a doufáme, že si
ve skautu vytvoří mnoho dalších
krásných zážitků.

Těchto čtrnáct dní uteklo
jako voda a vedoucí i děti
se jistě těší na družinové
schůzky, kde se znovu se

svými skautskými kamarády
setkají.
Kristýna Burešová
Foto: Anna Ročňová

Samozřejmě nesměly chybět ani
ryze skautské programy jako večerní zpívání u táborového ohně
nebo slibové rituály. Letos splnili slib tři světlušky, jedno vlče,
jeden skaut a pět skautek. Tímto

Podzimní filmová nálož
Věříme, že na podzim se už vrátíme do normálu a budeme se moci setkávat
u plnohodnotných kulturních zážitků. K přesunutým divadlům a koncertům
přidáváme do kulturního programu také promítání kina. Těšit se můžete na
4 české filmové novinky:
středa 22. září - Matky
středa 20. října - Prvok, Šampón, Tečka a Karel
středa 24. listopadu - Deníček moderního fotra
středa 15. prosince - Večírek
Vstupenky na všechny filmy budou v předprodeji od 1. 9. za 80 Kč.
Koupíte je na www.vstupenkyskutec.cz nebo v obvyklých prodejních
místech. Na místě pak vstupenky koupíte za 100 Kč.

Květinová zátiší

Hlasujte v anketě Strom roku

Podpořte strom, který si zaslouží pozornost a péči. Do finále 20. ročníku ankety Strom roku postoupila dvanáctka kandidátů ze sedmi krajů.
Ti usilují o prvenství v podobě odborného ošetření zdarma a postupu do celoevropského kola soutěže. Lidé mohou své favority podpořit online na
www.stromroku.cz do 12. září.

Na výzvu zveřejněnou v červencovém vydání SN reagovala pouze
jedna čtenářka – paní Petra Kratochvílová. Ta do redakce poslala
dva snímky. První zachycuje každoroční krásu hortenzií u sportovní
haly, na druhé vidíme vznešenost
rozkvetlé magnólie v Poršově ulici.
Pěkné snímky, nejen květinových
zátiší, můžete do redakce SN posílat i nadále; ty podzimní mívají
svoje neopakovatelné kouzlo.
/frí/

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: 2 820 ks.

