ČERVENEC
V původním římském kalendáři byl název tohoto měsíce
Quintilis, tedy Pátý. V roce 44. před naším letopočtem byl
zavražděn Julius Caesar a poté římský senát na návrh Marka
Antonia změnil na počest Julia Caesara název měsíce, ve
kterém se Caesar narodil – Quintilis na Julius. Tento měsíc
patří do velkých letních prázdnin všude tam, kde je léto. Český název červenec je vlastně původně malý červen, přípona
zde vyjadřuje následnost – červenec následuje po červnu.
V červnu začíná zrát první ovoce červené barvy. Červenec
označuje období, kdy už je všechno červené ovoce zralé.
zdroj: wikipedie

Pietní vzpomínka v Ležákách
V neděli 24. června proběhla
v Ležákách vzpomínková akce,
která připomněla už 76. výročí vypálení této obce nacisty. Památku
52 ležáckých obětí uctil i starosta
města Skuteč Pavel Bezděk společně s Lenkou Frídlovou z odboru

kultury a školství. Pietního aktu
se zúčastnily stovky lidí a řada
významných osobností politického a veřejného života. Projevy
přednesli premiér Andrej Babiš,
místopředsedkyně Senátu Miluše
Horská a další.	               /frí/

q Jeden ze dvou rybníků v Lažanech.

PRÁZDNINOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ Z RADNICE
Žádost o dotaci na zimní stadion podána

Dne 14. června byla na krajské pracoviště Státního fondu životního
prostředí doručena žádost o dotaci na rekonstrukci technologie chlazení
zimního stadionu ve Skutči. Zamýšlený projekt počítá se snížením množství čpavku v primárním chladícím okruhu, kompletní výměnou rozvodů
pro chlazení včetně příslušných stavebních prací i s novou ledovou plochou.  
Celkové způsobilé výdaje se pohybují ve výši 26 682 000 Kč. V této
částce jsou zahrnuty jak realizační výdaje, tak projektová příprava. Nezpůsobilé výdaje pak činí 1 781 000 Kč, což představuje náklady bez DPH
na mantinely a sněžnou jámu.
Dotaci můžeme získat ve výši 25%, na zbývající část může být čerpána
zvýhodněná půjčka od Státního fondu životního prostředí. V případě, že
budeme s žádostí úspěšní, by celá rekonstrukce byla realizována přes léto
roku 2019.  

Potěšilo nás

Město Skuteč dlouhodobě usiluje také o opravy komunikací, které nejsou obecním majetkem, ale spadají pod Pardubický kraj a správu na nich
vykonává Správa a údržba silnic Pardubického kraje. Jedná se především
o silnice III. třídy, kde prozatím byly prováděny opravy pouze strojem Turbo, tj. výsprava výtluků emulzí a drtí. Tento způsob výspravy je však provizorní a stav některých úseků, kde penetrované povrchy jsou ze začátku 80.
let, začíná být již značně tristní.
Potěšilo nás proto písemné potvrzení odboru dopravy Pardubického kraje o zařazení komunikací III/35833 Předhradí – Lešany a III/35829 Skuteč
- Lhota do plánu oprav pro nejbližší dva roky. Pardubický kraj tedy plánuje
provést opravu povrchu zásadnějším způsobem a to sejmutím vrchní vrstvy, přípravou podloží a položením asfaltového koberce.
Zároveň s tím nám Pardubický kraj potvrdil zahájení projektové přípravy na modernizaci silnice II/305 v úseku Skuteč – Štěpánov. Připravovaná
dokumentace bude sloužit jako podklad pro čerpání prostředků z fondu EU
a bude také zahrnovat požadovaný nový kruhový objezd v lokalitě u Vagonů, který bude sloužit pro napojení územním plánem schválené lokality pro
výstavbu rodinných domků. Komunikace II/305 by tak byla po komunikaci  
II/337 Skutíčko – Vrbatův Kostelec další zmodernizovanou krajskou silnicí
v našem okolí.      

q Pardubický kraj připravuje modernizaci silnice mezi Štěpánovem
a Skutčí.

Přístavba MŠ Poršova

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 20. června schválilo
podání žádosti o dotaci na realizaci přístavby mateřské školy v ulici
Poršova.  Vzhledem k tomu, že v současné době je možné podat žádost
jak do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP - evropské fondy) ve výzvě Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II, tak
i na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v programu
Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných
územně samosprávnými celky, rozhodli jsme   se podat dvě žádosti
a podle situace, konkrétních podmínek a především případného převisu
u některého dotačního titulu, bychom využili tu pro město přijatelnější.
U žádosti na MŠMT pak ještě prověřujeme možnost kombinace této
dotace s dotací na budovy v pasívním standardu. V případě možnosti
kombinace bychom mohli dosáhnout příznivějšího bodového hodnocení žádosti.
V obou případech se předpokládané náklady budou pohybovat
ve výši cca 20 mil. Kč s tím, že předpoklad dotace je ve výši cca 80%.  

Čerpáme prostředky z výzev MAS

Jak jsme již informovali, podávalo město žádost do výzev MAS Skutečsko, Košumbersko, Chrastecko. Po prvním kole hodnocení komisí
MAS byly žádosti postoupeny na Centrum regionálního rozvoje (CRR),
kde proběhla jejich finální kontrola. Poskytnutí dotace bylo potrvzeno,
a proto jsme mohli provést výběrová řízení.
První z akcí je Rekonstrukce učebny a kabinetu chemie a fyziky na ZŠ
Smetanova Skuteč v programu IROP, výzva Infrastruktura základních
škol.
Dodavatelem akce v hodnotě cca 1 mil. Kč je firma Staver s.r.o. Luže,
termín dokončení je srpen letošního roku. Dotace bude činit 90%.
Další akcí je rekonstrukce bytu v čp. 377 (bývalý hotel Sport), kde
čerpáme finanční prostředky v rámci programu IROP, výzva Sociální bydlení.

q V lokalitě u Vagonů (příjezd do Skutče od Štěpánova) by měl
vzniknout kruhový objezd. Dostatečný prostor bude jistě výhodou.

Opravy křížků, soch a pomníků

V letošním roce se podařilo městu získat dotaci z Pardubického kraje
na opravy drobných staveb nepamátkového charakteru.  Již v loňském roce
se začalo s obnovou křížku a oplocení ve Žďárci.  Zde jsme získali dotaci ze
Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), opravená socha včetně
kříže bude instalována během července.
Dalším z objektů, který se začal opravovat, je kříž u silnice před místní
částí Lhota. I zde dojde ke kompletní opravě, jak samotného litinového
kříže, tak i kamenného podstavce. Do konce roku plánujeme ještě zadat
opravu kříže u Štěpánova.
Další dotační titul, který jsme využili, je na opravu a obnovu pietních
míst. Na Pardubický kraj jsme podali žádost o dotaci na opravu pomníku
obětem 1. světové války před ZŠ Komenského. Do konce září tak bude
zrealizována i tato akce.                                           Pavel Bezděk, starosta

q Naplánována je také oprava křížku u Štěpánova.

ve vaší obci a nejbližším okolí.
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….

STRANA 2

Průzkum potřeb veřejnosti v oblasti
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si vás požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který se zabývá problémovými okruhy
v sociální oblasti, informovaností
o dostupných sociálních službách
v regionu a využíváním těchto služeb. Přispějte prosím vašimi návrhy
a připomínkami k vytvoření uceleného dokumentu o dostupnosti
sociálních služeb na naše území.
Napište nám, jaké služby využíváte
nebo využívat potřebujete. Dotazník je určen všem, kteří v dané lokalitě bydlí, pracují, podnikají nebo
zde tráví volný čas a je zcela anonymní. Vaše nezkreslené odpovědi
zmapují stávající situaci a podpoří
změnu pro vás i vaše blízké v oblasti sociálních služeb. Děkujeme
za váš čas a ochotu pomoci.
Radek Zeman – MAS SKCH, z.s.

Co je sociální služba?
Pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu, pomoc
při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
poskytnutí stravy nebo pomoc při
zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění
bydlení, pomoc při zajištění chodu
domácnosti, výchovné, vzdělávací
a aktivizační činnosti, poradenství,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.
Jaké jsou druhy
sociálních služeb?
Sociální poradenství, osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová péče, průvodcovské
a předčitatelské služby, podpora

………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
…………………………………………………………………..
………………………………………………………………….
SKUTEČSKÉ NOVINY
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
………………………………………………………………….
…………………………………………………………………..
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
sociálních služeb
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
samostatného bydlení, odlehčova………………………………………………………………….
cí služby, centra denních služeb,
………………………………………………………………….
denní a týdenní stacionáře, domovy
………………………………………………………………….
pro osoby se zdravotním postiže………………………………………………………………….
ním, domovy pro seniory, domovy
………………………………………………………………….
se zvláštním režimem, chráněné
………………………………………………………………….
bydlení, raná péče, telefonická kri………………………………………………………………….
zová pomoc, tlumočnické služby,
………………………………………………………………….
azylové domy, domy na půl cesty,
………………………………………………………………….
kontaktní centra, krizová pomoc,
………………………………………………………………….
intervenční centra, nízkoprahová
………………………………………………………………….
denní centra, nízkoprahová zařízení
Děkujeme
za vyplnění
Dotazník
v rámci
projektuúřadu
Plánování
rozvoje
Vyplněnývám
dotazník
můžete dotazníku.
vhodit do schránky
navznikl
podatelně
Městského
Skuteč,
popř. do schránky
pro děti a mládež, noclehárny, sociSociální
služeb
na………………………………………………………………….
území MAS SKCH. Registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006600.
v
městské
knihovně.
álně aktivizační služby pro rodiny
Cílem projektu je přenést koncepci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb do výkonné a
s dětmi, sociálně terapeutické dílny,
aktivní
platformy,
propojí
subjektyvznikl
na úrovni
samosprávy,
poskytovatelů
sociálních
služeb
a
Děkujeme
vám zakterá
vyplnění.
Dotazník
v rámci
projektu Plánování
rozvoje
sociálních
služeb
terapeutické komunity, terénní procílové
skupiny
uživatelů
sociálních služeb
s ohledem
na lokální situaci a aktuální potřeby obyvatel
na
území
MAS
SKCH.
Registrační
číslo
projektu
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006600.
gramy, sociální rehabilitace, sociMAS
CílemSKCH.
projektu je přenést koncepci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb do výkonné a
álně aktivizační služby pro seniory
Projekt
je spolufinancován
Evropskou
Operačního
programu
Zaměstnanost.
aktivní
platformy,
která propojí
subjektyunií
na zúrovni
samosprávy,
poskytovatelů
sociálních služeb a
a osoby se zdravotním postižením.
Více
informací
www.masskch.cz.
Závěry dotazníkového
šetření
budou zveřejněny
cílové skupiny naleznete
uživatelů na
sociálních
služeb s ohledem
na lokální situaci
a aktuální
potřeby obyvatel
do
konce
roku 2018 na webových stránkách projektu a u jednotlivých starostů.
MAS
SKCH.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost.
Více informací naleznete na www.masskch.cz. Závěry dotazníkového šetření budou zveřejněny
do konce roku 2018 na webových stránkách projektu a u jednotlivých starostů.

Vyplňte název obce: …………………………………………
1. Jste žena nebo muž?
2. Jaký je váš věk?

�žena



�do 17 let
�50 – 65 let

Aktualizace kontaktů Úřadu práce ČR- kontaktní pracoviště Skuteč k 30.5.2018

�muž
�18 – 26 let
�66 – 80 let

3. Znáte nějaké sociální služby působící ve vaší obci?

� 27 – 49 let
�81 let a více

Vedoucí kontaktního pracoviště

Mgr. Miroslava Vomlelová

950 119 210

miroslava.vomlelova@uradprace.
cz

Zaměstnanost

Michaela Abesková

950 119 214

michaela.abeskova@uradprace.
cz

� ano �ne

Pokud ano, popište jaké ………………………………………………………

Aneta Macáková

950 119 213

aneta.macakova@uradprace.cz

Petra Netolická

950 119 212

petra.netolicka@uradprace.cz

Hana Dopitová

950 119 211

hana.dopitova@uradprace.cz

4. Využíváte v současné době vy nebo někdo z rodiny či známých nějakou soc. službu?
�Sám jsem uživatelem sociálních služeb
� Nevyužívám žádné sociální služby

�Znám osobu, která soc. služby využívá
� Jiné

5. Postrádáte ve vašem okolí nějakou konkrétní sociální službu?
�ano
�ne
Pokud ano, popište jaké ………………………………………………………
6. Existuje ve vašem okolí sociální služba, kterou chcete využívat, ale nemůžete?
�ano

�ne
Pokud ano, popište jakou a proč …………………………………………………..

Státní sociální podpora

Hmotná nouze

Příspěvek na péči a dávky OZP

……………………………………………………………………………………..
7. Na koho se obrátíte, pokud potřebujete získat informace o soc. službách v regionu?
Zatrhněte jednu nebo více odpovědí.
�rodina, známí
�úřad práce
�lékař
�škola, školka
�internet
�obecní úřad
�obecní úřad
�církev
�návštěva dané organizace
�televize, rádio, tisk
� žádné informace jsem nepotřeboval(a)
8. Komu by měla být v obci věnována největší pozornost při řešení soc. problémů?
Zaškrtněte jednu nebo více odpovědí.
�rodiny s dětmi
�mládež
�osoby se zdrav. postižením
�senioři
�osoby nezaměstnané �osoby dlouhodobě nemocné
�osoby bez domova
�rodiče samoživitelé �osoby ohrožené závislostmi
�osoby jiného etnika
�osoby v tíživé životní situaci
9. Na kterou oblast by se měla v období 2 let vaše obec zaměřit?
Co by zlepšilo život občanům? Zaškrtněte jednu nebo více odpovědí.
�pobytové zařízení pro seniory
�prostor pro setkávání více generací
�odlehčovací služby (pomoc lidem
�pečovatelská služba (pomoc při běžných
dlouhodobě pečujícím o postiženého,
úkonech, osobní hygieně, podání stravy,
nemocného, apod.)
zaj. kontaktu se soc. prostředím, úklid apod.)
�bezbariérové přístupy
�větší informovanost o službách (vč. nových)
�trávení volného času dětí a mládeže
�pomoc se získáním zaměstnání
�krizové poradenství
�dostupné bydlení
�dluhové poradenství
Napište konkrétně, co může zlepšit život ve vaší obci ………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
10. Jaké formě poskytovaných soc. služeb byste dal(a) přednost?
�ambulantní (za službou docházíte)
�terénní (pracovník přijde za vámi)
�pobytová (pobyt v organizaci)
�stačí mi telefonická konzultace
Ke každému obrázku napište, co dle vašeho názoru potřebuje daná skupina obyvatel
ve vaší obci a nejbližším okolí.
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….

Libuše Březinová

950 119 262

libuse.brezinova@uradprace.cz

Radmila Kynclová

950 119 264

radmila.kynclova@uradprace.cz

Lenka Košťálová, DiS.

950 119 263

lenka.kostalova@uradprace.cz

Andrea Jetmarová, DiS.

950 119 265

andrea.jetmarova@uradprace.cz

Batelková Dana, DiS.

950 119 267

dana.batelkova@uradprace.cz

Mgr., Bc. Vendula Dušková

950 119 261

vendula.duskova@uradprace.cz

Bc. Alena Machová

950 119 260

alena.machova1@uradprace.cz

Datová schránka: s8nzpj3

Finanční pomoc pro rodiny
s vážně nemocným dítětem
Tři rodiny ze Skutče a dalších
padesát čtyři rodin z Chrudimska již dostalo finanční podporu
nadace Dobrý anděl, která pomáhá také rodinám, v nichž se dítě
potýká s vážným onemocněním.
„Dětí s vážným onemocněním,
jejichž rodiny by potřebovaly finanční podporu, je mnohem více.
Rodiče často neví, že u nás mohou
o příspěvek požádat. Naší snahou
je, aby se tato informace co nejvíce
rozšířila,“ říká Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý anděl.
Komu nadace pomáhá?
Dobří andělé pravidelně každý
měsíc podporují rodiny s nezaopatřenými dětmi, které zasáhlo
vážné onemocnění. Typicky se
jedná o onkologické onemocnění,
selhání orgánů, vážné metabolické
poruchy,  těžká kombinovaná postižení, svalovou dystrofii Duchenne,
cystickou fibrózu, nemoc motýlích
křídel. Mimo vyjmenovaná onemocnění je možné také pomoci dětem, které se potýkají se vzácnými
onemocněními a s těžkými kombinovanými poruchami (mentálními,
smyslovými, tělesnými).
Kromě dětských pacientů podporují také rodiny s dětmi, v nichž
onemocněl rakovinou jeden z rodičů.
Jak můžete pomoci právě vy?
Pokud máte ve svém okolí rodinu
s takto vážně nemocným dítětem,
neváhejte jí pomoc nadace doporučit.
Nadace Dobrý anděl

SKUTEČSKÉ NOVINY

STRANA 3

Koupaliště zahájilo provoz
Stalo se již tradicí, že letní koupaliště ve Skutči zahajuje sezónu
v rámci pořádání dětského dne.
Letos se brány koupaliště otevřely
v sobotu 2. června. Krásné počasí,
atrakce a soutěže pro děti a taktéž bazén vyhřátý na téměř 25 °C

přilákalo do areálu několik stovek
spokojených návštěvníků. Děti
prokazovaly svoji šikovnost u řady
dovednostních disciplín, za které je pak čekala sladká odměna,
svezly se na řetízkovém kolotoči
či dováděly na skákacím hradě.

Toto vše si pak děti zpestřily jízdou na tobogánu a skluzavce, které
byly stále plné až do pozdních odpoledních hodin.
Za vydařené odpoledne je
potřeba poděkovat všem, kteří
se podíleli na přípravě a orga-

nizaci sportovních soutěží pro
děti, konkrétně Zdeňku Netolickému,
Ivaně
Chmelíkové
a členům místní organizace Junák
Skuteč.
Městská sportoviště
Skuteč, s.r.o.

Sportovní hala a hřiště
s umělou trávou budou

ve dnech 1.7.- 2.9. 2018
z důvodu konání sportovních
soustředění pro veřejnost

UZAVŘENY

Plavecký kroužek Plavání pro každého
opět pořádá letní tábor pro vaše děti:

MEMORIÁL

FRANTIŠKA LORENCE

I. ročník rybářských závodů dvojic
Datum konání: sobota 15. září 2018
Rozvrh:   5.00 –   6.00  prezentace včetně losování míst
                 6.00 – 10.30  1. poločas
               10.30 – 11.30   přestávka na oběd
               11.30 – 15.30  2. poločas
                            16.00  vyhlášení výsledků
Startovné: 800 Kč za tým
                   maximální počet omezen na 60 týmů
Informace a přihlášky: Netolický Lukáš, tel.: 724 236 066
		
Netolický Zdeněk, tel.: 724 236 065
Možnost zajištění přihlášení a zaplacení startovného do závodu ve středu
5. 9. 2018 v Rybárně ve Skutči od 17 – 19 hodin. Losování míst proběhne
před samotným závodem.
Bodování: Boduje se každá ulovená ryba se zákonem stanovenou mírou,
ale do celkového výsledku se započítá pouze 8 nejdelších chycených ryb
(za tým) z celého průběhu závodu. Při shodném počtu bodů rozhoduje vždy
1) nejdelší chycená ryba, 2) druhá nejdelší ryba, 3) třetí nejdelší chycená
ryba. Rozhodčí budou přítomni po celou dobu závodů, měřit a zapisovat
budou pouze rozhodčí.
Pravidla závodů: Chytá se podle rybářského řádu pro vody mimopstruhové – položená, plavaná, feeder, každý rybář na jeden prut s maximálně
2 návazci (tým 2 pruty). Nelze chytat na živou či mrtvou rybku. Vnazení
je povoleno po zahájení závodů (ne o přestávce na oběd) a pouze z vylosovaného místa. Vylosovaná místa zůstávají stejná po celou dobu závodů.
Každý tým musí mít alespoň 1 podběrák s rameny 60 cm. Není nutné použití háčků bez protihrotu. Při zdolávání a podebírání ryby si může tým
navzájem pomáhat. Rozhodčí má právo zkontrolovat nástrahy, návnady
a montáže. Každý rybář si smí ponechat 1 ks kapra od 43 do 55 cm.
Občerstvení i veškeré druhy nápojů jsou zajištěny pořadatelem po celou
dobu závodů.
Ceny: Vítězné týmy a tým s nejdelší rybou obdrží vždy 2 poháry a první
tým obdrží finanční hotovost 3000 Kč. Dále budou rozdány hodnotné ceny
do 10. místa.

Sportovní víkend na lomu Srní

Se začátkem prázdnin pro vás máme zajímavý tip. Na zatopeném lomu
v Srní u Hlinska se bude ve dnech 6. – 7. července konat I. ročník závodů  
X-JUMP. Akce organicky propojuje vodní sporty a umožňuje návštěvníkům vidět nejlepší sportovce i vyzkoušet si adrenalinové aktivity pod jejich dohledem. Pořadatelský tým vede mnohonásobná mistryně republiky
a mistryně Evropy v High divingu, nyní trenérka české reprezentace, Lucie
Absolonová. Hlavní událostí víkendu bude HIGHUUMP GRAND PRIX
– mezinárodní závod v extrémních skocích do vody z věže 12, 16 a 20 m,
s účastí nejlepších českých skokanů. 			      /frí/

Místo: 		
Termín: 		
Program: 		
		
Stravování: 	
		
Doprava: 		
Cena: 		
		
Kontakt: 		
		

Městská sportoviště Skuteč, s. r. o.
7. 7. – 14. 7. 2018
sportování, výlety, exkurze
a mnoho dalších táborových aktivit
pitný režim po celý den, snídaně, svačina, oběd, 	
svačina, večeře
vlastní
3 500 Kč nebo 2 500 Kč bez noclehu
(forma příměstského tábora)
Bc. Jana Pauerová, 777 298 928,
plavaniprokazdeho@centrum.cz
Těšíme se na viděnou!!!

Městská sportoviště Skuteč, s.r.o. upozorňují, že nejsou
spolupořadatelem tábora, ani ho nijak organizačně nezajišťují.
Jedná se o soukromou aktivitu.

SDH – ŠTĚPÁNOV

Městská sportoviště Skuteč, s.r.o.,
přijmou pracovníka na pracovní pozici

Vás zve, na

Strojník na zimním stadionu
a koupališti

XIV. ročník turnaje v malé kopané:

(nástup od 1. 11. 2018)

Požadavky :
l věk nad 18 let
l vzdělání - minimálně SOU technického zaměření
l dobrý zdravotní stav a fyzická kondice
l manuální zručnost
l řidičský průkaz skupiny B
l časová flexibilita, dobrá komunikativnost s lidmi
l zodpovědnost, spolehlivost, bezúhonnost
l praxe na obdobné pozici vítána
K přihlášce je nutno doložit:
l strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních
a odborných znalostech
l kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
l výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
Písemné přihlášky zasílejte poštou či předejte osobně nejpozději
do 10. 8. 2018 na adresu:
Městská sportoviště Skuteč, s.r.o. , Palackého nám. 133, 539 73
Skuteč
Informace podá ředitel společnosti Mgr. Tomáš Kopecký
tel.: 775 559 855, e-mail:tomas.kopecky@sportovisteskutec.cz
Ing. Roman Hřebík v. r.
jednatel společnosti

TURNAJ NEREGISTROVANÝCH V NOHEJBALE
VI. ročník - DOUPNICE 2018
kde: antukové kurty v přírodním areálu Doupnice v Radčicích u Skutče
kdy: v sobotu 8. září 2018 - prezentace do 9:00 hod. (trojice / 3 dopady)

startovné 360 Kč, připraveny hodnotné ceny, občerstvení a večerní pobavení zajištěno
závazné i nezávazné přihlášky, či jiné dotazy: nohejbal.doupnice@seznam.cz
tel.: 777 550 708 Švanda Jaroslav, tel. 775 303 160 Habart Mojmír

Těšíme se na Vaši účast!

„O ŠTĚPÁNOVSKÝ

POHÁR“,

Memoriál Františka Kroulíka.

14. 7. 2018 od 8:00

Termín:

Startovné: 900,- Kč /tým
Pravidla:

 počet hráčů 4 + 1, (max. počet v týmu 9)
 hrací doba 2 x 10 min, házenkářské branky
 maximální počet 24 týmů v turnaji

Závazné přihlášky nejpozději do 10. 7. 2018:
 telefonicky:
 e-mailem:

724 180 223
vtipil.pavel@seznam.cz

info na: www.sdhstepanov.com

STRANA 4

SKUTEČSKÉ NOVINY

Výpis z usnesení z 92. zasedání Rady města Skuteč
konaného dne 28. května 2018 na Městském úřadě Skuteč
Rada města schvaluje:
01/092/2018
výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídě
Mateřské školy Skuteč, Osady Ležáků
767, okres Chrudim, podle § 23 odst.
3) a 5) zákona č. 561/2004 Sb.,
v platném znění (šk. zákon) pro šk. rok
2018/2019 do počtu 4 dětí na třídu
02/092/2018
výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídě Mateřské školy Skuteč, Poršova
240, okres Chrudim, podle § 23 odst.
3) a 5) zákona č. 561/2004 Sb.,
v platném znění (šk. zákon) pro šk. rok
2018/2019 do počtu 4 dětí na třídu
03/092/2018
podání žádosti o dotaci do 103. výzvy
OPŽP na domácí kompostéry a štěpkovač
04/092/2018
smlouvu o dílo se společností Agentura
ValFia, s.r.o., Rousínov, na podání žádosti o dotaci a zhotovení dokumentů
s tím spojených na domácí kompostéry
a štěpkovač
05/092/2018
rozhodnutí o výběru zhotovitele akce
„Rekonstrukce učebny a kabinetu chemie a fyziky na ZŠ Smetanova Skuteč“
na základě zprávy hodnotící komise
06/092/2018
smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce
učebny a kabinetu chemie a fyziky
na ZŠ Smetanova Skuteč“ se společností STAVER Luže s.r.o.
07/092/2018
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci
„Oprava chodníků v obci Skuteč“ se
společností HOLD s. r. o., sídlem Orel
35, 538 21 Slatiňany
08/092/2018
objednávku na zhotovení odvodňovacího žlabu v části Lhota u Skutče se
společností Stavdach s.r.o., Staré Město
09/092/2018
splátkový kalendář na nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2017 za byt č.
5 v č. p. 931, ulice Boženy Němcové,
Skuteč, dle žádosti nájemce
10/092/2018
podmínky nájmu bytu č. 1 v domě č.
p. 931 v ulici Boženy Němcové, Skuteč
na dobu určitou jednoho roku
11/092/2018
podmínky nájmu bytu č. 15 v domě
č. p. 971 v ulici Družstevní, Skuteč
na dobu určitou jednoho roku
12/092/2018
podmínky nájmu bytu č. 5 v domě
č. p. 915 v ulici Družstevní, Skuteč
na dobu určitou jednoho roku
13/092/2018
přidělení bytu č. 13 v č. p. 916, Skuteč
na dobu určitou jednoho roku a ukládá
s nájemcem uzavřít nájemní smlouvu
14/092/2018
přidělení náhradního bytu č. 2 v domě
č. p. 373 a ukončení nájmu bytu č. 11
v domě č. p. 377 k 30. 06. 2018
15/092/2018

zřízení bezúplatného věcného břemene
na p. p. č. 749, k. ú. Skuteč ve vlastnictví firmy Oseva Agri Chrudim, a.s.,
ve prospěch města Skuteč
Rada města revokuje:
16/092/2018
usnesení č. 07/089/2018, na základě
písemné zprávy od společnosti
Paulus CZ, s.r.o., Skuteč, IČ 28811496
Rada města souhlasí
17/092/2018
s návrhy příloh B3 a B4 urbanistické studie zpracovanými společností REGIO,
projektový ateliér s.r.o., Hradec Králové
v rámci územní studie Skuteč Zb2, Zo1,
Zo2, Zz2, Pd1, Pd4
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit:
18/092/2018
čerpání rozpočtu města Skuteč za období leden - duben 2018
19/092/2018
závěrečný účet města Skutče za rok
2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok
2017 ve znění dle přílohy a doporučuje vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením a to bez výhrad
20/092/2018
účetní závěrku města Skutče za účetní
období 2017 sestavenou ke dni 31.12.
2017, včetně výsledku hospodaření
21/092/2018
uzavření smlouvy č. 0317882419/
LCD o přijetí úvěru od společnosti
Česká spořitelna a.s., IČ 45244782
do výše 6.000.000 Kč na financování
akce „Modernizace a zkvalitnění informačních systémů města Skuteč“ se splatností do 30. 9. 2019, úrokovou sazbou
1,15 % ročně, zajištěného budoucími
příjmy města, podle § 85 písm. j) zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů
22/092/2018
uzavření smlouvy č. 0317881459/
LCD o přijetí úvěru od společnosti
Česká spořitelna a.s., IČ 45244782
do výše 5.000.000 Kč na financování
akce „Snížení energetické náročnosti
a rekonstrukce budovy jídelny a kuchyně Skuteč“ se splatností do 30. 6.
2024, úrokovou sazbou 1,33 % ročně,
zajištěného budoucími příjmy města,
podle § 85 písm. j) zák. č. 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
23/092/2018
rozpočtové opatření č. 4/2018 v rozpočtu města Skutče
24/092/2018
prodej bytové jednotky č. 9 v domě č.
p. 926, Družstevní ulice, Skuteč
25/092/2018
prodej bytových jednotek č. 2, 11, 15,
26, 27, 29, 35, 48 v domě č. p. 926
- 929, Družstevní ulice, Skuteč formou
aukcí za vyvolávací ceny dle znaleckých posudků

23/093/2018
koupi stánku na občerstvení v letním
sportovním areálu ve Skutči od FK Junior
Skuteč, z.s.
24/093/2018
smlouvu o dílo na zpracování žádosti
o dotaci do programu 133310 „Rozvoj výukových kapacit mateřských
a základních škol zřizovaných územně
samosprávnými celky“, poskytovatel dotace MŠMT, se společností LK Advisory,
s.r.o., Praha
25/093/2018
smlouvu o dílo na zpracování žádosti
o dotaci a studie proveditelnosti do výzvy č. 88 „infrastruktura pro předškolní
vzdělávání (SVL) II“, poskytovatel dotace IROP, se společností LK Advisory,
s.r.o., Praha
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit:
26/093/2018
koupi části p. p. č. 1075/1 o výměře
814 m², trvalý travní porost k. ú. Skuteč, obec Skuteč za cenu 100 Kč/m² +
náklady s koupí spojené

27/093/2018
koupi části p. p. č. 1083/2 o výměře
379 m², trvalý travní porost k. ú. Skuteč, obec Skuteč za cenu 100 Kč/m² +
náklady s koupí spojené
28/093/2018
prodej částí p. p. č. 1083/52, o výměře 23 m², ostatní plocha - manipulační
plocha, k. ú. Hněvětice, obec Skuteč
za cenu 100 Kč/m² + platná sazba
DPH + náklady s prodejem spojené,
firmě SEAK Praha s.r.o.
29/093/2018
prodej bytové jednotky č. 41 domě č.
p. 929, Družstevní ulice, Skuteč formou
aukce za vyvolávací cenu dle znaleckého posudku
30/093/2018
poskytnutí dotací z rozpočtu města
Skuteč
31/093/2018
prohlášení žadatele o předběžném
návrhu zajištění půjčky v rámci rekonstrukce zimního stadionu zástavou
nemovitosti zimní stadion č. p. 972,
případně zástavou nemovitosti kulturní
klub Skuteč č. p. 525

Ohlédnutí za rokem 2017
Máme za sebou další rok činnosti
SeniorCentra Skuteč. Jsme příspěvkovou organizací města Skutče, která byla zřízena 12. 9. 2002 za účelem zajištění sociální pomoci starým
a zdravotně postiženým občanům,
kteří potřebují pomoc a podporu při
péči o vlastní osobu.
V souladu se zákonem o sociálních službách jsme registrovaným
poskytovatelem sociálních služeb
Domov pro seniory, Domov pro
osoby se zdravotním postižením
a Pečovatelská služba. Domov pro
seniory a Domov pro osoby se
zdravotním postižením jsou pobytovými službami. Jsou určeny těm,
kteří nejsou schopni za pomoci rodiny a dostupných terénních a ambulantních služeb zůstat ve svém
domácím prostředí. Jsou poskytovány 24 hodin denně. Pečovatelská služba je terénní služba, jejímž
cílem je umožnit uživatelům zůstat
co nejdéle v jejich přirozeném prostředí. Je poskytována v domácnostech uživatelů v pracovní dny, od 7
do 14.30 hodin.

rapeutického spolku Kamarád, které
naše klienty vždy velmi potěší. Pravidelně se také scházel pěvecký sbor
Radost. Úspěchy sklidili naši klienti
na soutěžích v pétanque a recitaci,
Májové koulení a Zámecký šotek,
pořádaných v Heřmanově Městci.  
V rámci dalšího vzdělávání zaměstnanců jsme spolupracovali se
vzdělávací agenturou Seduca, kdy
přímo u nás proběhlo 9 odborných
seminářů. Další semináře proběhli u renomovaných vzdělávacích
agentur, jako jsou Česká společnost
pro léčbu rány, Institut bazální stimulace, Novatis, Salvea, Proutek
a další. Uskutečnila se také odborná
stáž našich zaměstnanců v Seniorcentru Svitavy.
Na závěr ještě několik statistických dat. V roce 2017 jsme hospodařili s rozpočtem 58,5 mil. Kč. Pobytové služby Domov pro seniory

12/093/2018
objednávku na restaurování křížku
na p. č. 80/1 v k. ú. Žďárec u Sk.
s BcA. Alešem Košvancem, Luže
13/093/2018
smlouvu o dílo na restaurování pomníku
padlým v 1. sv. válce s BcA. Alešem Košvancem, Luže
14/093/2018
dodatek č. 1 smlouvy o dodávkách nových verzí Gramis se Stanislavem Noskem, Roztoky u Jilemnice
15/093/2018
dohodu o ukončení nájmu bytu č. 7
č. p. 377, Palackého náměstí, Skuteč,
k 31. 07. 2018, dle žádosti nájemce
16/093/2018
podmínky nájmu bytu č. 7 v domě č.
p. 377 na Palackého náměstí, Skuteč
na dobu určitou jednoho roku
17/093/2018
odpis pohledávek z účetní evidence
města Skutče
18/093/2018
přílohy k nájemní smlouvě č.
15154/2004 se Zemědělským družstvem, Zderaz
19/093/2018
zřízení věcného břemene na pozemkových parcelách č. 98, 2516 a 2518/2,
vše k. ú. Skuteč, za cenu 200 Kč/m +
platná sazba DPH ve prospěch GasNet. s.r.o., Ústí nad Labem
20/093/2018
zřízení věcného břemene na pozemkové parcele č. 2518/1, k. ú. Skuteč,
obec Skuteč, za cenu 1.000 Kč + platná sazba DPH ve prospěch ČEZ Distribuce a.s., Děčín
21/093/2018
zřízení věcného břemene na p. p. č.
2461/1, k. ú. Skuteč, za cenu 200
Kč/m ve prospěch GasNet, s.r.o., Ústí
nad Labem
22/093/2018
smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní
souvisejících s firmou GasNet, s.r.o.
Ústí nad Labem

Naši klienti měli i v loňském roce
možnost rozmanitých aktivizačních
činností. Denně byl pro ně připraven
Klub šikovných rukou a Domácí
dílna, kondiční cvičení, trénování
paměti, procvičování řeči nebo grafomotoriky. Uspořádali jsme oslavu
masopustu, pálení čarodějnic, letní
a podzimní slavnosti.  
Příjemným zpestřením byly návštěvy psích společníků z caniste-

a Domov pro osoby se zdravotním
postižením využívalo k 31. 12. 2017
celkem 141 klientů, z toho 97 žen
a 44 mužů. Průměrný věk žen byl 85
let, u mužů 75 let, nejmladší klient
měl 51 let, nejstarší 101 let. 76 %
klientů pobíralo příspěvek na péči ve
3 a 4. stupni, 14 % ve 2. stupni.
Pečovatelská
služba
měla
k 31. 12. 2017 celkem 21 klientů,
z toho 17 žen a 4 muže. Průměrný

SVÁ Životní jubilea oslavili:
70 let
 Jitka Hofmanová,  Melicharova
 Zdeněk Pelikán, Havlíčkova
 Jana Nováková, Zvěřinova
 Pavel Dopita, Smetanova
 Jana Jedličková, Družstevní
 Jana Havlíčková, Sládkova
75 let
 Jan Novotný, Přibylov
 Petr Hofman, Melicharova
 Květoslava Hejská, Sládkova
80 let
 Zdeněk Bílek, Žďárec
 Václav Beránek, ČSA
 Marie Plachá, Osady Ležáků
85 let
 Jaroslav Doležal, Smetanova
91 let
 Ladislav Moučka, Zahradní
 Vlasta Čechová, Družstevní
91 let
 Miroslava Kusá, Smetanova
92 let
 Anna Cachová, Smetanova

Výpis z usnesení z 93. zasedání Rady města Skuteč
konaného dne 11. června 2018 na Městském úřadě Skuteč
Rada města bere na vědomí:
01/093/2018
Výroční zprávu příspěvkové organizace
SeniorCentrum Skuteč za rok 2017
02/093/2018
Závěrečný účet a Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2017
dobrovolného svazku obcí Mikroregion
Skutečsko - Ležáky
03/093/2018
podání žádosti dobrovolného svazku
obcí Mikroregion Skutečsko - Ležáky
do výzvy 03_17_080 Operačního programu Zaměstnanost
Rada města schvaluje:
04/093/2018
poskytnutí peněžitého daru spolku SH
ČMS, okrsek č. 22 - Skuteč
05/093/2018
poskytnutí peněžitého daru Hasičskému
záchrannému sboru Pardubického kraje
06/093/2018
dodatek č. 1 k příkazní smlouvě s firmou G&T consulting s.r.o., Poděbrady
07/093/2018
dohodu o ukončení smlouvy o zajištění
a provozu internetových stránek s firmou Milan Pokora, Sokolnice
08/093/2018
smlouvu č. OKSCR/18/23348 o poskytnutí dotace na realizaci akce
„Skuteč, Lhota - restaurování křížku
a litinového krucifixu“ z Podprogramu
3 - Podpora památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2018
09/093/2018
smlouvu č. OKSCR/18/23103 o poskytnutí dotace na akci Den s dechovkou 2018 z Podprogramu 1 - Podpora
kulturních aktivit, Pardubickým krajem
10/093/2018
smlouvu č. OKSCR/18/23102 o poskytnutí dotace na akci Čarodějnický
Majáles 2018, z Podprogramu 1 - Podpora kulturních aktivit, Pardubickým
krajem
11/093/2018
objednávku kamenických prací na křížku na Zbožnově u fyzické osoby
Lukáš Zamastil, Martinice

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
- ČERVEN 2018 -

93 let
 Josef Novotný, Tylova

POLICIE RADÍ PŘED PRÁZDNINAMI
Se začínajícími prázdninami
apelujeme na rodiče ve vztahu
k vysvědčení. Buďte při hodnocení neúspěchů svých dětí rozvážní,
ať zbytečně nedochází ke zvýšení
počtu pohřešovaných dětí.
Řada z nás se chystá na dovolené, chaty a chalupy vozidlem.
Pozor na vysoké denní teploty,
opravy komunikací, uzavírky,
tvořící se kolony a teplotní změny
povrchů komunikací. Stejně tak na
vyšší pohyb motorkářů, cyklistů
a samozřejmě dětí. Policisté radí
řidičům, aby:
l byli zvláště pozorní a ohleduplní,
l na cesty se vydávali odpočatí
a s časovou rezervou,
l zajistili si během cesty dostatek
tekutin,
l cestu si naplánovali, případně
si aktualizovali navigaci a sledovali aktuální dopravní značení,
l a při cestování měli řádně
upevněný náklad ve vozidle.
Cyklisté by měli používat
ochranné pomůcky – helmy
a chodcům i cyklistům doporučujeme vždy při snížené viditelnosti
používat reflexní prvky.
Rodiče posílající své děti
na letní tábory, by je měli poučit o rizicích úrazů. Zároveň by
měli vybírat tábory s prověřeným
personálem, tábory poskytující
kvalitní služby a odpovídající hygienické zázemí. O dětech, které
na tábory nejezdí, by rodiče měli

mít přehled, měli by vědět, jak tráví svůj volný čas a zde je na místě
poučení dětí o rizicích užívání alkoholu a jiných návykových látek.
Zmínit je třeba rizika sociálních sítí. Policie ČR v žádném
případě nedoporučuje dětem ani
dospělým sdílet na sociálních sítích fotografie z probíhajících dovolených, neboť je to jako pozvánka pro zloděje do prázdného domu
či bytu. Pokud odjíždíte mimo
domov, je vhodné se domluvit
s příbuznými či sousedy, aby vám
nemovitost zkontrolovali. Samozřejmě vhodné jsou i různé typy
technického zabezpečení objektů.
Pokud se chystáte do kempů či
pod stan, dejte si pozor na zloděje, kteří se specializují na krádeže
z otevřených stanů, chatek, kradou
i jízdní kola a zkrátka vše, co jim
přijde v neuzamčených objektech
pod ruku.
Budete-li cestovat do zahraničí, zkontrolujte si před cestou
platnost cestovních dokladů všech
členů posádky a zjistěte si důležitá
telefonní čísla a konzulátní místa
v zemích kam cestujete. Důležité
rady a upozornění na rizika spojená s cestami do zahraničí naleznete na stránkách Ministerstva zahraničí ČR. Jistě přínosný je i projekt
Dobrovolné registrace občanů
CŘ při cestách do zahraničí tzv.
DROZD.
Krásné letní dny vám přeje
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ,
tisková mluvčí policie
Pardubického kraje

věk žen byl 78 let, u mužů 82 let,
nejmladší klient měl 71 let, nejstarší
87 let.

Podrobnější údaje o našich službách najdete na www.scskutec.cz.
Mgr. Linda Bodláková

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
pohotovostní služby jsou od 9 do 13 hodin
Červenec
1.7. Neděle			
5.7. Čtvrtek - státní svátek
6.7. Pátek - státní svátek
7.7. Sobota			
8.7. Neděle			
14.7. Sobota			
15.7. Neděle			
21.7. Sobota			
22.7. Neděle			
28.7. Sobota			
29.7. Neděle			

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

Srpen
4.8. Sobota			
5.8. Neděle			

MUDr. Jiří Janovský
MUDr. Jiří Janovský

Lubomír Pecháček
Tomáš Mrkvička
Tomáš Mrkvička
Hana Mrkvičková
Hana Mrkvičková
Zora Dvořáčková
Zora Dvořáčková
Michael Chlud
Michael Chlud
Eva Konývková
Eva Konývková

Miřetice 31
Proseč u Skutče, Zahradní
Proseč u Skutče, Zahradní
Proseč u Skutče, Zahradní
Proseč u Skutče, Zahradní
Hlinsko, Husova 64
Hlinsko, Husova 64
Skuteč, Smetanova 568
Skuteč, Smetanova 568
Hlinsko, Nádražní 548
Hlinsko, Nádražní 548
Hlinsko, Wilsonova 590
Hlinsko, Wilsonova 590

240
240
240
240

Zdravotní
Zdravotní
Zdravotní
Zdravotní
Zdravotní

středisko
středisko
středisko
středisko
středisko

U BOTANY Skuteč
U BOTANY Skuteč
Poliklinika Hlinsko
Poliklinika Hlinsko

STRANA 5

SKUTEČSKÉ NOVINY

ZPRÁVY Z GYMNÁZIA
Praktická část maturitní zkoušky žáků bezpečnostně právního oboru
V květnu proběhly první praktické maturitní zkoušky žáků 4.
BP, které byly zaměřeny na speciální dovednosti z určených bezpečnostních disciplín. Praktické
znalosti a dovednosti byly prověřovány z předmětů kriminologie,
kriminalistiky a psychologie, a to
zejména při zvládání zátěžových
a krizových situací bezpečnostním
pracovníkem. V tomto případě se
jednalo o velmi profesionálně inscenované situace k tomu určeným
figurantem, který velmi věrohodně
navodil různé situace z každodenní
služby bezpečnostního pracovníka,
a úkolem žáků bylo tyto situace řešit. Při řešení těchto situací využívali všech poznatků získaných při
svém studiu v oblasti psychologie
a pedagogiky.
Dále plnili praktické otázky v oblasti sebeobrany, první pomoci a ze

znalosti krátkých střelných zbraní.
Praktické otázky, které se týkaly sebeobrany, byly plněny velmi zdatně,
protože tento předmět je velmi oblíben všemi žáky bezpečnostně právního studia a může být v běžném
životě kdykoliv využit. V praktické
kriminalistice se žáci potýkali se za-

jišťováním daktyloskopických stop
za využití magnetického aplikátoru
a prováděli fotodokumentaci místa
loupežného přepadení.
Celkově se praktické maturitní
zkoušky vydařily a ukázaly připravenost žáků v těchto bezpečnostních disciplínách.

ZPRÁVY ZŠ KOMENSKÉHO
Oslavy Dne dětí
aneb Barevná cesta balónem
V pátek 1. června uspořádala
5. třída pro své mladší spolužáky
ke Dni dětí „Barevnou cestu balónem“. Na školní zahradě žáci 1. – 4.
třídy postupně navštívili osm stanovišť, kde na ně čekaly nejrůznější
úkoly: malování poslepu, hádání
zvířat, opičí dráha, počítání se zvířátky, kimovka, střelba kuličkami
na terče, házení kroužků a střelba
do basketbalového koše. Na každém
místě získávali „cestovatelé“ do svého balónového průkazu barevná potvrzení o úspěšném splnění úkolů.
Podle jejich počtu na žáky v závěru
čekala odměna ve formě většího
či menšího množství bonbónů, samolepek a nafukovacích balónků.
K dobré náladě všech zúčastněných
a zdaru celé akce přispělo i počasí,
které už připomínalo největší svátky
školáků – letní prázdniny.

Odborná praxe žáků BP pod vedením Záchranné služby Skuteč
a Univerzity obrany Brno
Na začátku června proběhla pro
studenty 2. BP Gymnázia ve Skutči řízená praxe s pracovním názvem „kurz přežití“. Kurz probíhal
ve středisku obce Mladočov. Program byl velmi pestrý a plně odpovídal názvu tohoto kurzu.
Žáci si vyzkoušeli základní návyky při práci s mapou, vytvoření
pochodové trasy, určování vzdálenosti podle odhadu a pozorování okolního terénu. Všechny tyto
praktické dovednosti se jim velmi
brzy hodily pro vlastní orientační
závod, který následoval. Zajíma-

vá byla i návštěva člena záchranné služby ze Skutče, který uvedl
žáky do vlastní problematiky první
pomoci a základních návyků při
ochraně lidského života. Velmi
atraktivní byl příjezd profesionálních vojáků z Univerzity obrany
Brno, kteří se věnovali žákům nepřetržitě po celé tři dny. Každému
družstvu žáků byl určen jeden voják jako velitel a instruktor.
Během dvou dnů si žáci vyzkoušeli náročný pochod v terénu za ztížených klimatických podmínek
a podle stanovené trasy. Vyzkoušeli

si nocování v otevřeném terénu,
přípravu maskovaného stanoviště
pro přenocování a ostrahu svých
kamarádů během jejich odpočinku.
Jedním z úkolů byla stavba voru
pro přepravu raněného kamaráda
na vodní ploše za účasti všech členů družstva. Samozřejmě nemohl
scházet noční poplach a zrychlený přesun v nočních podmínkách
na jiné místo.
Podle ohlasu žáků 2. BP je tento
kurz velmi příjemně překvapil a věříme, že Univerzita obrany Brno
nám zachová přízeň i pro další léta.

Exkurze – Úřad práce Skuteč

Žáci 2. BP se dne 17. května
2018 zúčastnili již tradiční každoroční exkurze na pobočku Úřadu
práce ve Skutči. Akce proběhla
v rámci výuky předmětu Základů
společenských věd a cílem bylo

seznámit se s chodem této instituce a rozšířit praktické znalosti žáků
týkající se zaměstnanosti, různých
příspěvků a služeb, které jim ÚP
může nabídnout. Přednášku si pro
ně připravila vedoucí kontaktního

pracoviště ÚP ve Skutči Mgr. Miroslava Vomlelová ve spolupráci
s paní Hanou Dopitovou. Žáci měli
zájem o tuto tematiku, což se projevilo i v závěrečné společné diskuzi.

Exkurze – Domácí hospic Duha

Studenti skutečského gymnázia navštívili ve středu 6. června
2018 již podruhé Domácí hospic
Duha v Hořicích. Mgr. Zdislava
Poláková a Mgr. Magdaléna Kolátorová zajímavě přiblížily studentům sekundy a kvarty činnost
a poslání domácího hospicu, seznámily je s duchovní péčí o pacienty a provedly je i zázemím
tohoto zařízení.

V krátkém videu mohli studenti nahlédnout do osobních příběhů
pacientů a uvědomit si, jak mezní
životní situací vážné onemocnění je.
Protože hospic Duha nemá
smlouvu s žádnou ze zdravotních
pojišťoven, není zatím bohužel
péče o nemocné hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Pro činnost tohoto občanského sdružení je
tedy důležitá finanční pomoc spon-

zorů a dárců. Částkou 1 108 Kč
se k dárcům přidali také studenti
sekundy našeho gymnázia, kteří
pro majálesovou kavárnu upekli
koláče a zákusky a výtěžek z prodeje předali p. Mgr. Z. Polákové
přímo při návštěvě v Hořicích.
Na webu hospice si můžete přečíst článek o naší návštěvě http://
www.hospic-horice.cz/navsteva-zaku-ze-skutce/

Středoškolská odborná činnost

Petra Malinská ze septimy se
již potřetí zapojila do aktivity
„Středoškolská odborná činnost“
(SOČ). Tentokrát se svou prací
na téma „Synergie ketogenní diety a radioterapie při léčbě rakovi-

ny“ postoupila do krajského kola
a zde se umístila na 4. místě. Práce byla zaměřena na experimenty,
které sledovaly, zda by souběžné
působení ketogenní diety a radioterapie zesílilo účinky radiote-

rapie při léčbě rakoviny. Porota
ocenila všechny práce v kategorii
Biologie, všechny byly dle jejího
hodnocení na úrovni vysokoškolského studia.

HALÓ, CO NOVÉHO U MEDVÍDKŮ Z VESELÉ ŠKOLKY?
ANEB I MALÝ MEDVÍDEK TOHO SPOUSTU DOKÁŽE….
Blíží se konec školního roku
a dovolím si nazvat své děti ze třídy Medvídků naší Veselé školky
za hrdiny a šikulky. Zvládly obrovský kus práce. Mají za sebou
rok plný seznamování se s novými
věcmi, lidmi, pravidly. Nastoupily
k nám i ty nejmenší dvouleté děti.
V měsíci září to u nás vypadalo jako
ve smutné uplakané pohádce. Tesknili jsme po maminkách a tatíncích,
nevěděli jsme si rady se spoustou
věcí. Ale nevzdali jsme se. Pomohli nám starší kamarádi, trpělivost
a úsměvy okolo nás. V podzimních měsících jsme se seznamovali
s prostředím školičky, navštívila nás
spousta divadélek s krásnými pohádkami.   Přivítali jsme i dědečka
včelaře s hravou interaktivní přednáškou o životě včeliček. Podnikali
jsme delší procházky, při kterých
nejmenším kamarádům pomáhal
vodící pejsek „Falco“.
V adventním období se u nás objevili čerti, andělé a Mikuláš s nadílkou. Podnikli jsme výlet do skanzenu na Veselém Kopci, kde jsme

viděli krásně vyzdobené chaloupky
v duchu staročeských Vánoc.   Připravili jsme si i vánoční vystoupení
pro rodiče a přátele naší školičky.
V zimním období naši starší kamarádi jezdili do lyžařské školičky
Skiareálu Hlinsko. Sněhové podmínky byly výborné a ze všech se
tak stali zdatní lyžaři. Pozorovali
jsme ptáčky u krmítek na naší školní zahradě, o které jsme se pravidelně starali. Zimu jsme si zpříjemnili
veselým karnevalem. S krásnými
maskami pomohly dětem maminky.
Na jaře jsme měli v naší Veselé
školce čarodějnický slet, divadélka, kabaret. Svými kouzly a čáry
nás okouzlil i opravdivý kouzelník.
Jako každým rokem jsme vyrazili na výlet do Babiččina dvorečku v Licibořicích. Děti zde čekal
bohatý vzdělávací program. Měly
možnost vidět spoustu mláďátek
a vyzkoušet si péči o ně.   Protože
víme, co pro nás vše dělají maminky a babičky, nechybělo odpoledne
jenom pro ně. Tentokrát s názvem
„Srdíčkový den“. Děti si připravi-

ly pásmo básniček, písní, tanečky
a kavárničku pro své nejbližší.
Na začátku měsíce června jsme
opět zorganizovali „Týden čtení“
v rámci projektu „Celé Česko čte
dětem“. Tentokrát v pojetí „Veršovánky a dětská poezie“. Mezi hosty,
kteří nám po celý týden předčítali,
byl pan učitel ze základní školy,
paní knihovnice, maminka a také
babička našich kamarádů ze školičky. Tímto bychom jim chtěli poděkovat za jejich ochotu a čas, který
dětem věnovali. Zúčastnili jsme se
také dalšího ročníku hasičské akce
„Plamínek“ v Pokřikově, kde děti
prožily krásné sportovní dopoledne.
Opět nechyběla ukázka práce profesionálních hasičů z Hlinska.   
Děkujeme všem rodičům, prarodičům a přátelům za jejich spolupráci, trpělivost a vstřícnost.
Především děkujeme všem dětem
za jejich šikovnost, učenlivost a odvahu jít do „neznáma“.
Krásné léto a v naší Veselé školce
brzy na viděnou.
Klára Mihulková, DiS.

Vítězství v literární
soutěži pro studenta
Gymnázia SŘMR
ve Skutči
V celostátním kole literární soutěže „Evropa ve škole“ má už čtyři
roky po sobě naše gymnázium své
zastoupení. Po Barboře Biškové
v loňském roce si letos pro umístění
na stupních vítězů pojede do Vlašimi student sexty Dominik Hladký.
Ve 3. kategorii (studenti do 18 let)
obsadil v konkurenci 31 slohových
prací se svou povídkou Matka
na téma „Nezapomeň na mne – 100
let od konce 1. sv. války“ 1. místo.
Navázal tak na své úspěchy v krajských kolech literárních soutěží.
Blahopřejeme Petře i Dominikovi k vynikajícím výsledkům
a děkujeme za skvělou reprezentaci
našeho gymnázia!
Žáci a zaměstnanci Gymnázia
přejí čtenářům Skutečských novin
krásné letní dny!

Ležáky - poselství ukryté v květech
Také v letošním školním roce se žáci naší školy zapojili do celostátní
umělecké soutěže v aranžování a tvorbě květin z libovolného materiálu.
Žákům 6. třídy se podařilo navázat na loňské vítězství našich žáků a opět
získat 1. místo. O vítězi rozhodli svými hlasy návštěvníci výstavy společně
s odbornou porotou. Pokud byste chtěli výstavu navštívit, celá expozice
putuje z Ležáků do Masarykovy věže samostatnosti v Hořicích.

Změna ve vedení Speciální ZŠ Skuteč

K 31. 7. 2018 odstupuje z funkce dosavadní ředitelka Speciální základní školy Skuteč Mgr. Bc. Eva Rybenská. Novým ředitelem školy
se od 1. 8. 2018 stane Mgr. Bc. Petr Vtípil, který do určeného data
zastává na škole pozici zástupce ředitele.                                          /frí/

NABÍDKA STRAVOVÁNÍ
Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů si dovoluje nabídnout zájemcům z řad veřejnosti stravovací služby
v době letních prázdnin. Bližší informace
održíte v kanceláři školy, případně naleznete na webových stránkách www.gymskutec.
cz.

HALÓ, CO NOVÉHO U VEVEREK Z VESELÉ ŠKOLKY?
ANEB VEVERKY SE LOUČÍ SE SVOJÍ ŠKOLIČKOU….
Tak jako malí Medvídkové, tak
i třída velkých Veverek prožívala svůj „školkový“ příběh tohoto
školního roku. Hodně akcí se zúčastnily obě třídy Veselé školky
společně, ale některé patřily jen
předškolákům. Po celou dobu povinného předškolního vzdělávání
se naše Veverky intenzivně připravovaly s paní učitelkami na základní školu. To také děti předvedly
u zápisů. Tento rok odchází do prvních tříd nemalý počet dětí, které
se již nemohou dočkat, až nasadí
tašku na záda a 1. září vyrazí. Velmi rády trénovaly úchop tužky při
„psaní“, počítaly „skoro do 100“
a trénovaly mluvené slovo, které dnes tak hodně vázne v běžné
komunikaci z pohledu logopedie.
Vzdělávací pořady doprovázely
systematickou a promyšlenou náročnou vzdělávací práci učitelek
ve třídě. Lyžařská a plavecká školička vévodila zimnímu období
a tak ani tehdy naše děti pohybově
nezahálely.
Projektové vzdělávání je doménou naší mateřské školy. Děti
se učí tak, že teoretický základ
poznatků ve třídě je doplňován
prožitkovým učením na dané téma
v reálu života. Takto prožité nauče-

né zkušenosti již nikdy nevymizí
z hlaviček dětí a vždy je dobře
a ve správný okamžik dovedou děti
použít v běžném životě.
Naši předškoláci si jako téma
svého loučení se školkou zvolili
kovbojský námět. Již tablo se neslo
v tomto duchu. Výlet byl směrovaný na „Ranč Splněný sen“, kde
si mnozí opravdu ten sen splnili. Všichni si totiž mohli zajezdit
na koních. Jedna naše školková
paní učitelka má svého koníka
ubytovaného právě zde a tak nám
umožnila ty krásné zážitky prožít
a pořádně si to užít. Její vystoupení
s koníkem bylo nezapomenutelné.
Přírodní komunikace s koněm je
něco nadpozemského. Naše děti
seděly a ani při této jejich ukázce
nedutaly. Den rančera na statku byl
dobrou průpravou v pokračování
při nácviku divadelního představení na Zahradní slavnost. Hra
„O pěti malých kovbojích“ nesla
opravdu pravé westernové prvky.
Naši hrdinové museli v příběhu zachránit kradené koně, najít pramen
pitné vody nebo přepadnout dostavník s živým pokladem. Takovéto oslavy jsou vždy pro Veselou
školku radostí. Paní učitelky s dětmi se do příběhu dokáží vyloženě

položit a pak vše vypadá věrohodně. Dokonce se dostavil i Limonádový Joe. V krámcích si za vysoutěžené dolary mohly děti, tedy
malí kovbojové, nakoupit všechny
možné drobnosti, o které se postarali rodiče. Tímto jim děkujeme
za nadšení a ochotu spolupracovat.
Maturity proběhly i u nás ve Veselé školce jako každý rok. Komise
zasedla, aby mohla posoudit, kdo
se mohl zúčastnit slavnostního
šerpování předškoláků a pasování
na školáka, které proběhlo již tradičně na Městském úřadě ve Skutči. Tato slavnostní chvilka nás
dělila od posledního společného
předškoláckého úkolu. A to přespat
bez mamky a taťky ve školce, jen
se svými kamarády a paní učitelkami ze třídy Veverek. Plnily se
úkoly na stezce odvahy a každý tak
překonal svoji hranici obav a nejistot. Všechny děti zvládly být připravenými školáky.
Uznání patří paní učitelkám,
které se trpělivě po celý rok opět
snažily promyšleně motivovat,
směrovat a vymýšlet nepřeberné
množství nápadů a témat k realizaci projektového vzdělávání.
Krásné léto všem
Mgr. Pavlína Pokorná
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Gustav Porš: S paletou Vysočinou
Český krajinář, hluboce spjatý
s Českomoravskou vrchovinou, zakusil jako voják 1. světovou válku,
prošel nadšeně Akademií výtvarných umění u prof. Vlaho Bukovace
a Jana Preislera a vyrostl v silné-

tujícího po zemi, palčivého slunce,
které prozářilo jeho pozdější práce,
jímž dodávalo život - létu v polích
zlatý žár a zimní krajině stříbrný
lesk.
Každé roční období svádělo malí-

Porš velmi často vystavoval
(Chrudim, Pardubice, Hradec Králové, Skuteč), byl   zahrnutý objednávkami a prodával významným rodinám a osobnostem společenského
života, také pojišťovně či spořitelně.

PODZIMNÍ KULTURNÍ MENU

kterou napsal Poršův příbuzný, pan
Otakar Kapička, a vydala ji v reprezentativní podobě Nová tiskárna
Pelhřimov jako jeden ze svazků Pelhřimovské edice výtvarného umění
Probuzené palety. Kniha zahrnuje

Zatímco si již od konce dubna prakticky užíváme léta (a pár týdnů tomu
tak snad ještě bude), můžeme si dopředu zajistit i příjemný podzim. Ať
už bude venku počasí vlídné či nevlídné, v Kulturním klubu Skuteč bude
vládnout pohoda. Srdečně vás zveme na připravené pořady, které níže představujeme a upozorňujeme, že vstupenky na ně jsou již v předprodeji.

Abonentní divadelní cyklus startuje 10. září

Představením Městského divadla Mladá Boleslav – Krás(k)a na scéně
začíná podzimní divadelní cyklus. Abonentku (předplatné na všech 5 představení) si zakoupilo 321 diváků. Od 13. 8. si je možné koupit i vstupenku
na kterékoli vybrané jednotlivé představení, v ceně 300 Kč.

Začínají taneční

První lekcí v sobotu 15. září začnou také tradiční kurzy tance a společenské výchovy. Jako diváci je mohou navštívit i zájemci z řad veřejnosti. Vstupné na běžnou lekci činí 30 Kč Permanentku je možné si pořídit za 250 Kč.
Obojí bude v prodeji pouze na pokladně KKS při probíhajících lekcích.

Skutečský slavík

K pravidelným a oblíbeným akcím patří tradičně také pěvecká soutěž
organizovaná místní ZUŠ V. Nováka - Skutečský slavík. Koncert, na kterém se předvedou vítězové jednotlivých kategorií i s doprovodnou kapelou
a kde půjde i o cenu diváků, si poznačte v kalendáři u data 1. říjen.
ho malíře, ceněného už za života
a vlastně navždy. Současná, průřezová výstava jeho prací instalovaná
v Městském muzeu Skuteč, potrvá
celé léto. Doprovází ji vydání reprezentativní monografie a je zasvěcena 130. výročí mistrova narození.
V osudu Gustava Porše (18881955) se odráží příběh „chudého,
leč talentovaného chlapce, který
došel slávy a uznání a nezevšedněl.“
Nadání některým tvůrcům není nijak ku prospěchu, pokud se nedruží
s vytrvalostí a pílí. Ta Poršovi nikdy
nechyběla a pomohla mu tak vystoupat k úspěchu, který nepohasíná, naopak probleskuje do dnešních
dnů. Nešlo snad ani o výtvarnou
dřinu, jako spíš o soustavnou pracovitost, houževnatost, která mistra
naplňovala pocitem radosti. Zapsal
se jako nepřetržitě žádaný autor, byť
neuváděný na prvních stránkách dějin českého výtvarného umění.
Na Vysočině prošlapal se štaflemi
nejedny podrážky v dešti i za prudkého slunce, v mrazivém čase i se
zkřehnutými prsty, a přenášel citlivě kouzlo tamní přírody na plátna,
často větších rozměrů. V pozdější
fázi života v plenéru své dílo vždy
jen započal a dokončil z paměti až
v ateliéru, poněvadž měl schopnost
dokonale uchovávat své vjemy.
Z jeho poválečného cestování
Bosnou a Hercegovinou a z návštěvy Dalmácie přežila řada obrázků
tvořených barevnými křídami, někdy jen obyčejnou tužkou či úhlem.
Zachytil na nich přímořskou krajinu, mnohá stavení i s jeho obyvateli. Tato nepřenosná zkušenost byla
vzácná v pochopení ceny slunce pu-

Dva v jednom tour

Na 10. říjen jsme do KKS pozvali Bohouše Josefa a Petra Bendeho.
V akustickém recitálu plném pohody zazní nejznámější písně obou zpěváku. Dva jedinečné hlasy, dva muzikanti a program, který pohladí, nadchne,
zamrazí i rozesměje. To vše v jednoduchém podání dvou skvělých muzikantů na jednom pódiu.

q Řadu prací G. Porše z období 1. sv. války vlastní dnes vojenské muzeum ve Vídni.
ře k činu jako básníka krajiny, kterému barva je slovem a světlo rýmem.
Byl v obrazech nakloněn víc náladě
jarního jitra a polednímu stavu hedvábného nebe, než chmurnému odlivu dne v bolestných soumracích,
blahořečil planoucímu létu v květu a hýřivé paletě podzimu, který
není ještě unášen sychravostí mlhy
a deště. Ale dokázal přiblížit i bouřnou atmosféru, krajinu plnou napětí
před úderem blesku. Sám František
Kaván pronášel slova chvály nad
jeho dílem a vážně se vyslovoval
v tom smyslu, že Porš bude jeho
následníkem. Existuje i dochovaná
korespondence, vedená v takovém
duchu.

Jeden jeho obraz proměnil se dokonce v dar radních obce Chotěboř prezidentu Edvardu Benešovi, o kterém
se nepříliš vědělo, že výtvarnému
umění rozumí a těší se z obrazů.
Je známo, že sám malíř také bedlivě dohlížel na dokonalé rámování
svých prací. Ve  svém domě ve Skutči (dnes prázdném) z tohoto důvodu
zřídil místnost, kde se zhotovovaly
zdobené rámy, tzv. blondely. I po letech je lehko poznatelné, který rám
úplně nesedí, protože neprošel jeho
rukama na rozdíl od takového, který byl vytvořen jako původní, podle
umělcových představ.
Výstava ve Skutči je mimořádná i v tom, že se zde nabízí kniha,

reprodukce více jak 200 obrazů
a přináší řadu cenných, archivních
materiálů, dokumentů a fotografií,
které autor publikace soustředil,
roztřídil a většinu z nich zveřejnil.
Kniha je mimochodem pouze zde
za velmi zvýhodněnou cenu 399 Kč.
Nedávno zemřel Poršův bezdětný
vnuk, Jan Tauš, který po svém dědovi zdědil jen nepatrný střípek nadání
a tím se slavná kapitola rodiny Poršů
na věky uzavřela.
Gustav Porš, vévoda malby z Vysočiny, krajinář hluboké potěchy
duše, je výstavou významně připomenut v roce výročí svého narození.

Úsměvy Zdeňka Trošky
s písničkami Simony Klímové

O týden později, tj. 17. října se můžete přijít pobavit povídáním Zdeňka
Trošky o filmech, jídle a dietách i o prožitcích z režisérova mládí Pořad je
proložen pohodovými písničkami.

Pavel Šmidrkal

NAPSALI O NÁS

Sbory Slavoj Chrudim a Rubeš Skuteč
si vyzpívaly stříbro
Chrudim, Jihlava - Smíšené
pěvecké sbory Slavoj Chrudim
a Rubeš Skuteč získaly na renomovaném víkendovém Festivalu
sborového umění v Jihlavě stříbrné pásmo. Pro oba sbory je to
historický úspěch, který potvrdil
stoupající kvalitu obou těles.
„Věřil jsem na medailové umístění, ale stříbro přece jen bylo spíše přáním,“ řekl Zdeněk Kudrnka,
sbormistr obou sborů, které v posledních letech často vystupují
společně.
Už 61. ročník festivalu se mohl
pyšnit mezinárodní účastí a na zlaté

pásmo dosáhla v kategorii velkých
smíšených sborů pouze Beseda brněnská z jihomoravské metropole.
Ve sborovém umění porotci nehodnotí dle pořadí, ale podle bodového
hodnocení vystoupení.
„Myslím, že bychom se příští
rok mohli pokusit i o zlaté pásmo,“
dodal Kudrnka.
Ten Slavoj vede od roku 2000,
Rubeš pak od roku 2004. „Od té
doby šla kvalita obou sborů opravdu výrazně nahoru. Už to nejsou
žádné zpívánky, zážitky mám z jejich posledních koncertů úchvatné,“ řekla například Šárka Matou-

XI. Den s dechovkou

V neděli 21. října proběhne v KKS další ročník Dne s dechovkou, na
kterém k tanci i poslechu zahrají: Šeucouská muzika, Donovanka a Moravská Veselka. Vstupenky od 13. srpna.

Swingový vánoční koncert

šová z Chrasti.
Oba sbory úzce spolupracují
i s Chrudimskou komorní filharmonií, udržují rovněž kontakty

Nová publikace v prodeji
Nová kniha „Kolaboranti
za Protektorátu 1939 – 1945,
Chrudimsko a Hlinecko“ připomíná historii kolaborantských
a fašistických organizací v našem regionu. Stačí připomenout Árijskou pracovní frontu,

Národní obec fašistickou, Český národně socialistický tábor
Vlajka, NSDAP, Svaz českých
válečníků, Ligu proti bolševismu
a v neposlední řadě Kuratorium
pro výchovu mládeže v Čechách
a na Moravě. Desítky českých ob-

čanů tehdy spolupracovalo s pardubickým Gestapem nebo s SD
(Bezpečnostní službou) a udávalo své spoluobčany. Ne jinak
tomu bylo i na Skutečsku. Kniha
je v prodeji v trafice pana Drnce
na skutečském náměstí.     Josef

s několika zahraničními sbory
Kamil Dubský,
Chrudimský deník 29. 5. 2018

Kalendáře
na rok 2019
Ve spolupráci Města Skuteč
a Mikroregionu Skutečsko-Ležáky
vzniká stolní kalendář na rok 2019.
Jeho tématem bude PŘÍRODA
A PRANOSTIKY a do prodeje zamíří koncem září. Tentokrát bude
každá fotografie opatřena popiskou

PIRATE SWING BAND sedmnáctičlenný orchestr Jiřího Ševčíka, jehož repertoár tvoří nejen klasický swing, ale především vlastní, původní,
svěží a vtipné swingové verze hitů populární, rockové a další hudby. Velmi
důležitou složkou každého koncertu je humor, hudba by totiž měla především bavit. Hostem večera by měl být Felix Slováček st. Přesný program
koncertu, který se uskuteční v KKS 18. prosince, více přiblížíme v září.
Vstupenky od 13. srpna.
Výčet akcí v této chvíli samozřejmě ještě není kompletní a bude průběžně
doplňován. Aktuální kulturní kalendáře začněme zveřejňovat opět od září.
a příhodnou pranostikou. Zhotovitelem kalendáře bude Tiskárna
Osík a na vydání se opět sponzorsky
podílejí i místní firmy, společnosti
a podnikatelé.
K těm stávajícím se mohou připojit i noví. Minimální odběr kalendářů s firemní reklamou, která obnáší
propagaci na úvodních stránkách
kalendáře a z obou stran také v dolní
části stojánku, činí 20 ks. Cena za je-

den kalendář s firemní reklamou je
100 Kč + DPH.
Případní zájemci mohou kontaktovat odbor kultury a školství MěÚ
Skuteč, kde je možné se domluvit na spolupráci (nejpozději však
do poloviny července).
Cena kalendáře pro veřejnost
bude pravděpodobně stejná, jako
v předchozích letech.
/frí/
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KOŠUMBERSKÉ LÉTO 2018
PROGRAM ČERVENEC A ZAČÁTEK SRPNA

1. 7. 2018 TŘEŠŇOVÁ POUŤ

Poutní chrám Panny Marie na Chlumku / mše 8,00, 9,30, 11,00
Pouťové atrakce v parku pod Chlumkem 29. 6. – 1. 7. 2018

4. 7. 2018 od 21,30
DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA

22. 7. 2018 od 15,30
JAK ŠEL KOZLÍK DO SVĚTA

Loutkové divadlo Kozlík Hradec Králové
vstupné: děti do 6 let zdarma, dospělí 60 Kč, děti, senioři, ZTP 30 Kč

25. 7. 2018 od 21,30  NEJTEMNĚJŠÍ HODINA

Letní kino: Česká komedie / vstupné: 40 Kč

Letní kino: historické drama / vstupné: 40 Kč

5. 7. - 6. 7. 2018 PÁNÍ Z LICHTENBURKA

26. 7. 2018 od 20,00  FERDINAND

Historická skupina šermu
Časy vystoupení: 11,00, 13,00, 14,00, 15,00, 16,00

5. 7. 2018 OD 21,00
VEČERNÍ ŠERMÍŘSKÝ TURNAJ

Letní kino pro děti: animovaný / vstupné zdarma

28. 7. 2018 od 14,00
5. ROČNÍK POSEZENÍ S DECHOVKOU

vstupné: děti do 6 let zdarma, dospělí 60 Kč, děti, senioři, ZTP 30 Kč

Jásalka Band a Vysočinka
Sportovní areál Bělá / vstupné: 70 Kč

7. 7. 2018 od 20,00 QUEENSLAND

28. 7. 2018 od 20,00  ROMEO, JÚLIA A VÍRUS

Divadlo TŘÍ Pardubice
vstupné: dospělí 100,-Kč, děti, senioři, ZTP 70 Kč

8. 7. 2018 od 15,30
O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE

Loutkové divadlo Kozlík Hradec Králové
vstupné: děti do 6 let zdarma, dospělí 60 Kč, děti, senioři, ZTP 30 Kč

11. 7. 2018 od 21,30 TVÁŘ VODY

Letní kino: fantasy drama / vstupné: 40 Kč

12. 7. 2018 od 20,00 COCO

Letní kino pro děti: animovaný / vstupné zdarma

Túlavé divadlo Trnava
vstupné: dospělí 100 Kč, děti, senioři, ZTP 70 Kč

1. 8. 2018 od 20,30 TÁTOVA VOLHA

Letní kino: česká komedie / drama / vstupné: 40 Kč

4. 8. 2018 od 20,00  ROZMARNÉ LÉTO  
Rádobydivadlo Klapý
vstupné: dospělí 100,-Kč, děti, senioři, ZTP 70 Kč

5. 8. 2018 od 15,30 O BUDULÍNKOVI

Loutkové divadlo Kozlík Hradec Králové
vstupné: děti do 6 let zdarma, dospělí 60 Kč, děti, senioři, ZTP 30 Kč
Není-li uvedeno jinak, koná se akce v areálu hradu Košumberk.

14. 7. 2018 od 20,00  DIVOTVORNÝ HRNEC

Divadelní soubor Klicpera Chlumec nad Cidlinou
vstupné: dospělí 100 Kč, děti, senioři, ZTP 70 Kč

15. 7. 2018 od 15,30
STRACH MÁ VELKÉ OČI

Spolek divadelních ochotníků Heyduk Předhradí
vstupné: děti do 6 let zdarma, dospělí 60 Kč, děti, senioři, ZTP 30 Kč

18. 7. 2018 od 21,30  FAKJŮ PANE UČITELI 3

Letní kino: komedie / vstupné: 40 Kč

20. 7. 2018 od 20,00  PYTLÁCKÁ NOC

Taneční zábava s kapelou QUATTRO a grilovaným kancem
vstupné: 50 Kč

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

KOUPÍM GARÁŽ ve Skutči. Tel.: 608 059 030.

Řádkový inzerát

Prodám žulový náhrobek na 4-5 uren na hřbitově ve Skutči. Hrobové
místo okamžitě volné. Cena dohodou. Tel.: +420 724 872 999.

VZPOMÍNKA

Letos uplynulo již 21 let,
kdy nás opustila naše maminka paní Viktorie Kynclová a
10 let, kdy nás opustil náš tatínek pan Václav Kyncl.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi                    syn a dcera s rodinami

VZPOMÍNKA
Dne 8. července 2018 uplynuly 3 roky, kdy
navždy odešel náš drahý tatínek, dědeček,
pan Karel Vašek obuvník v. v.
Kdo jste ho znali, věnujte mu společně
s námi tichou vzpomínku.
Děkujeme rodina Vašková

Poděkování

Děkuji všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s paní Věrou Jehličkovou.
Děkuji za vypravení pohřbu pohřební službě pana Cempera, panu faráři
Mgr. Ondřeji Matulovi a panu řediteli Mgr. Vladimíru Báčovi za krásná
slova. Poděkování patří též zahradnictví pana Sokola za květinovou výzdobu, zpěvákům a muzikantům pana Skály. Také děkuji všem za projevy
soustrasti a květinové dary.              Jménem celé rodiny dcera Ladislava
Hledáme nové kolegy:
Projektový/á koordinátor/ka
MAS Skutečsko, Košumbersko
a Chrastecko, z.s.
Láká vás tvůrčí, kreativní a samostatná práce ve prospěch území Skutečska,
Košumberska a Chrastecka? Těší vás rozvoj regionu, lepší a spokojenější život
všech jeho obyvatel? Hledáme týmového a spolehlivého kolegu/kolegyni na dlouhodobou spolupráci na zajímavých projektech.
Rádi vás zapojíme do svého týmu, pokud máte:
l vysokoškolské vzdělání (min. Bc.),
l zkušenosti s projektovým řízením, dotacemi a znalost aktuálních OP
     (velkou výhodou),
l řidičské oprávnění sk. B,
l odolnost vůči administrativní činnosti,
l práce s PC (MS Office, ISKP14+, CSSF14+),
l nutná je týmová práce, flexibilita, zodpovědnost, samostatnost a komunikativnost.
Nabízíme zajímavé platové ohodnocení, flexibilní pracovní dobu při spolupráci
na PS (0,5 úvazku) či DPP, kreativní a smysluplnou práci, trvalý profesní i osobnostní růst, zapojení do zajímavých projektů s možností realizace vlastních nápadů.
Pokud vás nabídka zaujala a splňujete výše uvedené podmínky, pošlete strukturovaný životopis s krátkým průvodním dopisem na adresu: info@masskch.cz
do 31. 8. 2018.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu
či nevybrat žádného uchazeče.
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Cvičíme rádi – věk nerozhoduje!
Tak jsme si zase po roce pozvali nejen rodinné příslušníky, ale
i „starší kamarády“, abychom se
pochlubili, co jsme se za rok naučili. Ti zkušenější už mají i 5 medailí
a diplomů, pro velkou část z nás to
byla ale premiéra. Těšili se všich-

ni! Naše cvičební hodina se všem
líbila, potlesk a sladká odměna následovaly.
Děkujeme těm, kteří nám pomáhají: Mgr. Tomáši Kopeckému,
řediteli Městských sportovišť s.r.o.,
za medaile, zaměstnancům MěÚ

Skuteč p. Matěji Zelinkovi za diplomy a p. Marcele Peterkové, která nám je dala do obalů, abychom
si je nepomačkali, nprap. Policie
ČR p. Hynku Krpatovi, prap. MP
Skuteč Tomáši Broklovi a tetám
a strejdům, kteří nás cvičí.

kluci a holky z oddílu „Sokola“
Začátek cvičení
Ahoj děti, cvičit začínáme ve středu 12. 9. 2018 v 15 hodin ve sportovní hale. Hezké prázdniny!
za vedení oddílu Helena Sokolová

3

AVILO MEDIOPTIK s.r.o

1

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

VIDÍ CELÁ RODINA

Sládkova 849,
Skuteč,
tel: 469 350 541

SKUTEČSKÁ SEDMIČKA 2018
Olivova_inzerce_Sun_85x55.indd 1

V sobotu 16. června se za slunečného počasí uskutečnil již
15. ročník v míčovém sedmiboji
dvojic Skutečská sedmička 2018.
Na perfektně připravených sportovištích v areálu Městských sportovišť Skuteč soutěžilo 30 dvojic
ze všech koutů České republiky
v sedmi míčových disciplínách basketbalu, volejbalu, kopané,
tenisu, házené, stolním tenisu a nohejbale.
Soutěžní klání vyvrcholilo kolem 20. hodiny posledním zápasem
v nohejbalu. V rámci následného
vyhlášení výsledků byla oceněna
i nejstarší dvojice – Hubený-Bro-

13.04.2017 9:28:53

žek, 3 účastníci všech 15 ročníků
- Marcel Novotný, Ondřej Štantejský a Martin Chlud a 10 dvojic,
které získaly nejvíce bodů.
Vítězi se stala prosečská dvojice
Zelenka-Marek, druzí skončili borci z Vysokého Mýta bratři Kopečtí
a třetí místo obsadila dvojice Bartheldi-Procházka z Pardubic.
Za pořadatele bych chtěl poděkovat všem sponzorům, soutěžícím
a v neposlední řadě organizátorům,
kteří se podíleli na této bezvadné
sportovní akci.

Kompletní výsledky a fotogalerie
na www.skutec7.wz.cz.

q Tři vítězné dvojice turnaje.

q Ti, co nevynechali ani jediný ročník.

q Společné foto účastníků 15. ročníku Skutečské sedmičky.
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