MYŠLENKY MOUDRÝCH
Není pravda, že máme málo času, pravdou ale je, že ho hodně
promarníme.
Seneca

Personální změny na MěÚ
Dlouholetá zaměstnankyně MěÚ
a vedoucí ekonomického odboru
Zdeňka Hrubešová odešla k 30.
červnu do důchodu. Toto její rozhodnutí, které prezentovala již
v dubnu t.r. , vedení města akceptovalo a v květnu proběhlo výběrové
řízení na pozici vedoucí ekonomického odboru. Novou vedoucí
se od 1. července stala Ing. Jana
Štěpánková. Další změnou na ekonomickém odboru je obsazení pozice hlavní účetní, na kterou přechází
Ing. Eva Bártová. Na uvolněné
místo pokladny a správy poplatků
je vypsáno výběrové řízení. Odchá-

zející Zdeňce Hrubešové děkujeme
za obětavost a pracovní nasazení
ve výkonu funkce a přejeme hodně
zdraví a pohody při užívání zaslouženého odpočinku.
Na vlastní žádost odchází do jiného zaměstnání po patnáctiletém
působení u Městské policie Skuteč
por. PhDr. Jiří Stuna. I jemu děkujeme za odvedenou práci a přejeme
hodně úspěchů v novém působišti.
Zástupcem vrchního strážníka byl
od 1. června jmenován nstržm.
Miroslav Štorek.
Pavel Bezděk, starosta

ZŠ Komenského s novým vedením

q Již od konce května je počasí charakteristické střídáním slunečných a teplých dní, po nichž následuje (mnohdy prudké) ochlazení po studené frontě.
Astronomické léto začalo 21. června v 5.24 hodin ráno. Uvidíme, zda přinese nějaké změny. 			
Foto: Radek Pavlík

Sochy se vrací na Mariánský sloup
Restaurování
Mariánského
sloupu na Palackého náměstí
ve Skutči bylo zahájeno už v létě
loňského roku. Městu se na něj
podařilo získat dotace ve výši 170
tis. Kč od Pardubického kraje a 100
tis. Kč od Ministerstva kultury ČR,
z vlastního rozpočtu vyčlenilo částku 250 tis. Kč.
Zakázku pro město realizuje
firma Košvanec – Kamenosochařství a restaurování uměleckých děl
z kamene, se sídlem v Luži. „Kámen na architektuře samotného
sloupu byl v minulém roce lokál-

ně předzpevněn a následně čištěn
od prachu, biologického napadení
a tmavých krust. Dále byl pískovec důkladně konsolidován a došlo
k plastické retuši chybějících částí
a provedení spárování mezi jednotlivými díly sloupu. V letošním roce
proběhlo dočištění tmavých krust
metodou mikropískování a dokončení tmelení chybějících částí.
Momentálně restaurátoři pracují
na lokálních retuších barevnosti,
které pomohou sjednotit nové doplňky z umělého kamene s originálním pískovcem,“ popisuje postup

restaurování BcA. Aleš Košvanec.
Sochy sejmuté ze sloupu jsou
umístěny v ateliéru zhotovitele
v Luži. K jejich osazení zpět na architekturu sloupu by mělo dojít začátkem července. „Po komplexním
restaurování kamene momentálně
probíhá pozlacování svatozáří,
křížku knížecí čapky sv. Václava
a hrotu kopí sv. Floriána plátkovým
zlatem. Tyto atributy světců byly
zhotoveny jako kopie původních,
nově z nekorodujících materiálů.
Kovář Michal Jožák z Košumberka připravuje ve své dílně masivní

kovanou výztuhu pro vrcholovou
sochu Panny Marie a čepy pro
ostatní sochy svatých, které budou
také vytvořeny jako kopie zkorodovaných originálů. Po osazení všech
figur zpět na sloup budou prováděny závěrečné retuše barevnosti
a ochranné impregnace kamene,“
doplnil Aleš Košvanec k průběhu
prací.
V období letních prázdnin si tedy
skutečští i ostatní návštěvníci města
budou moci Mariánský sloup prohlédnout v jeho „nové“ podobě.
Lenka Frídlová

S účinností od 3. července
do funkce ředitelky ZŠ Komenského ve Skutči nastupuje Ing., Bc.
Šárka Horáková. Protože tuto změnu provázely rozporuplné reakce
veřejnosti, považujeme za vhodné
shrnout fakta a některé informace
uvést na pravou míru.
Poté co zřizovatel obdržel písemnou rezignaci na funkci ředitele
ze strany Mgr. Jiřího Navrátila (ze
zdravotních důvodů), byl dne 20.
dubna vypsán konkurz na obsazení
této pozice. Nutné je zdůraznit, že
konkurzní řízení v případě výběru
ředitele školy neprobíhá jako klasické výběrové řízení při výběru
např. zaměstnance úřadu, ale řídí
se samostatnou vyhláškou (Vyhláška č. 54/2005 Sb. o náležitostech
konkurzního řízení a konkurzních
komisích). Ta předepisuje složení
konkurzní komise, vlastní průběh
konkurzu i termíny a lhůty, které je
nutné dodržet.
Do konkurzu se přihlásili celkem
4 kandidáti a v souladu se zněním vyhlášky skončilo konkurzní

Špitálek by mohl být
smysluplně využíván
Na červnovém zasedání zastupitelstvo města schválilo podání
žádosti o dotaci v rámci programu
IROP – Polyfunkční komunitní
centra. Záměrem je rekonstruovat budovu Špitálku tak, aby zde
vzniklo zázemí pro stacionář, pedagogicko psychologické centrum
a neziskový sektor.
Projekt vzniká ve spolupráci se
Speciální základní školou Skuteč,
která s myšlenkou vzniku stacionáře přišla již před dvěma lety. Jednalo by se o sociální službu, kterou by
mohli využívat žáci speciální školy,
kteří po dovršení limitního věku
pro školní docházku nemají mož-

q Socha Panny Marie po restaurování.

q Socha sv. Floriána v průběhu
doplňování chybějících částí.

q Sochy sv. Josefa a sv. Václava po restaurování.

řízení tím, že komise hlasováním
stanovila výsledné pořadí uchazečů. Vyhláška doslovně uvádí, že
„výsledné pořadí uchazečů má pro
zřizovatele doporučující charakter“. To znamená, že v kompetenci
zřizovatele je jmenovat do funkce
ředitele(ky) kteréhokoli z uchazečů, bez ohledu na jeho pořadí.
V souladu s tímto ustanovením vyhlášky Rada města Skuteč schválila jmenování Ing., Bc. Horákové,
která ve výsledném pořadí obsadila
druhé místo.
Pro budoucnost školy je nyní
nejdůležitější uklidnění situace
a stabilizace. Se začátkem nového
školního roku začne kolektiv učitelů pracovat s novým vedením a pro
všechny bude dobré řídit se společným cílem. Tím by mělo být zastavení poklesu žáků, zajištění kvalitní
výuky, spokojení rodiče a bezproblémová spolupráce všech složek.
Nové paní ředitelce přejeme ve výkonu její funkce hodně úspěchů.
Lenka Frídlová
ved. odboru kultura a školství

nost adekvátního zařazení do společnosti v našem regionu.
Projekt počítá s výměnou oken,
dveří, novou vodoinstalací, odpady
i elektroinstalací. Samozřejmě by
došlo i na novou fasádu a bezbariérový přístup, včetně plošiny z přízemí do prvního patra.
Předpokládané celkové náklady
se pohybují kolem 10 mil. Kč s tím,
že dotace by pokryla cca 85%.
Vzhledem k tomu, že z hlediska
stavebního projektu je akce již
připravena, můžeme podat žádost
do konce července.
Pavel Bezděk,
starosta
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Aktuálně z MAS

I během prvního prázdninového
měsíce pokračují tolik očekávané
výzvy MAS, již od června jsou
vyhlášeny výzvy z PRV (Program
rozvoje venkova) a to jak pro zemědělce – v oblasti rostlinné i živočišné výroby, mobilní stroje (i traktor
atd.) pro zemědělskou výrobu, tak
pro drobné živnostníky a podnikatele – rozšíření provozovny, moder-

nizace, pořízení strojů, technologií,
další zaměstnanec, nový výrobek
apod.
Dále je na červenec předpokládáno vyhlášení výzev z IROP, které se týkají především základních
a mateřských škol a zájmového
a neformálního vzdělávání a dále
budou moci žádat na dopravní automobily obce, které zřizují jednotky

sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III. Připravena je též výzva
na vznik sociálních bytů.
Všem žadatelům doporučujeme
před podáním žádosti konzultovat své záměry v kanceláři MAS
a účastnit se seminářů pro žadatele,
které jim napomohou předejít případným nedostatkům.
Kancelář MAS

Finance za vytříděný odpad
Společnost EKO-KOM a.s. pro
město Skuteč zajišťuje zpětný odběr a využití odpadů z obalů v rámci sběrné sítě nádob na papír, sklo
a plast. Za takto vytříděný odpad
plyne do rozpočtu města odměna
ve formě paušálu za zajištění sběrných míst a odměna na základě
skutečně vykázaného množství vytříděných surovin. Dle výkazu od
fy EKO-KOM za rok 2016 občané v minulém roce vytřídili a do
sběrných nádob odevzdali 15,1 t

papíru, 50,1 t skla a 40,6 t plastů,
což vloni přineslo do městského
rozpočtu 366 tis. Kč. Částka to
není nikterak zanedbatelná a i díky
tomuto příjmu v rámci odpadového
hospodářství je možné držet poplatek za komunální odpad na částce
500 Kč/rok. Každý kilogram vytříděného papíru tak městskou kasu
obohatil o 1,06 Kč, kilogram vytříděných plastů o 4,39 Kč a kilogram
vytříděného skla o 1,02 Kč.
Množství vytříděného odpadu

má v čase rostoucí trend, za což
patří všem, kteří třídí, velký dík.
Odvrácenou stranou jsou však často přeplněné kontejnery papírem
a zvláště v letních měsících plastovými obaly. Proto prosíme občany,
aby důkladněji lisovali, stlačovali
či jinak snižovali objem PET lahví,
papírových krabic apod. a přispěli
k efektivnějšímu využití kapacity
stávajících kontejnerů na tříděný
odpad.
Ing. Roman Hřebík

Venkovní areál KKS mění podobu

Posvícenské posezení s dechovkou v neděli 20. srpna bude
poslední akcí, která proběhne ve
venkovním areálu s návštěvníky
usazenými na lavičkách betonových stupňů. Toto amfiteátru podobné uspořádání je již ve velmi
neutěšeném stavu, proto jsme se
zajímali o možnosti jeho případné
opravy. Bohužel rekonstrukce by
byla značně rozsáhlá, respektive by
se jednalo o zbourání a vybudování
zcela nových stupňů a to by bylo
neúměrně nákladné.

Proto jsme se s vedením města
dohodli na jiném řešení. Stávající
stupňovité sezení bude zbouráno, vybudována bude opěrná zeď
a vzniklá plocha bude vydlážděna
žulovými kostkami (tak jako zbytek areálu). Tím se zvětší i velikost
celého areálu, což umožní pohodlnější nájezdy účinkujících, nákladních aut s kulisami apod. Z tohoto
důvodu již bylo pokáceno šest lip
nad prostorem pro diváky. Jejich
stáří si i tak vyžadovalo každoroční
velké prořezávky a ošetření kvůli

bezpečnosti místa. Samozřejmě se
počítá s vysazením nové zeleně.
Pro diváky budou v budoucnu
na koncerty dechovek připraveny
plastové židle, na rozdíl od sezení
na stupních, nabídkou pohodlnou
opěru zad a pivní sety (stoly s lavicemi), u nichž se budou moci současně i občerstvovat. Na uvedenou
investici město ze svého rozpočtu
vyčlenilo částku ve výši cca 400
tis. Kč. 		
Lenka Frídlová,
odbor kultura a školství

MĚSTO SKUTEČ - ZÁMĚR PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR
Nebytové prostory určené k podnikání, v suterénu domu čp. 349 v ul. B. Němcové ve Skutči, o výměře 27 m2.
Jedná se o bývalou ordinaci MVDr. Taberyho.
Doba nájmu na dobu neurčitou od 1. 8. 2017. Výše nájemného minimálně ve výši 650 Kč m2/rok.
Bližší informace v případě zájmu podá p. Marcela Peterková, tel.: 469 326 493, 731 557 468.

Informace z trhu práce
Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu se neustále snižuje. Čísla nasvědčují tomu, že trh práce je v České
republice v dobré kondici.
Nezaměstnaných osob neustále ubývá a naopak nabídka volných pracovních míst se každým dnem zvyšuje. Pracovní uplatnění nacházejí nejen dlouhodobě nezaměstnaní, ale i studenti, kteří hledají brigádu na letní prázdniny.
Aktuální počty nezaměstnaných osob v našem regionu oproti minulým rokům jsou na historickém minimu – viz
níže tabulka spádových obcí k 31. 5. 2017.
Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu činí:
Průměr Evropská unie		
7,8%
(dle Eurostatu k 30. 4. 2017)
Česká republika v EU		
3,2%
(dle Eurostatu k 30. 4. 2017)
Česká republika		
4,1,%
(k 31. 5. 2017)
Pardubický kraj		
2,7%
(k 31. 5. 2017)
Okres Chrudim		
2,5%
(k 31. 5. 2017)
KoP Skuteč 		
2,1%
(k 31. 5. 2017)

Název obce
Bor u Skutče
Hluboká
Hroubovice
Jenišovice
Leštinka
Lozice
Luže
Mrákotín
Perálec
Proseč
Prosetín
Předhradí
Skuteč
Střemošice
Vrbatův Kostelec
Zderaz

stav k 31. 5. 2017
Podíl nezaměstnaných
Uchazeči o zaměstnání
na obyvatelstvu v %
3
2,2
2
1,6
9
3,9
6
1,8
2
1,0
2
1,8
56
3,1
5
1,8
5
1,9
20
1,1
20
2,7
1
0,4
86
2,0
4
2,4
3
1,4
3
1,6

Počet
volných míst
0
1
6
1
3
3
14
7
2
7
2
8
56
0
0
7

q Ještě před začátkem prázdnin se naplno rozjely práce v tělocvičně Základní školy Komenského. Dochází zde k výměně podlahy.
Staré a již dožité parkety nahradí moderní sportovní povrch (podobný
tomu ve sportovní hale). Při té příležitosti bude vyměněno také ústřední
topení. Město Skuteč má ve svém rozpočtu na tuto investici vyčleněnou
částku 500 tis. Kč. Nové podmínky po prázdninách „otestují“ nejen žáci
jmenované školy, ale i členové tanečního kroužku, děvčata z aerobiku
a další, protože tělocvična je hojně využívaná i mimo vyučování.

STRUČNĚ
Z PARDUBICKÉHO
KRAJE

q V ulici Sadová bylo vybudováno cca 200 m nového chodníku ze
zámkové dlažby. Investici v hodnotě 180 tis. Kč realizovala firma HS
Dlažba. Na protější straně téže ulice by mělo vzniknout jistě potřebné
parkoviště. Projekt na něj je již zadán.
2

Vlakem k vodě
v Pardubickém kraji

Léto je tu a s ním i doba koupání a trávení horkých dní u
vody. Na řadu míst, kde se lze
zchladit ve vodě, ať už se jedná
o písníky, lomy či koupaliště, se
dostanete pohodlně také vlakem.
Kde to není v Pardubickém kraji
daleko od nádraží k vodě, se dozvíte zde:
https://www.pardubickykraj.cz/
aktuality/91778/vlakem-k-vode-v-pardubickem-kraji

O titul Vesnice roku
bojuje v kraji 27 obcí

Již od roku 1995 obce v České
republice soutěží, která z nich se
stane Vesnicí roku. V letošním
třiadvacátém ročníku bude o tento titul bojovat celkem 213 obcí.

Nejpočetnější zastoupení má
Pardubický kraj s 27 soutěžícími
obcemi.

Historické vlaky
na Králicku

Na železniční trať Česká Třebová – Hanušovice se přes léto
vrátí historické vlakové soupravy, jejichž jízdy nalákaly v minulých dvou letech tisíce cestujících. Ti se stejně jako v minulosti
mohou svézt třemi typy lokomotiv, z nichž dvě jsou parní a jedna
motorová. Pravidelný sobotní
provoz začíná 17. června a potrvá do 30. září. Více informací
včetně podrobného jízdního řádu
a zajímavých míst najdete na internetových stránkách www.pardubickykraj.cz/historicke-vlaky

SDH – Štěpánov
Vás zve, na
XIII. ročník turnaje v malé kopané:

„O ŠTĚPÁNOVSKÝ POHÁR“
Memoriál Františka Kroulíka.

15. července 2017 od 8:00
Startovné:

900,- Kč /tým

Pravidla:
l počet hráčů 4 + 1, (max. počet v týmu 9)
l hrací doba 2 x 10 min, házenkářské
branky
l maximální počet 24 týmů v turnaji
l 50% vybraného startovného bude
rozdáno mezi nejlepší čtyřku. cena
pro vítěze až 5 000,- Kč soudek piva
Závazné přihlášky nejpozději
do 11. 7. 2017, telefonicky: 724 180 223,
e-mailem: vtipil.pavel@seznam.cz
info na: www.sdhstepanov.com

SKUTEČSKÉ NOVINY

Letní koupaliště ve Skutči zahájilo provoz
V sobotu 3. června 2017 byl
dětským dnem zahájen provoz
na letním koupališti ve Skutči.
Počasí se letos skutečně vydařilo a přilákalo tak do areálu přes
400 návštěvníků, na které čekalo
bohaté občerstvení. Pro děti byly
připraveny atrakce – skákací hrad,
velká trampolína, řetízkový kolotoč a řada dovednostních soutěží,
za které malí soutěžící dostávali
sladké odměny. Přestože teplota
vody nebyla optimální, během
krátké doby byl plavecký i dětský
bazén zaplněn návštěvníky, kteří si
užívali průzračné vody a skluzavky s tobogánem.
Městská sportoviště Skuteč,
s.r.o. se stále snaží areál koupaliště zvelebovat a vylepšovat. Před
letošní sezónou proběhla oprava
opadaných obkladů tělesa bazénu
a skokanských můstků, došlo k vyčištění a vyrovnání zámkové dlažby
v areálu, proběhla generální oprava
čerpadla velkého filtru a byl vyměněn písek ve filtru dětského bazénu, což přispělo ke zvýšení kvality
vody v bazénech. Nejvýraznější
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NOHEJBALOVÝ TURNAJ POD ROZHLEDNOU
Dne 29. července 2017 se uskuteční na sportovním hřišti Hospůdky pod
rozhlednou již VIII. ročník turnaje nohejbalu trojic. Poměření sportovních sil a pohodovou atmosféru si zajisté nenechají ujít sportovní týmy nejen z blízkého okolí. Účast přislíbili již sportovci z jihomoravského Hodonína, Pokřikova, Luže, Skutče, Vysokého Mýta a Pardubic. Své šance v boji
o atraktivní ceny mají všichni hráči, kteří nikdy nebyli registovaní v ČNS.
Věříme, že si tuto událost nenechají ujít jak nově přihlášení sportovci tak
i jejich podporovatelé a fanoučci. Těšíme se na vás!
Martin Dušek

HOSPŮDKA POD ROZHLEDNOU
Pořádá VIII. ročník turnaje

NOHEJBALU TROJIC

změnou, kterou pocítí hlavně uživatelé tobogánu a skluzavky, byla
oprava spár koryt u obou vodních
atrakcí. Nyní jsou koryta „bezešvá“
a jezdcům nic nebrání, aby do vody

zajeli co největší rychlostí. Skutečský tobogán patří mezi tři tobogány
v republice, které „bezešvou“ dráhu
používají.
Městská sportoviště Skuteč,
s.r.o. hledají způsoby jak zatraktivnit koupaliště do budoucna. V plánu je vybudování dlouho slibovaného hřiště na plážový volejbal.
Město Skuteč sleduje dotační tituly
na rekonstrukci veřejných koupališť a v případě, že dotační titul
bude vypsán a město dotaci obdrží, dojde ke generální rekonstrukci
koupaliště. U koupaliště také začíná a končí naučná stezka „Žulová
stezka Horkami“, která zcela jistě
přispívá k jeho atraktivitě tím, že je
možné spojit turistický výšlap s vykoupáním a občerstvením v místním areálu.

Pravidelným návštěvníkům nejen koupaliště ale i ostatních sportovišť připomínáme, že si mohou
na pokladně koupaliště nebo popř.
v kanceláři Městských sportovišť
zakoupit permanentku a tím využít
slevy oproti jednotlivému vstupnému.
Závěrem bychom chtěli poděkovat Ivaně Chmelíkové a členům
Junáka Skuteč za organizaci a pomoc s dětskými soutěžemi v rámci
dětského dne na skutečském koupališti.
Skutečské koupaliště je místem pohody relaxace a zábavy pro
všechny věkové kategorie návštěvníků. Přejeme vám mnoho zážitků a příjemných chvil strávených
na koupališti.
Městská sportoviště Skuteč, s.r.o.

ZPRÁVIČKY Z „VESELÉ ŠKOLIČKY“
Druhá polovina školního roku se
opět v naší ,,Veselé školičce“ nesla

ve znamení všech možných akcí pro
děti, mezi které patřila divadýlka,
koncerty, výlety, karneval,
cirkus, besídky,
návštěvy muzea, spolupráce
s
knihovnou,
SeniorCentrem,
základními
školami, mateřskými školami,
ZUŠ a jiné (viz.
fotografie). Děti
se pod vedením
svých paní učitelek účastnily
q Přespávání ve školce se školkovým strašidýlkem
různých soutěží,

a to s velkým úspěchem (viz. články
níže).
Paní učitelky k dětem přistupují vždy přátelskou formou, a tak
společně s rodiči tvoří ten nejdůležitější „trojúhelník“ (rodina, škola, dítě) v předškolním vzdělávání.
Rodičovský přístup a ,,povšimnutí si“ jsme jako učitelky ocenily
hlavně na závěrečném pasování
na školáky na MÚ ve Skutči, kdy
rodiče pronesli směrem k celému
týmu naší mateřské školy velmi
dojemnou děkovnou řeč, která
vystihla naprosto všechno. Stala
se tím největším oceněním pro
nás a naši práci tak, jak to cítíme
a předáváme směrem k dětem.

Touto formou celý personál mateřské školy ještě jednou děkuje
za ocenění a úžasnou zpětnou
vazbu našim rodičům a veřejnosti, která nám dává sílu pokračovat dál ….. tak, jak říkali staří
kantoři…vždyť naše práce je
nám posláním…
A teď již ochutnávka našich projektových chvilek (viz. níže popíší p.
uč. formu projektového vzdělávání
v naší MŠ).
Celý personál mateřské školy
Vám přeje krásné a nekonečné
léto plné prosluněných dní.
Mgr. Pavlína Pokorná
ředitelka MŠ

Místo konání:
sportovní hřiště Hospůdky pod rozhlednou
Hněvětice 31
Datum konání:
Sobota 29.7.2017 od 8.00hodin
Startovné:
300Kč/družstvo
Přihlášky a dotazy: uzávěrka přihlášek do 22.7.2017
Zdeněk Dušek, Hospůdka pod rozhlednou
Tel: 737 104 909
E-mail: info@hospudkapodrozhlednou.cz
Občerstvení zajištěno
Turnaj je určen pro nikdy neregistrované hráče ČNS bez omezení věku.
V případě nepřízně počasí bude turnaj odložen na jiný termín.

Psí útulek děkuje
Městský psí útulek chce poděkovat manželům Zelenkovým z rehabilitace za jejich dlouholeté sponzorské dary. Děkujeme všem lidem, kteří nosí
do útulku pejskům psí pamlsky, hračky, deky, ale i granule. Podkování patří
i těm, kteří si vezmou pejska domů. Věřím, že jim přinese do života radost.
Za dobu, kterou pejsek stráví v útulku, se zklidní a časem ukáže svoji
pravou povahu.
V útulku aktuálně máme 3 pejsky. Poslední, který se k nám dostal, je
starší kříženec yorkshira a má na krku rezavý trojlístek.
Libuše Dudková, Psí útulek Skuteč

Občanské průkazy
o prázdninách

Také o prázdninách pokračuje pilotní projekt, díky němuž si můžete
výměnu svého občanského průkazu nebo pořízení nového zajistit přímo
na Městském úřadě ve Skutči. Detašované pracoviště MěÚ Chrudim ve
II. poschodí budovy radnice bude občanům své služby poskytovat ve
čtvrtek 20. července a ve čtvrtek 10. srpna, vždy v čase od 12.30
– 17.00 hodin. Před příslušnou kanceláří je dostatek míst k sezení a do
II. poschodí se můžete dopravit výtahem. 		
/frí/

UPOZORNĚNÍ

ŽIJEME ZDRAVĚ, CHCEME BÝT ZDRAVÍ
V rámci našeho dlouhodobého
školního projektu „Žijeme zdravě
- chceme být zdraví” se snažíme
každodenními aktivitami přispívat
k celkové pohodě dětí i všech zaměstnanců naší školy.
Společně prožité chvíle během
různých doplňkových akcí, jako
jsou výlety, návštěvy mnoha zajímavých míst v našem okolí, účast
na divadelních představeních, spolupráce se SeniorCentrem, základními školami, základní uměleckou
školou i místní knihovnou, nám

pokaždé přinesou do života důležitá poznání. Děti poznávají svět
okolo sebe touto nenásilnou cestou
a osvojují si tak základy pro správný způsob života. Nedílnou součástí jejich dnů se tak stává zdravý
pohyb i strava, umí se podílet na
vytváření zdravého a pohodového
prostředí.
Důležitou součástí života je
vnitřní pohoda a duševní vyrovnanost dítěte. Jednou z aktivit, které
přispívají k vnitřní pohodě dětí,
patří výtvarné činnosti. V této ob-

q Nelinka Bařinová – 1. místo ve výtvarné
soutěži

lasti se mohou děti rozvíjet a seberealizovat ve výtvarném ateliérku
„Štěteček”. Během uplynulého
školního roku se děti seznámily
s pestrou paletou výtvarných technik, vyzkoušely si mnoho nových
metod při práci s barvami, papírem,
výtvarným i nevýtvarným materiálem, který nás obklopuje v běžném
životě. Propojování různých technik dalo vzniknout mnoha krásným
obrazům i prostorovým výrobkům.
Svými pracemi se děti během celého roku podílely na výzdobě naší

q Kristýnka Mihulková a Kateřinka Salášková
– 1. místo ve výtvarné soutěži Ležáky

školy, ale také se zapojily do několika výtvarných soutěží, z nichž
ve dvou případech se jim dostalo
ocenění.
Ve 22. ročníku výtvarné soutěže
pořádané obcí Zaječice a Osvětovou besedou Zaječice pod názvem „Moje oblíbená hračka” se
naše Nelinka Bařinová umístila
se svým obrázkem „DOMEČEK
PRO PANENKY” na krásném 1.
místě v kategorii MŠ Chrudimska
a Hlinecka.
V celostátní soutěži v aranžování

a tvorbě květin s názvem „Ležáky poselství ukryté v květech”, kterou
již třetím rokem vyhlásil Památník
Lidice a NKP Ležáky, získaly naše
Kristýnka Mihulková a Kateřinka Salášková za „OBŘÍ KVĚTY
VLČÍCH MÁKŮ” 1. místo v kategorii MŠ. Nadchla nás možnost
možného umístění práce v domě
(muzeu) J. A. Komenského v Naardenu v Holandsku.
Všem dětem, které se zapojily
do našeho výtvarného tvoření, patří
poděkování a také přání, aby jejich
šikovné ručky malovaly a tvořily
další a další krásné
výrobky, kterými
zkrášlí a zpříjemní dny nejen sobě,
ale všem lidem ve
svém okolí. I tímto
přístupem k životu
se naplní záměr našeho projektu ,,Žijeme zdravě, chceme
být zdraví“.
Renáta Netolická,
vedoucí projektu

q Věnec do Naardenu - Áďa Mlejnek, Dáda
Sodomka

Další texty z MŠ
na straně 8

Upozorňujeme občany, že Městský úřad
Skuteč bude v pátek 7. 7. 2017 z důvodu
čerpání dovolených uzavřen.
     Děkujeme za pochopení.

Pozvánka
na Štěpánov
1. 7., od 21 h.
Štěpánov pod Hvězdami
noční soutěž v požárním útoku
Diskotéka – Staré pecky
a fláky
15. 7., od 8 h.
Turnaj v malé kopané
12. 8., od 15 h.
Oslavy 135. let založení
SDH Štěpánov
Hasičská hudba J. Skály
25. 8., od 21 h.
Quatro – taneční zábava
1. 9., od 21 h.
DJ Ivan Mejsnar
laserová show, disko
22. - 25. 9.
Posvícení
(drakiáda, country zábava,
fotbal, …)
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SKUTEČSKÉ NOVINY

Výpis z usnesení z 66. zasedání Rady města Skuteč
konaného dne 29. května 2017 na Městském úřadě Skuteč
Rada města bere na vědomí:
01/066/2017
petici doručenou na podatelnu Městského úřadu Skuteč dne 15. 05.
2017 od SH ČMS - SDH Lažany
02/066/2017
výpověď z nájmu bytu č. 2 č. p. 377,
Palackého náměstí, Skuteč k 31. 7.
2017, dle žádosti nájemce
03/066/2017
výpověď z nájmu nebytového prostoru č. 1 č. p. 349, ulice Boženy
Němcové, Skuteč k 31. 07. 2017,
dle žádosti nájemce
04/066/2017
zprávu ředitele příspěvkové organizace SeniorCentrum Skuteč o výhledu pečovatelské služby
05/066/2017
zprávu o hodnocení 14. ročníku festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč, který proběhl v období 12.
3 - 7. 5. 2017
Rada města jmenuje:
06/066/2017
dle výsledku konkurzního řízení
a v souladu s ustanovením § 166
odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb.
(školský zákon) ředitele Základní školy, Komenského 150, okres Chrudim
07/066/2017
členy komise pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek pro výběr zhotovitele akce „Rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ Smetanova ve Skutči“, ve složení dle přílohy.
Rada města schvaluje:
08/066/2017
odpisový plán Mateřské školy, Skuteč, Poršova ulice 240, okres Chrudim, IČ 75016184 na rok 2017
09/066/2017
čerpání prostředků rezervního fondu Základní školy, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim ve výši
40.000 Kč
10/066/2017
čerpání rezervního fondu Základní
školy a mateřské školy Žďárec u Skutče, okres Chrudim, IČ 75016109
ve výši 30.800 Kč
11/066/2017
směrnici S 1/2017 veřejné zakázky
malého rozsahu
12/066/2017
poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Skuteč na rok 2017 ve výši
2.790 Kč na cvičení předškolních
a školních dětí
13/066/2017
podání žádosti o poskytnutí programové účelové dotace z rozpočtu Pardubického kraje na požární techniku
a věcné prostředky požární ochrany
jednotky sboru dobrovolných hasičů
obce na rok 2017
14/066/2017
smlouvu o poskytnutí dotace z programu B3 Podpora sportu pro všechny z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na realizaci projektu
„B3: Florbalmánia Skuteč 2017“
15/066/2017
smlouvu o poskytnutí účelové dotace
na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2017
16/066/2017
smlouvu o poskytnutí dotace na vybavení depozitáře archiválií mobiliářem - posuvným regálovým systémem
z Podprogramu 2 - Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií
na rok 2017, poskytovatel Pardubický kraj
17/066/2017
smlouvu
s
Pardubickým
krajem, o poskytnutí dotace ve výši

15.000 Kč z Podprogramu 1 - Podpora kulturních aktivit na r. 2017 č.
OKSCR/17/22745, na realizaci
akce Čarodějnický Majáles 2017
18/066/2017
smlouvu
s
Pardubickým
krajem, o poskytnutí dotace ve výši
10.000 Kč z Podprogramu 1 - Podpora kulturních aktivit na r. 2017 č.
OKSCR/17/22746 na realizaci
akce X. Den s dechovkou
19/066/2017
smlouvu o zajištění a provozu internetových stránek, zhotovitel Milan
Pokora, Sokolnice, IČ 677715206
20/066/2017
kupní smlouvu na prodej dřeva
s Ing. Janem Sodomkou, Nasavrky
21/066/2017
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.
52020609 se společností VČE-montáže, a.s., Arnošta z Pardubic
2082, 531 17 Pardubice, týkající se
méněprací v hodnotě 99.642,- Kč
bez DPH
22/066/2017
dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování bezpečnostních a jiných služeb
společností BOS–PCO s. r.o., ze dne
30. 12. 2005
23/066/2017
smlouvu o řízení projektu „Zvýšení
odolnosti hasičské zbrojnice JSDH
Skuteč vůči účinkům mimořádných
událostí“ se společností LK Advisory,
s.r.o., Praha 10
24/066/2017
dohodu o ukončení nájmu bytu č. 41
č. p. 918, Skuteč k 31. 07. 2017,
dle žádosti nájemce
25/066/2017
podmínky nájmu bytu č. 41, Družstevní č. p. 918, Skuteč na dobu určitou jednoho roku
26/066/2017
záměr nájmu prostor určených k podnikání v suterénu domu čp. 349,
B. Němcové, Skuteč
27/066/2017
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene na p. p. č. 661/1,
k. ú. Zbožnov, obec Skuteč s firmou
GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem
28/066/2017
smlouvu o zřízení věcného břemene
- služebnosti na p. p. č. 1093/12
o výměře 26 m², ovocný sad, k. ú.
Skuteč, obec Skuteč s Městskými vodovody a kanalizacemi s.r.o. Skuteč
Rada města bere na vědomí:
29/066/2017
odstoupení společnosti Vanderlaan
s.r.o., Praha, IČ 45537305 z výběrového řízení na akci „Snížení
energetické náročnosti budovy MŠ
Skuteč“
Rada města schvaluje:
30/066/2017
uzavření smlouvy o dílo na akci „Snížení energetické náročnosti budovy
MŠ Skuteč“ se společností SKOS
s.r.o., Skuteč
Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit:
31/066/2017
darovací smlouvu mezi Městem Skuteč a společností ČEZ Distribuce, a.s.
se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035 na částku
100.000 Kč, určenou na organizaci 15. ročníku festivalu Tomáškova
a Novákova hudební Skuteč
32/066/2017
rozpočtové opatření č. 3/2017
v rozpočtu města Skuteč
33/066/2017
poskytnutí finanční dotace spolku
Junák - český skaut, středisko Ležáky
Skuteč, z.s., Skuteč, IČ 15054179

ve výši 160.000 Kč na opravu střech
objektů na tábořišti Čachnov
34/066/2017
poskytnutí finanční dotace církevní
právnické osobě Římskokatolická
farnost - děkanství Skuteč ve výši
100.000 Kč na opravu nemovité
kulturní památky kostela sv. Václava
v Lažanech
35/066/2017
podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního
programu, výzva č. 74 - Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních
center

36/066/2017
prodej části p. p. č. 1093/1, o výměře 26 m², ovocný sad, k. ú. Skuteč, obec Skuteč za cenu 400 Kč/
m² + platná sazba DPH + náklady
s prodejem spojené firmě SKOS s.r.o.
Skuteč
37/066/2017
koupi části p. p. č. 1093/6, o výměře 173 m², ovocný sad, k. ú. Skuteč,
obec Skuteč za cenu 400 Kč/m² +
platná sazba DPH + náklady s prodejem spojené od firmy SKOS s.r.o.
Skuteč

Výpis z usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Skuteč
konaného dne 5. 6. 2017 na MěÚ Skuteč
Zastupitelstvo města schvaluje:
01/014/2017
členy návrhové komise.
02/014/2017
program 14. zasedání Zastupitelstva
města Skuteč
Zastupitelstvo
města
bere
na vědomí:
03/014/2017
zprávu starosty města Skuteč
04/014/2017
zápisy z kontrol Finančního výboru
zastupitelstva města Skuteč
05/014/2017
zápisy z kontrol Kontrolního výboru
zastupitelstva města Skuteč
06/014/2017
zprávu o hospodaření společnosti
Městská sportoviště Skuteč, s.r.o.,
Skuteč
07/014/2017
zprávu o hospodaření společnosti
Městské vodovody a kanalizace Skuteč s.r.o.
Zastupitelstvo města schvaluje: 08/014/2017
poskytnutí ručitelského závazku
města Skuteč společnosti Městské
vodovody a kanalizace Skuteč s.r.o.,
se sídlem Palackého náměstí 133,
539 73 Skuteč, za kontokorentní
úvěr od společnosti Česká spořitelna
a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha
4, ve výši 2.000.000 Kč a za investiční úvěr od společnosti Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62,
Praha 4, ve výši 12.000.000 Kč
09/014/2017
čerpání rozpočtu města Skuteč za období leden - duben 2017, dle přílohy.
10/014/2017
závěrečný účet města Skuteč za rok
2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok
2016 ve znění dle přílohy a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
11/014/2017
střednědobý výhled rozpočtu města
Skuteč na období 2018 - 2020
12/014/2017
účetní závěrku města Skuteč za účetní období 2016 sestavenou ke dni
31. 12. 2016, včetně výsledku hospodaření města za rok 2016
Zastupitelstvo
města
bere
na vědomí:
13/014/2017
rozpočtové opatření č. 2/2017
v rozpočtu města Skuteč
Zastupitelstvo města schvaluje: 14/014/2017
rozpočtové opatření č. 3/2017
v rozpočtu města Skuteč
15/014/2017
smlouvu o úvěru č. 0317083449
na úvěrovou částku 20.000.000Kč se
společností Česká spořitelna, a.s., Praha
16/014/2017
poskytnutí dotací z rozpočtu města
Skuteč

17/014/2017
poskytnutí finanční dotace církevní
právnické osobě Římskokatolická
farnost – děkanství Skuteč ve výši
300.000 Kč na I. etapu výmalby
kostela Nanebevzetí Panny Marie
ve Skutči a doplnění rozpočtového
opatření č. 3/2017 o výdajovou
částku 300.000 Kč z položky rezerva v rozpočtu města
18/014/2017
poskytnutí finanční dotace spolku
Junák - český skaut, středisko Ležáky Skuteč, z.s., Skuteč ve výši
160.000 Kč na opravu střech objektů
na tábořišti Čachnov
19/014/2017
poskytnutí finanční dotace církevní
právnické osobě Římskokatolická
farnost - děkanství Skuteč ve výši
100.000 Kč na opravu nemovité
kulturní památky kostela sv. Václava
v Lažanech
20/014/2017
darovací smlouvu mezi Městem Skuteč a společností ČEZ Distribuce, a.s.
se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8 na částku 100.000 Kč,
určenou na organizaci 15. ročníku
festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč
21/014/2017
darovací smlouvu na poskytnutí peněžitého daru ve výši 80.000 Kč
na zvýšení kvality služeb pro klienty
veřejné správy s Městem Chrudim
22/014/2017
převod práv a povinností k bytu č.
23, Družstevní, č. p. 927, Skuteč
na žádost nájemců na budoucího
kupujícího
23/014/2017
koupi části st. p. č. 664 o výměře 18
m², ostatní plocha - jiná plocha, k. ú
Skuteč, obec Skuteč za cenu 100
Kč/m² + náklady s prodejem spojené
+ platná sazba DPH
24/014/2017
prodej části p. p. č. 334/1, o výměře 114 m², ostatní plocha - jiná
plocha,
k. ú. Žďárec u Skutče, obec Skuteč
za cenu 35 Kč/m² + platná sazba
DPH + náklady s prodejem spojené
25/014/2017
prodej části p. p. č. 334/1, o výměře 115 m², ostatní plocha - jiná
plocha, k. ú. Žďárec u Skutče, obec
Skuteč za cenu 35 Kč/m² + platná
sazba DPH + náklady s prodejem
spojené
26/014/2017
budoucí kupní smlouvu na prodej
p. p. č. 1068/9, o výměře 418 m²,
orná půda, k. ú. Skuteč, obec Skuteč
za cenu 150 Kč/m² + platná sazba
DPH + náklady s prodejem spojené
27/014/2017
budoucí kupní smlouvu na prodej
p. p. č. 1068/8, o výměře 249 m²,
orná půda, k. ú. Skuteč, obec Skuteč

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
pohotovostní služby jsou od 9 do 13 hodin
Červenec
1.7. Sobota		
2.7. Neděle		
5.7. Středa - státní svátek
6.7. Čtvrtek - státní svátek
8.7. Sobota		
9.7. Neděle		
15.7. Sobota		
16.7. Neděle		
22.7. Sobota		
23.7. Neděle		
29.7. Sobota		
30.7. Neděle		

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

Srpen
5.8. Sobota		
6.8. Neděle		

MUDr. Petr Foltan
MUDr. Petr Foltan

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

Miřetice 31
Miřetice 31
Hlinsko
Hlinsko
Hlinsko, Nádražní 548
Hlinsko, Nádražní 548
Proseč u Skutče, Zahradní
Proseč u Skutče, Zahradní
Skuteč, Smetanova 568
Skuteč, Smetanova 568
Proseč u Skutče, Zahradní
Proseč u Skutče, Zahradní
Herálec, 81
Herálec, 81

240
240
240
240

Zdravotní středisko
Zdravotní středisko
Husova 64
Husova 64
Poliklinika Hlinsko
Poliklinika Hlinsko
Zdravotní středisko
Zdravotní středisko
U BOTANY Skuteč
U BOTANY Skuteč
Zdravotní středisko
Zdravotní středisko

za cenu 150 Kč/m² + platná sazba
DPH + náklady s prodejem spojené
Zastupitelstvo města neschvaluje: 28/014/2017
prodej části p. p. č. 2518/1, o výměře 35 m², ostatní plocha - ostatní komunikace, k. ú. Skuteč, obec Skuteč
29/014/2017
prodej p. p. č. 2289/1 o výměře
161 m², ostatní plocha - ostatní komunikace, k. ú. Skuteč, obec Skuteč
Zastupitelstvo města schvaluje: 30/014/2017
revokaci usnesení Zastupitelstva města Skuteč č. 17/013/2017 ze dne
6. 3. 2017
31/014/2017
podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 74 - Rozvoj infrastruktury
polyfunkčních komunitních center

32/014/2017
podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního
programu, výzva č. 28 - Specifické
informační a komunikační systémy
a infrastruktura II., na modernizaci
a nové informační systémy Městského úřadu Skuteč
33/014/2017
podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, výzva - Sociální bydlení (SVL)
II., na rekonstrukci bytového domu č.
p. 317, Skuteč
Zastupitelstvo
města
bere
na vědomí:
34/014/2017
zprávu o hodnocení 14. ročníku
festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč, který proběhl v období
12. 3. – 7. 5. 2017

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
- ČERVEN 2017 Mezi skutečské občany byli slavnostně přivítáni:

 Adam  Mikan, Družstevní
 David Hanus, Skutíčko

SVÁ Životní jubilea oslavili:
70 let
 Marie Vaňousová, Havlíčkova
 Alois Kunhart, Štěpánov
 Helena Taclová, Družstevní
 Eva Loskotová, Radčice
 Zdeněk Kavka, Lhota
 Jiří Vavřich, Nádražní
 Zdeňka Daňková, Sládkova
 Miloš Tuťálek, Jiráskova
 Marta Filipiová, Lažany
 Lydie Mužíková, Smila Flašky
75 let
 Hana Janoušková, Vilibalda Svobody
80 let
 Věra Kynclová, Havlíčkova
 Anna Hrubešová, Sládkova
 Libuše Haláková, Smetanova
85 let
 Ladislav Cepl, Zbožnov 20
90 let
 Ladislav Moučka, Zahradní
 Vlasta Čechová, Družstevní
92 let
 Josef Novotný, Tylova 125

Změny v poskytování Pečovatelské služby
Pečovatelská služba SeniorCentra Skuteč je terénní sociální
službou, kterou poskytujeme těm,
kdo potřebují pomoc druhé osoby se zajištěním svých potřeb,
žijí ve svém přirozeném prostředí a nemohou využít jiné veřejně
dostupné služby. Naším cílem
je doplnit chybějící schopnosti
a dovednosti osob, doplnit pomoc
a podporu rodin.
Od června 2017 jsme byli nuceni přistoupit ke změnám v poskytování této služby, které se dotkly
většiny našich klientů. Přiměla nás
k tomu metodika Pardubického
kraje, která se týká přidělování dotací na službu, bez kterých nejsme
schopni službu poskytovat. Podle
vyjádření kraje a této metodiky
poskytované služby nemají nahrazovat jiné veřejně dostupné služby.
Dovážka obědů má zároveň pouze
vhodně doplňovat ostatní poskytované činnosti.
Byli jsme postaveni před dilema, buď zrušit Pečovatelskou
službu zcela bez náhrady, nebo
změnit pravidla poskytování služby a pokusit se Pečovatelskou
službu SeniorCentra Skuteč udržet. Rozhodli jsme se pro druhou z možností a s platností od
1. června 2017 jsme upravili pravidla poskytování služby.
Zásadní změnou je, že obědy ani
velký úklid už nadále neposkytujeme samostatně, ale pouze pokud je
poskytována další péče.

Celou změnu jsme pečlivě připravili. Nejdřív jsme rozmysleli
postup, zpracovali podklady a potřebnou dokumentaci. V průběhu
1. poloviny května jsme navštívili
všechny naše klienty a vše jim podrobně vysvětlili. Ve 2. polovině
května jsme všechny obešli znovu
a domluvili se na dalším postupu.
Upravili jsme smlouvy u stávajících klientů, u ostatních jsme se
dohodli na ukončení smluv, a případném zprostředkování služeb
od jiných poskytovatelů.
Výsledky mohu shrnout následujícím způsobem. Podařilo se nám
vysvětlit všem našim klientům změny vč. jejich odůvodnění. Nikdo
nezůstal bez zajištění potřebné péče
či služeb. Kdo měl zájem, pomohli
jsme zprostředkovat služby jiným
způsobem. Počet smluv jsme snížili
zhruba na polovinu, méně času trávíme rozvozem a nandáváním jídla, více času věnujeme přímé péči
o klienty, kteří ji potřebují. Otázka profinancování služby zůstává otevřená, ale pokusili jsme
se nastavit službu udržitelným
způsobem co do našich možností
i metodiky poskytování dotací.
Mgr. Linda Bodláková
vedoucí sociální péče
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DOUPNÍKŮV BRANNÝ ZÁVOD
Základní a mateřská škola
ve Žďárci u Skutče uspořádala
v pátek 19. května již 14. ročník
„Doupníkova branného závodu“.
Letos k tomuto závodu odstartovalo od žďárecké školy na devadesát dětí. Ty, za příjemného počasí,
plnily na trase do cíle a v radčickém sportovním areálu Doupnice
rozmanité úkoly. Účastníci trefovali terče ze vzduchovky, shazovali míčkem plechovky, závodili
na chůdách i v hodu kriketovým
míčkem. To bylo proloženo určováním časové posloupnosti děje,
skládáním puzzle, hádáním pohádkových postaviček či poznáváním
rostlin a plodů naší flóry. V cíli
pak na závodníky za splněné úkoly čekala spousta odměn a bohatá
tombola.
Hluk té spousty dětí probudil
v jeskyni loupežníka Doupníka,
který vyzval účastníky k hledání
pokladu a rozluštění záhadné šifry. Opět Doupník, jako každý rok,
ošerpoval končící „páťáky“, kteří
ve žďárecké škole ukončí 1. stupeň a odchází do Skutče. V samém
závěru došlo, za hlasitého povzbu-

zování dětí, k odemykání vody
„opravdovým“ místním vodníkem,
který je velmi oblíbený a vždy netrpělivě očekávaný.
Dík pořadatelů patří všem níže
uvedeným sponzorům, ale také

Atletické závody
„Hrošiáda“

všem dobrovolníkům, kteří se
na této akci podíleli:
MÚ SKUTEČ, SDH RADČICE,
TJ SOKOL RADČICE, SDH ŽĎÁREC, MLÉKÁRNA HLINSKO,
a.s., ŘEZNICTVÍ ČEJKA SKUTEČ, ERIKA VODVÁRKOVÁ ZE
ŽĎÁRCE, UCHYTILOVI Z RADČIC, ŠULCOVI Z RADČIC, CHALOUPKOVI ZE ŽĎÁRCE, J. PO-

LANSKÝ A K. ODSTRČILOVÁ
Z ČERTOVINY, STAVBY BROKL
ZE SKUTČE, NIKA LOGISTICS
CHRUDIM, AUTO SLAVÍČEK
CHRUDIM, NAVRÁTILOVI ZE
SKUTČE, DAGMAR SVĚRÁ-

ZPRÁVY Z GYMNÁZIA
Dokument Nezlomené
a beseda s autorkou
Na Gymnáziu proběhla projekce
dokumentu „Nezlomené“ o ženách
z Indie, Kamerunu a Afghánistánu,
které našly sílu vzepřít se svému osudu. Následovala beseda s novinářkou, humanitární pracovnicí a spoluautorkou dokumentu Markétou
Kutilovou z organizace Pontopolis.
Tato akce nám pomohla porozumět
odlišným kulturním zvyklostem
a přiměla vážit si kultury vlastní a relativní svobody v naší zemi.
Exkurze
do azylového domu
Třída 3. BP uspořádala sbírku
oblečení a hraček a v rámci jejich
předání absolvovala exkurzi do Charitního domu v Havlíčkově Brodě,
který slouží jako azylový dům pro
matky s dětmi. Studenti se seznámili s fungováním azylového domu
a s mnohdy šokujícími osudy zdejších maminek s dětmi a mají díky tomuto setkání zase o něco barevnější
obraz světa...
Mládí míří
do hospicu
Studenti skutečského gymnázia navštívili v městě plném
hořických trubiček, Hořicích,
místní domácí hospic Duha.
Studentům zde zajímavě přednášela zakladatelka prvního domácího hospicu ve východních
Čechách paní Jana Sieberová.
Vyprávěla jim o své životní
cestě, zkušenostech, rodině
i pacientech trpících rakovinou,
zmínila se i o svém duchovním
doprovázení otce kardinála
Vlka, který hořický hospic před

ZPRÁVY ZE ZŠ SMETANOVA

čtyřmi lety osobně navštívil a podporoval. Druhou částí exkurze byla návštěva Smetanových sadů v Hořicích
(rodiče slavného skladatele z Hořicka
pocházeli a přímo v Hořicích měli
svatbu), kde žáci mimo jiné plnili
úkoly tzv. Trubičkové stezky.
Mezinárodní certifikát
prokazující nejvyšší
úroveň znalostí Aj
Studentce maturitního ročníku
Markétě Štikarové se podařilo složit
jazykovou zkoušku z angličtiny
nad rámec gymnaziálního vzdělání. Markéta plně využila všeho,
co jí gymnaziální studium nabízí,
a díky svému jazykovému nadání
a motivaci dosáhla nejvyšší možné
úrovně z obecné angličtiny, kterou
lze dle mezinárodně uznávaných
Cambridge zkoušek získat. Markéta skládala zkoušku CAE, ale
její dosažený výsledek je na úrovni
C2, odpovídá tedy certifikátu nejvyššímu (CPE). Maturitní zkouška
požaduje znalosti úrovně B1, tedy
o 3 úrovně nižší než C2.
dokončení na straně 7

KOVÁ ZE ŽĎÁRCE, MARTINA
HOSPODKOVÁ Z HLINSKA,
SALÁTOVI ZE SKUTČE, ŠKORPÍKOVI Z OLDŘETIC, ŘEZNICTVÍ NOVÁK, POKORNÝ ZE
SKUTČE, HRUBEŠOVI Z MALINNÉHO, BOUŠKOVI ZE SKUTČE, CIMBURKOVI Z RADČIC,
MARTIN KUSÝ Z MRÁKOTÍNA, p. PELIKÁN, p. MALINSKÝ,
MARIE OPLÍŠTILOVÁ, PETR
UCHYTIL, LIBOR ŠULC, MARTIN KUSÝ, VÁCLAV SODOMKA, MARIE BUREŠOVÁ, JAN
FLÍDR, VERONIKA BRYCHTOVÁ, PETR MALINSKÝ, ZDENA
FLÍDROVÁ, OLDŘICH FLÍDR,
DOMINIKA SPILKOVÁ, TEREZKA SPILKOVÁ, MILUŠE MICHÁLKOVÁ, VÁCLAV SPILKO,
ZUZANA SVÁROVSKÁ, TOMÁŠ UCHYTIL, ZUZANA VINCENCIOVÁ, MAREK HÁDLÍK,
RADIM ŠTĚPÁNEK, VERONIKA VODIČKOVÁ, ADÉLKA
BAČKOVSKÁ, LUCIE HROMÁDKOVÁ, ADÉLKA BUREŠOVÁ, NATHALIE GREGOROVÁ, MICHAELA SOLNIČKOVÁ,
TOMÁŠ KRATOCHVIL, HYNEK
KUBÍK, KAMIL HROMÁDKO, ZDENA ŠULCOVÁ, RADKA KOTVASOVÁ, PEŇÁZOVI
RADČICE.
kolektiv ZŠ a MŠ
Žďárec u Skutče

Ve středu 17. května 2017 se
naši žáci zúčastnili atletických
závodů v Hrochově Týnci, a to
ve složení:
1. stupeň: Tereza Henychová,
Eliška Charvátová, Alexandr Havlíček, Aleš Baloun, Tereza Peřinová, Anna Drobná, Lukáš Dvořáček, David Adámek
2. stupeň: Leona Novotná, Adéla
Ceralová, Daniel Sršeň, Jiří Netolický, Michaela Uličná, Adéla
Bačkovská, Michal Korytář, Filip
Zindulka
Od první disciplíny se naši sportovci soustředili na své výkony
a celé dopoledne bojovali ze všech
sil, aby zdárně reprezentovali naši

školu. Vyplatilo se. Za výborné
výkony jednotlivých žáků mluví 1.
místo 2. stupně a 3. místo 1. stupně. V celkovém součtu za podzim-

ní a jarní kolo se naše škola umístila na krásném 1. místě a získala
tak pohár vítěze „Hrošiády 2017“.
Všem sportovcům gratulujeme!!!

Turistický kurs 2017
Naše Základní škola Smetanova Skuteč již několikátým rokem
pořádá pro osmý ročník turistický
kurs. Tradičně se spí v kempu Sedmihorky v Českém ráji a tamtéž se
každý den chodí na různě náročné
túry. Letos jsme jeli na celý týden
od 15. do 19. května. Osmáků bylo
„pouze“ 24, organizační starosti tak
byly umenšeny a čekalo se na jediné – na počasí. A to vyšlo skvěle.
Prakticky celý turistický kurs
jsme se mohli spolehnout na sluníčko a příjemné teploty. Pokud vystoupily až nad nějakých 25 stupňů,
zachránily nás lesy a jejich stín.
Postupně jsme tak s osmou třídou

navštívili Hrubou Skálu (pondělní
zahřívací výšlap), hrad Valdštejn
a město Turnov (úterní túra), Kopicův statek (středeční úvod k orientačnímu běhu), hrad Trosky (čtvrteční porce 24 kilometrů). V pátek
jsme už jen zamávali a jeli domů.
Orientační běh je už také tradiční
oblíbená zkouška, jak se náctiletí
dokáží orientovat v prostoru kempu podle mapy, a jak rychle zvládnou vyfotit deset stanovišť. Letos
vyhrála Adéla Burešová, trumfnout
ji mohl Radek Janáček, ale nevyfotil jedno stanoviště a neúprosná
pravidla ho vyřadila z pole umístěných. Příště si to Radek pohlídá.

Program po návratu z túr byl rozličný – někdy hry, jindy hokej (zde
ovšem s povzdechem, že v celém
kempu nebyla ani jedna televize
a wifina byla přetížená), jednou
jsme si zatopili táborák, ale přiznejme si, že děti obecně dnes ohýnkem
nezaujmete – leda by byl na chytrém mobilu, a buřtem je nepohostíte.
Dudek a Flídr by se kamarádil
s hradeckou školou a taky jsme tam
potkali dvojníka Damiena Zelingera, který se od našeho „originálu“
odlišoval peprnějším slovníkem.

ULIČNÁ a MATOUŠ BOHATÝ
(7. ročník) pro Tuta Via Vitae se
podařilo vyhrát ve své kategorii
krajská kola a postoupit do republikového finále. V úterý 25.

dubna a ve čtvrtek 27. dubna
žáci soutěžili v refektáři Emauzského opatství v Praze s dalšími
týmy o co nejlepší umístění. Oba
týmy skončily na krásných 13.

místech. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší
školy. 			

8. třída ZŠ Smetanova

Celostátní finále
soutěží
V minulém vydání jsme Vás
informovali o účasti našich žáků
v soutěžích Finanční gramotnost
a Tuta Via Vitae. Družstvům
ve složení DENISA PUDILOVÁ, VERONIKA VODIČKOVÁ
a ŠTĚPÁN VAŠEK (9. ročník)
pro Finanční gramotnost a LUCIE KUČEROVÁ, MICHAELA

V týdnu od 22. 5. do 26. 5. jsme
se s našimi třeťáčky vypravili
po stopách Krakonoše do Krkonoš. Vylodili jsme se v Peci pod
Sněžkou a „vyfuněli“ prudkým
stoupáním na Lučiny k chatě Slovanka. Pohodlně jsme se ubytovali
a poprvé okusili velice chutnou
kuchyni majitelů chaty. Následovala první „okukovací“ túra
po okolí. V následujících dnech
se naše odvážná skupina pustila
do lůna Krkonoš. Nebudeme se
chlubit, že jsme zdolali Sněžku
pěšky, neboť jsme se svezli lanovkou, ale neupřeme si pochvalu nad
dlouhou zpáteční cestou, která nás
vedla po polské straně přes Luční
boudu, Výrovku a Liščí louku až
zpět do útulné chaloupky.
I další výpravy byly zajímavé
– Černá hora (rozhledna, vysílač,
vřesoviště), Tetřeví boudy, aj.Pokud jsme právě nepochodovali, až
nás bolely i ty vložky do bot, účastnili jsme se různých jiných aktivit:
přednáška z KRNAPU, přednáška
horské služby, orientační běh, míčové a jiné hry, soutěže, karneval.
Vzrušujícím zážitkem pro nás
bylo táhle vytí (vlků ) nesoucí

Toulky s Krakonošem

se údolím, pozorování nebojácného páru srnek (stačilo natáhnout
ruku), noční tajuplné zvuky (asi
medvěd!), stíny kolem chalupy že by Krakonoš kontroloval naše

chování? My byli moc hodní,
pane strážce hor (většina! ).
Sláva nazdar výletu, nezmokli
jsme (ač hlásili), nezmrzli (prozřetelně jsme si nabalili zimní bundy

Mgr. Ludmila Drobná

a kulíšky), a už jsme tu. Tak zase
někdy příště.
Žáci 3. tříd
ZŠ Smetanova
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Co se dělo v knihovně

Loutkové představení v knihovně

V pátek 2. června 2017 přijely do skutečské knihovny děti z mateřské školy ve Žďárci u Skutče. V knihovně je čekalo loutkové
představení, které si pro ně připravil pan Aleš Marek.
Pohádku „O makové panence“ zahrály a zazpívaly děti ze ZŠ
Komenského: Anička Kozderková, Lucka Cimburková a Honzík
Marek. O hudební doprovod se postaral pan Aleš Marek.

Informace pro návštěvníky městské knihovny:
Během prázdnin zůstává otevírací doba knihovny beze změny. Ať
už se chystáte na dovolenou nebo budete odpočívat doma, přijďte
si vybrat z naší široké nabídky knížek nebo společenských her. Vybere si opravdu každý.
Zde nabízíme pár tipů z našich novinek:

Setkání s „rytířkou Řádu krásného slova“

V pondělí 5. června 2017 jsme v knihovně ve Skutči přivítali
spisovatelku, paní Ivonu Březinovou, nositelku titulu „rytíř Řádu
krásného slova“ a mnoha dalších literárních ocenění. Setkáním se
známou autorkou knih pro děti a mládež jsme odměnili druháčky
ZŠ Smetanova za jejich pravidelné návštěvy knihovny.
Děti se dozvěděly, jak se paní Ivona Březinová stala spisovatelkou, nahlédly do jejího světa pohádek a příběhů, a také zjistily, co
předchází tomu, než knížka spatří světlo světa.
Věříme, že toto milé setkání přivábí děti ke čtení, třeba i k tomu
prázdninovému.
Velký dík patří i paní učitelce Janě Peřinové a paní učitelce Ivaně Kosařové, které věnují čas k návštěvám knihovny. Čas, který se
určitě vyplatí, protože velká část jejich druháčků je už pravidelnými návštěvníky knihovny i ve svém volném čase.

FOTOKURIOZITA

Za zajímavostí na snímku byste
se museli vydat až do Západních
Čech. Neobvyklou „botanickou

zahradu“ si zřídil jeden ze zahrádkářů na břehu Ohře – na úseku mezi
Loktem a Svatošskými skalami.

HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica
v Nových Hradech
V loňském roce se uskutečnilo
v novohradském kostele úspěšné
vystoupení legendárního Spirituál Kvintetu. Pro letošní rok jsme
opět připravili hudební „lahůdku“,
a to v podobě vystoupení hudebního uskupení HRADIŠŤAN & Jiří
Pavlica.
HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica
je ojedinělé seskupení s vysokou
uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým
záběrem a netradičním repertoárem, který v počátcích vycházel
zejména z lidové tradice. Pro tuto
příležitost je připraven speciální
„kostelní“ program, ve kterém

zazní písně z jejich bohatého repertoáru.
Dovolte nám, abychom vás pozvali na koncert, který se uskuteční
27. srpna 2017 od 17 hodin v kostele sv. Jakuba v Nových Hradech.
Předprodej vstupenek bude
probíhat od 17. 7. 2017 na Obecním úřadě Nové Hrady, tel.:
469 325 104; Muzeum dýmek Proseč, tel.: 468 000 265; Informační
centrum Litomyšl, tel.: 461 612 161
a Luže, tel.: 469 671 223. Vstupné
300 Kč k sezení, 150 Kč k stání.
Další informace jsou uveřejněny
na www.farnispolecenstvi.cz
Farnost Nové Hrady

Nové knihy:
Žízeň – Jo Nesbo
Titáni – Leila Meacham
Znamení osudu – Laura Walden
Okénko do snů – Táňa Keleová-Vasilková
Husitská epopej V. – Vlastimil Vondruška
Noční lov – Robert Bryndza
Země odpoledního slunce – Barbora Woodová
Postřehy teplákové bohyně – Zuzana Hubeňáková
Manželé odvedle – Shari Lepena
Italské boty – Henning Mankell
Nové společenské hry:
Quiddler
Dominion
Zajíc a želva
Cortex
Na prodej
Krysí válka

Podzimní kulturní menu

Jakmile si odpočineme
a zregenerujeme své síly
o prázdninových měsících,
můžeme se těšit na slibovaný
podzim plný kultury. Přinese klasický divadelní cyklus
pěti divadelních představení
a k tomu návdavkem další tří
s podtitulem „Top 3“ (nejlepší
za posledních 10 let).
Aktuálně registrujeme 294
abonentů, to znamená, že volné vstupenky na jednotlivá
představení v předplatném jsou
ještě k dispozici. Jejich prodej
bude zahájen v pondělí 14. srpna od 9 hodin on line na http://
vstupenky.skutec.cz, i fyzicky
na odboru kultury MěÚ Skuteč

5. – 7. 7., 10 – 17 h.
5. 7. od 8 h.

5. 7. od 21.30 h.
9. 7. od 15.30 h.
12. 7. od 21.30 h.
13. 7. od 20 h.
21. 7. od 20.30 h.
22. 7. od 14 h.

22. 7. od 20 h.
23. 7. od 15.30 h.
26. 7. od 21.30 h.
27. 7. od 20 h.
28. 7. od 20.30 h.
29. 7.od 20 h.
2. 8. od 20.30 h.

a v TIC při Městském muzeu
Skuteč. V tomto termínu zahájíme také předprodej vstupenek
na X. Den s dechovkou (22.
10.) a Vánoční koncert Moravanky (5. 12.).
Velkou radost nám udělal
zájem o Top představení. Pokud uvažujete o návštěvě některého z nich, máte nejvyšší
čas si vstupenku zajistit, protože volných míst už je poskrovnu a jsou pouze zcela vzadu
nebo na přístavcích. Počty
prodaných vstupenek u jednotlivých titulů uvádíme v závorkách: A do pyžam! (343), Hrdý
Budžeš (360) a Můj báječný
rozvod (373). 
/frí/

FORTIS
Historická skupina šermu
STAVER CUP 2017
23. ročník turnaje v malé kopané
Stadion Luže
kino: Z PAŘÍŽE DO PAŘÍŽE
O PYŠNÉ ČARODĚJNICI
Loutkové divadlo Kozlík Choceň
kino: I DVA JSOU RODINA
kino: ZPÍVEJ
PYTLÁCKÁ NOC
Tradiční zábava s kapelou Quatrro
POSEZENÍ S DECHOVKOU
Jásalka Band a Černovická dechovka
Sportovní areál Bělá
NONSENS NOCI SVATOJANSKEJ
Túlavé divadlo Trnava
O NEPOSLUŠNÝCH KŮZLÁTKÁCH
Loutkové divadlo Kozlík Choceň
kino: PŘÍCHOZÍ
kino: LICHOZŘOUTI
HRADNÍ HRÁTKY S MÓDOU
Módní přehlídka oděvů šperků
ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY
Divadlo Commedia Poprad
kino: SPOJENCI

Duhové léto Hlinsko - červenec
19. 7. O Smolíčkovi anebo pohádka z kufru
od 17 hodin, Betlém, vstupné 60 Kč
28. 7. Seský trh
od 8 – 17 hodin, před Orlovnou
29. 7. Den dřeva a medu s jarmarkem
od 10 – 17 hodin, Betlém
a před Orlovnou
vstupné: děti 10 Kč, dospělí 30 Kč
Více na www.duhoveleto.hlinsko.cz.
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Výpis z usnesení z 67. zasedání Rady města Skuteč
konaného dne 12. června 2017 na Městském úřadě Skuteč
Rada města bere na vědomí:
01/067/2017
závěry inspekce poskytování sociálních služeb v příspěvkové organizaci
SeniorCentrum Skuteč.
02/067/2017
petici č. j. 739/2017 doručenou
na podatelnu Městského úřadu Skuteč
dne 05. 06. 2017
Rada města schvaluje:
03/067/2017
jmenování vedoucí ekonomického odboru Městského úřadu Skuteč
04/067/2017
směrnici S 2/2017 organizační řád
05/067/2017
smlouvu o spolupráci na projektu „Rodinné pasy v Pardubickém kraji“ se
spolkem Česká rada dětí a mládeže,
Praha
06/067/2017
smlouvu o poskytnutí slev, služeb a výhod držitelům Evropských karet mládeže EYCA (dříve EURO<26) v ČR se
spolkem Česká rada dětí a mládeže,
Praha
07/067/2017
rozhodnutí o výběru zhotovitele akce
„Rekonstrukce sociálního zařízení
v ZŠ Smetanova ve Skutči“ na základě
zprávy hodnotící komise
08/067/2017
objednávku
č.
1310/2017/6
na opravu chodníku v ulici Sadová
Skuteč u firmy Zdeněk Hrubeš, Prosetín
09/067/2017
smlouvu o dílo na akci „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Skuteč“
s firmou SKOS s.r.o.
10/067/2017
smlouvu o dílo na zpracování žádosti
o dotaci a studie proveditelnosti k projektu polyfunkčního komunitního centra se společností LK Advisory, s.r.o.,
Praha 10
11/067/2017
objednávku č. 106/2017/2 na dodávku a montáž 3 ks bezdrátového
hlásiče ve Lhotě u Skutče u společnosti
EMPEMONT s.r.o., Valašské Meziříčí
12/067/2017
objednávku č. 361/2017/4 na nábytkovou sestavu do kanceláře č. 306 budovy Městského úřadu ve Skutči u společnosti Mias OC spol. s r.o., Krouna
13/067/2017
nájem bytu č. 4, Palackého náměstí č.
p. 373, Skuteč na dobu určitou jednoho roku a ukládá s nájemcem uzavřít

nájemní smlouvu
14/067/2017
nájem bytu č. 6, Boženy Němcové č.
p. 931, Skuteč na dobu určitou jednoho roku a ukládá s nájemcem uzavřít
nájemní smlouvu
15/067/2017
dohodu o ukončení smlouvy o pachtu
části p. p. č. 1068/9, k. ú. Skuteč,
obec Skuteč
16/067/2017
dohodu o ukončení smlouvy o pachtu
části p. p. č. 1068/9, k. ú. Skuteč,
obec Skuteč
17/067/2017
pacht části p. p. č. 119/6, o výměře
40 m², ostatní plocha - manipulační
plocha a části p. p. č. 1123, o výměře
30 m², ostatní plocha - ostatní komunikace, vše k. ú. Hněvětice, obec Skuteč
za cenu 2 Kč/m²/rok
18/067/2017
záměr prodeje části pozemkové parcely č. 119/6, o výměře cca 25 m²,
ostatní plocha - manipulační plocha, k.
ú. Hněvětice, obec Skuteč
19/067/2017
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu na p. p. č. 1240/1, 1240/3,
1240/6, 1097/2 a 1123/6, vše k. ú.
Radčice u Skutče, obec Skuteč za jednorázovou úplatu ve výši 50 Kč bm +
platná sazba DPH
20/067/2017
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene na p. p. č. 2461/1,
k. ú. Skuteč, obec Skuteč s firmou GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem
21/067/2017
podání žádosti o dotaci v programu
podpora v oblasti cestovního ruchu
v Pardubickém kraji na projekční práce na Sdruženou stezku pro cyklisty
a chodce Skuteč – Předhradí z rozpočtových prostředků Pardubického kraje
22/067/2017
objednávku č. 1309/2017/6 na výrobu a montáž kovaného plotu k pomníku padlých v místní části Radčice
a ke křížku v místní části Zbožnov u firmy Ivo Pokorný, Skuteč
23/067/2017
objednávku č. 1311/2017/6 na demontáž, tryskání, nátěr a montáž
oplocení u křížku na p. p. č. 1102/1,
k. ú. Skutíčko u firmy BcA. Aleš Košvanec, Luže

Spokojený obchůdek
Kde? Dřeveš 34, Tisovec, obchod bývalé jednoty
poslusna.b@seznam.cz, Tel: 774 917 602

nového ho
Prodej
ětské
vého d ,
o
r
a
z
a
ib
í, bot
oblečen tohů
, ba
bačkor
apod.

Prodejní
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

doba:
8: 30 8: 30 8: 30 8: 30 8: 30 -

NOV
OTEV Ě
ŘENO

15:
15:
17:
15:
14:

30
30
00
30
30

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

Řádkový inzerát

Prodám řadový rodinný dům 4+1, s garáží a zahradou ve Skutči po částečné rekonstrukci. Dobrý stav. Ne reality. Tel.: 776 001 771 - po 16. hod.

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

Firma Sintex, a.s. Skuteč hledá brigádníky v období letních prázdnin.
Zájemci mohou volat na tel.: 469 350 176 nebo se mohou osobně dostavit do firmy.

ZPRÁVY Z GYMNÁZIA
dokončení ze str. 2

I v letošním ročníku „Evropy ve škole“
umístění v celostátním kole

Mezi 32 literárními pracemi, které postoupily z krajských kol do celostátního finále literární části soutěže „Evropa ve škole“, získala ve III. kategorii studentů do 18 let zvláštní cenu poroty Barbora Bišková ze septimy
za svoji povídku „Prohlídka šatní skříně“.
Ve dnech 15. a 16. června 2017 bude naši školu reprezentovat na slavnostní přehlídce v Českém Krumlově. Blahopřejeme!

Autorské čtení v Hradci Králové

V rámci 4. ročníku Týdne otevřených kostelů v Hradci Králové dostaly příležitost představit se veřejnosti i tři studentky našeho gymnázia: Kristýna Jirásková a Olga Kuttelwascherová ze septimy a Magdaléna Vodvárková z kvarty.
V pondělním divadelním a literárním večeru „O životě“ představily v refektáři
Nového Adalbertina autorským čtením své texty „Milý dědečku“, „Evě Braunové“ a povídku „Prázdná kniha“. Propojení slova a hudby, písně Hallelujah
i Krylovo Děkuji v podání všech tří dívek vytvořilo neobvyklou atmosféru,
kterou ocenilo vnímavé obecenstvo dlouhým potleskem.

VZPOMÍNKA
Dne 13. 7. 2017 uplyne 10 let od chvíle, kdy nás
navždy opustil pan Čestmír Štorek z Leštinky.
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.
					

Manželka Věra a syn Michal s manželkou

VZPOMÍNKA

Dne 1. července tomu bude již neuvěřitelných 33
let od chvíle, kdy nám do našeho života zasáhla
krutá rána osudu a navždy nás náhle opustil náš
milovaný tatínek a manžel pan František Vrabec
ze Zhoře. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou na starostlivého tatínka vzpomínají děti Jana,
Alena, Miloš a manželka Jaroslava

VZPOMÍNKA

Kdo ho znal, vzpomene, kdo ho měl rád, nezapomene.

Dne 8. července tomu budou dva roky, co nás navždy opustil pan Karel Vašek. 		


Stále vzpomíná rodina.
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Ze zahradní slavnosti MŠ Osady Ležáků

q Všichni společně na jedné lodi.

3

AVILO MEDIOPTIK s.r.o

ANGLIČTINA HROU
PRO DĚTI V MŠ

Tento program je začleňován jedenkrát týdně pro několik homogenních skupin dětí
z mateřské školy dle jejich
Na Labišti 532,
zájmu a zájmu rodičů. Prvky
Pardubice,
VÍCE
z tohoto programu jsou v rámci
INFORMACÍ
tel: 466 647 352
rovného přístupu ke vzděláváU NÁS
V OPTICE
ní v mateřské škole zařazeny
Sládkova 849,
i během dne jako jeho nabídka
Skuteč,
ORIGINÁLNÍ BRÝLE
tel: 469 350 541
v praktických situacích. Každé
S VLASTNÍM PODPISEM
dítě je individualitou a proto
Zrak – brýle v průběhu života
se ve výuce anglického jazyka
Další užitečné informace k péči o zrak najdete opět v rubrice
snažím, aby hodiny probíhaly
Neotištěno ve
Olivova_inzerce_Hero2_85x55.indd
1 Skutečských novinách na www.skutec.cz.
14.06.2017 10:54:41
v klidu, harmonii a přátelském

1

Palackého 38,
Holice,
tel: 466 920 672

duchu. V průběhu využívám
různorodé pohybové, hudebně
pohybové, smyslové, zvukové,
relaxační hry, kde děti v řízených nebo nepřímo řízených
činnostech plní úkoly, zjišťují
sounáležitosti, vnímají změny
a aktivně se s nimi vyrovnávají, kriticky myslí a s tímto pak
při práci s anglickým textem
nakládají. V okruhu témat se
děti učí s tímto zmíněným přístupem za pomoci písní k dané
lekci, her, obrázků a učebnicového sešitu používat záměrně
s určitou významovou vazbou
daná anglická slova v kontextu
a také s nimi pracovat na základě získaných informací.
Toto seznámení dětí s anglickým jazykem probíhá formou
hry v souladu s demokratickými principy, respektem k jejich
osobnosti, vedením k zodpovědnému jednání a kritickému

myšlení vycházející z alternativního programu Začít spolu.
Nejedná se tedy o pouhé opakování slovíček bez motivace
a her. V této formě výuky jde
naopak o prožitek dítěte formou her, básniček, písniček,
poslechu, pohybových aktivit,
zábavného procvičování, kterým se anglická slovíčka snáze dostávají do dětské paměti
a děti je pak kdykoli mohou

použít v běžném životě při
kontaktu použití anglického jazyka, což jasně vychází z požadavků RVP PV.
Zpětnou vazbou je nám
ukázková hodina pro rodiče
s jejich kladnými reakcemi
a hlavně natěšený přístup dětí,
které komunikaci v angličtině
vyžadují.
Bc. Pavlína Jetmarová,
vedení projektu v MŠ

q Pasování školáků

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM V NAŠÍ ŠKOLCE TROCHU JINAK

Vydává město Skuteč, Palackého nám. 133, 539 73, IČ: 00270903
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: Městký 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. Cena na stánku: 10 Kč

I v tomto školním roce pokračujeme v projektu „CELÉ
ČESKO ČTE DĚTEM“.
Ve spolupráci s Městskou knihovnou ve Skutči naplňujeme
program „ČTEME SI SPOLU“. Tento program splňuje
všechny cíle celostátního projektu a především podporuje
předčítání dětem. Naším celoročním patronem čtení se stala
paní knihovnice Marie Burešová. Každý měsíc dochází
do naší mateřské školy a seznamuje děti s literaturou.
Společně si předčítáme, plníme úkoly. Na závěr děti dostanou list s příběhem a úkolem,
který vypracují doma s rodiči.
Každý splněný úkol je ohodnocen ve čtenářském kalendáři.
Projekt děti velmi baví, v měsíci březnu jsme knihovnu navštívili osobně. Nadále pokračujeme v každodenním předčítání

před odpočinkem a ve volných
chvilkách. S dětmi o čtených
knihách a příbězích diskutujeme, převyprávíme si je a ilustrujeme. I tento rok jsme se
zapojili do 7. TÝDNE ČTENÍ. Téma RODINA - základ všeho - se nesl v duchu
,,MÁMO, TÁTO, PŘEČTI
MI POHÁDKU“. Po celý
týden k nám docházeli rodiče a prarodiče předčítat pohádkové příběhy. Předčítání
je vstupem do světa fantazie,

nestojí žádné peníze, nevyžaduje velké přípravy – stojí nás
jen trochu času a ochoty být
se svými dětmi. Jsme rádi, že
děti čtení baví a že se neustále
potvrzuje ….ČTENÍ A PRAVIDELNÉ PŘEDČÍTÁNÍ JE
TOU NEJLEPŠÍ INVESTICÍ
DO ÚSPEŠNÉ BUDOUCNOSTI DÍTĚTE.
Tak nezapomeňte – ČTĚME
DĚTEM KAŽDÝ DEN!
Klára Mihulková, DiS.,
vedení projektu v MŠ

q Výlet na zámek a do obory Žleby.

