MYŠLENKY MOUDRÝCH
Co chceš, můžeš.

Tomáš Baťa

Organizace školního roku
2017/2018
Začátek školního roku.................................................................4. září 2017
Podzimní prázdniny....................................................... 26. a 27. října 2017
Vánoční prázdniny.................................. 23. prosince 2017 – 2. ledna 2018
Konec prvního pololetí..........................................................31. ledna 2018
Jednodenní pololetní prázdniny.............................................. 2. února 2018
Jarní prázdniny (okres Chrudim)................................12. – 18. března 2018
Velikonoční prázdniny................................................29. – 30. března 2018
Konec druhého pololetí........................................................29. června 2018

Přání školákům

Se začínajícím školním rokem 2017/2018 přejeme všem žákům,
studentům, ale i pedagogům, ať je pro ně po všech stránkách rokem úspěšným
a přinese jim jen samá pozitiva. 		 redakce Skutečských novin

Opravy silnice k Luži
budou pokračovat

q V srpnu jsme na Skutečsku zaznamenali několik bouřek. Při jedné z nich uhodil do kapličky na Zbožnově kulový blesk. Podrobnosti se dočtete
v samostatném  článku na této straně.

Rekonstrukce hasičské zbrojnice začíná

Díky dotaci získané z Integrovaného regionálního operačního
programu na rekonstrukci hasičské zbrojnice ve Skutči v programu „Zvýšení odolnosti hasičské
zbrojnice JSDH Skuteč vůči účinkům mimořádných událostí“ se
skutečští hasiči dočkají výrazně
lepších podmínek v podobě zcela
nového objektu.  Ten bude prostornější a bude disponovat i potřebným zázemím pro krizové situace.
Důležité rovněž je, že splní veške-

ré normy a požadavky současné
legislativy pro požární budovy.
Od září dodavatelská firma
STAVER Luže, s.r.o. začne naplno s pracemi spojenými s jednou
z největších investic města v letošním roce. Smlouva o dílo na rekonstrukci hasičské zbrojnice byla
podepsána v závěru měsíce srpna. Celkové náklady budou činit
2 231 0981 Kč včetně DPH  a termín dokončení je stanoven na září
roku 2018.

V letošním roce by, po provedení demoličních prací, měla být
postavena hrubá stavba včetně
střechy.
Velký kus práce do této doby
odvedli sami skutečští hasiči,
kteří již více než dva měsíce vyklízejí prostory zbrojnice.   Před
samotným předáním staveniště
byla také demontována siréna,
takže po dobu rekonstrukce bude
ve Skutči v provozu pouze siréna
na tribuně ve sportovním areálu.

Jednotka JPO II bude samozřejmě i nadále v pohotovosti. Zázemí nalezla v objektu u čp. 1016
v Heydukově ulici, kde budou nadále probíhat pravidelné schůzky,
rozdělování služeb apod. Zásahová technika bude přes zimní měsíce umístěna v garáži na Čistírně
odpadních vod.
K průběhu této investice se
na stránkách SN ještě vrátíme.
Pavel Bezděk,
starosta

Špitálek Polyfunkčním komunitním centrem
O tom, že město plánuje rekonstrukci a využití bývalého městského špitálu, jsme se na stránkách
Skutečských novin již zmínili.
Město je nyní připraveno podat  
žádost o dotaci z Integrovaného
regionálního operačního programu
na stavební část. Připomínáme, že
projekt zahrnuje odvlhčení, nové

instalace vody, elektro a vnitřní kanalizaci, sociální zařízení, omítky,
výměnu oken, fasádu atd.
Podání žádosti o dotaci však
bude možné až po vydání závazného stanoviska Pardubického kraje,
které je podmíněno projednáním
v krajském zastupitelstvu. Jakmile
závazné stanovisko obdržíme, žá-

dost o dotaci bude urychleně podána.
Jak jsme rovněž psali, měli by
opravené prostory v budoucnu
sloužit jako komunitní centrum se
zaměřením na sociální práci. V této
souvislosti zastupitelstvo města
schválilo záměr pověřit organizaci
S handicapem bez bariér z.s. výko-

nem služby obecného hospodářského zájmu v plánovaném Polyfunkčním komunitním centru ve Skutči,
a to nejméně po dobu udržitelnosti
projektu.
O dalším vývoji budeme samozřejmě informovat.
Pavel Bezděk,
starosta

q Zbožnovští hasiči obhájili na Mistrovství ČR v požárním sportu v Praze   titul mistrů republiky v kategorii mužů! Více informaci k tomuto
vynikajícímu úspěchu přineseme v příštím čísle.

Informaci o plánované opravě dalšího úseku silnice mezi Štěpánovem
a Luží jsme obdrželi až v době, kdy srpnové vydání Skutečských novin
již bylo vytištěno. Proto přinášíme aktuální informace nyní.
Dne 3. 9. skončila oprava úseku od km 34,500, tj. od místa, kde
byla ukončena oprava silnice v roce 2016, až po křižovatku s odbočkou na Zbožnov. Město Skuteč má ředitelstvím Správy a údržby silnic
Pardubického kraje (SUS Pk) potvrzeno, že začátkem září bude zahájena další etapa, která začíná u zmíněné křižovatky na Zbožnov a končí
u dopravní značky označující začátek Luže.
„Součástí této stavby je i přestavba stávající stykové křižovatky silnic
II/305 a II/356 na okružní křižovatku. V intravilánu města Luže bude
vynechán úsek silnice v délce cca 200 m, kde je nutné provést rekonstrukci stávající opěrné zdi. Na tento úsek silnice včetně opěrné zdi již
byla zahájena projekční příprava,“ uvedl technický náměstek Ing. Jiří
Synek.
Město Skuteč se na SUS Pk obrátilo i s dotazem, týkajícím se možné
opravy dalších silnic III. třídy, které jsou rovněž ve značně neutěšeném
stavu (např. Zbožnov – Lhota, Předhradí – Lešany – Pangrotka, Skuteč
– Zbožnov či komunikace ve Zhoři). Dle vyjádření SUS Pk eviduje
tato společnost 75% havarijních a nevyhovujících silnic III. třídy, mezi
které patří i ty na Skutečsku. Všechny opravy jsou podmíněny získáním
potřebných finančních prostředků. 			
/frí/

Škody po (kulovém)
blesku
V noci z 11. na 12. srpna se Skutčí
i okolím doslova prohnalo několik
bouřek. Největší škodu způsobil
(s největší pravděpodobností kulový) blesk, který udeřil do kapličky
(hasičské zbrojnice) na zbožnovské
návsi.   Podle svědků událostí bylo
těchto blesků asi více.
Na kapličce byla zasažena střecha
včetně vazby a částečně i zeď věžič-

ky. Poškozena byla střešní krytina,
oplechování, ale také elektroinstalace včetně rozvaděče. Cihly při zásahu blesku odlétaly až do vzdálenosti
15 m.   Na okolních rodinných domech popraskaly výplně v oknech
a u 10 domů došlo k poškození elektroměrů, které musela společnost
ČEZ následně vyměnit.   V těchto
objektech úder blesku z provozu
samozřejmě
vyřadil
i elektrospotřebiče. Jeho
intenzita byla 20x větší než je běžně udávaný průměr! Za vesnicí
byly dokonce spálené
i elektrické ohradníky.
Dále bylo poškozeno
8 ks světel veřejného
osvětlení, všechna tři
hnízda veřejného rozhlasu i podružná rozhlasová ústředna. Bouřka
zanechala škody také
na veřejném osvětlení
v Lažanech, na Lhotě,
ve Zhoři a na Štěpánově.
Na kapličce ve Zhoři
již byla opravena střešní
krytina. S dalšími opravami se bude pokračovat
po vyjádření statika.  	                
/frí/
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Výsledek petice „Za bezpečnost našich dětí ve Skutči“
Vážení občané města Skutče,
chtěli bychom vás informovat o výsledku jednání petičního výboru
s Pardubickým krajem, a to přímo
s hejtmanem panem JUDr. Martinem Netolickým ve věci nesouhlasu s plošným rozmístěním psychicky nemocných osob se schizofrenií
a afektivními poruchami do města
Skutče. Pardubický kraj nevzal
v potaz naše obavy a požadavky
tento proces pozastavit či minimalizovat a ve svém záměru plošného

rozmístění duševně nemocných občanů z Domova na hradě Rychmburk bude pokračovat. Klienti Domova budou umístěni do několika
vybraných lokalit ve Skutči, které
se nacházejí v blízkosti školských
zařízení, jídelny, školky a hustě
obydlených částí města Skutče.
S tímto záměrem jsme zásadně
nesouhlasili. S panem hejtmanem
jsme si vyměnili několik dopisů,
na které nám pokaždé bylo odpovězeno to samé. Není se čeho obávat.

Nakonec jsme se vydali na zastupitelstvo Pardubického kraje, kde
jsme předstoupili před zastupitele
a opět jsme se setkali s nepochopením obav o naši bezpečnost. Kraj
ani vedení Domova na hradě Rychmburk nám však ani přes opakované výzvy nepředložili žádný odborný posudek, který by jejich tvrzení
podpořil.
Na závěr bychom chtěli všem
občanům, kteří naši petici podpořili, a nebylo jich málo (586 občanů

našeho města), poděkovat za vyjádření jejich názoru na tuto záležitost a též za to, že jim osud města
Skutče a jeho budoucnost nebyla
lhostejná. Děkujeme i těm, kteří
petici nepodepsali, protože mají
jiný názor, který však respektujeme, protože věnovali svoji pozornost této, podle nás velmi důležité,
záležitosti.
Za petiční výbor:
Ing. Milan Bartoš

Chráněné bydlení ve Skutči
V souladu s plánem rozvoje sociálních služeb koupil Pardubický
kraj v průběhu letošního roku dva
objekty ve Skutči. Tím prvním je
bývalé sídlo a ubytovna firmy Grano s.r.o. v Tyršově ulici a druhým
rodinný dům od paní Radiměřské
v ulici Osady Ležáků. Do obou
těchto objektů se, po provedení nezbytných úprav, plánuje přesun klientů Domova na hradě Rychmburk
v režimu tzv. chráněného bydlení.
Proti tomuto záměru se postavila
část obyvatel Skutče (viz. článek
o výsledku jejich petice).
V souvislosti s otištěným článkem o výsledku petice bych se
rád k této záležitosti také vyjádřil.
O záměru jsme samozřejmě (jako
radní) byli spraveni, informace obdrželi i zastupitelé města. Nicméně,
nejedná se o objekty města, ale
o domy, které byly v soukromém
vlastnictví, a jejich odkoupení tedy
řešil výhradně Pardubický kraj.
Do záměru kraje, který preferuje

přechod z ústavního na komunitní
způsob poskytování sociálních služeb, nám nepřísluší zasahovat.
Ve vztahu k objektu v Tyršově
ulici jsme si od kraje vyžádali stanovisko týkající se blízkosti a provozu Kulturního klubu Skuteč, aby
v budoucnu nedocházelo ke stížnostem na večerní program zařízení, kumulaci návštěvníků, zvýšený
automobilový provoz apod. Totéž
jsme požadovali i pokud jde o blízkost a provoz hasičské zbrojnice.
Toto písemné stanovisko jsme obdrželi s tím, že veškeré tyto aspekty
budou akceptovány.
Pardubický kraj má k dispozici
také odborný posudek MUDr. Martina Holého, MBA – předsedy
Psychiatrické společnosti České
lékařské společnosti J. E. Purkyně,
ve kterém je mimo jiné uvedeno:
„Vzhledem k popisu klientely, která by měla do navrhovaného chráněného bydlení přejít, je mimořádně vhodné právě prostředí klidné

občanské zástavby.“
Doufáme, že Pardubický kraj
dostojí všem závazkům a k žádným
komplikacích a problémům ply-

noucím z inkluze klientů ve Skutči
v budoucnu docházet nebude.  
Jaroslav Hetfleiš

Kulturní dům ve Zbožnově
V srpnu proběhlo výběrové řízení na zhotovitele kompletní opravy

Chodníky ve městě
Pokračuje rozsáhlá oprava chodníků v sousedství ZŠ Komenského.
Zde se kvůli kořenům, které chodník zvedaly a deformovaly, provedlo jeho vyzvednutí přechodovou
lávkou. Opravu chodníku provádí
firma Petr Michalíček Luže. V plánu
odboru investic a majetku je ještě
oprava chodníků v ulici T. Novákové a ulice Spojovací.
Další nové komunikace
Nová komunikace byla v měsíci srpnu zhotovena v obci Lhota.
Koncem srpna se začal pokládat
nový povrch na části komunikace
v ulici na Fimberku. V září začne

Hledáme nové kolegy:

q Jedním z míst ve Skutči, kde budou umístěni Klienti Domova
na hradě Rychmburk, je rodinný dům v ulici Osady Ležáků.

vrchu podlahy a nové radiátory.
Sportovní povrch Taraflex v hodnotě
cca 250 tis. Kč bez DPH sem v září
položí společnost Schenk s r.o. Brno.
ZŠ Smetanova
Se začátkem školního roku
2017/2018 byla ve škole dokončena
kompletní rekonstrukce sociálního
zařízení (chlapecké i dívčí WC)
v obou patrech objektu za cenu 130
tis. Kč. Práce prováděla firma Unistav Chrast.

MŠ Osady Ležáků
Na objektu mateřské školy je
dokončena výměna oken a dveří,
instalace vzduchotechniky i oprava
střechy. Dokončen je i nový vstup
do objektu. Aktuálně firma SKOS
s.r.o.  Skuteč provádí práce spojené
se zateplováním pláště budovy, které nebudou bránit provozu školky
v září. Současně se bude dokončovat přístupový chodník k novému
vchodu. Celá investice má být hotová v průběhu tohoto měsíce.  /frí/

Láká vás kreativní a samostatná práce ve prospěch území Místní akční
skupiny Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.?
Těší vás rozvoj regionu, lepší a spokojenější život všech jeho obyvatel?
Rádi vás zapojíme do svého týmu, pokud máte:
l min. ÚSO, VOŠ, VŠ výhodou
l řidičské oprávnění sk. B (aktivní řidič!)
l práce s PC na uživatelské úrovni (internet, MS Office – Word a Excel
na velmi dobré úrovni)
l zkušenost se strategickým plánováním výhodou
l zkušenosti s dotacemi či řízením projektů výhodou
l nutná je flexibilita, zodpovědnost a samostatnost
l organizační schopnosti, týmová práce, komunikační schopnosti.
Nabízíme zajímavé platové ohodnocení na 0,5 úvazku, flexibilní pracovní dobu, zajímavou a smysluplnou práci, profesní i osobnostní růst.
Vhodné i pro rodiče na MD.
Pokud vás nabídka zaujala a splňujete výše uvedené podmínky,
pošlete svůj strukturovaný životopis na adresu: info@masskch.cz
do 18.9.2017.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv
v jeho průběhu či nevybrat žádného uchazeče.

Aktuálně z MAS SKCH

q Výstavba nového vchodu do budovy MŠ Osady Ležáků

q Část nové komunikace ve Zhoři (na snímku vpravo)

fasády KD Zbožnov a obecního
domu ve Skutíčku. Fasádu ve Zbožnově bude realizovat firma Unistav
Chrast a začít by měla již tento měsíc. Na zhotovitele fasády ve Skutíčku se připravuje výběrové řízení.

Naučná stezka v Horkách prochází 2. etapou rekonstrukce. Součástí
jsou jak terénní úpravy cest, tak i tvorba interaktivních 3D objektů
a interaktivních digitálních prvků. V průběhu letních prázdnin probíhají terénní úpravy vybraných částí stezky, které mají za cíl zpřístupnit hůře dostupné části stezky formou upraveného 1,5 metru širokého
kamenného chodníku.
Na přelomu měsíců září a října proběhne osazení kamenných 3D
prvků – odpadkových košů, laviček, sloupků s QR kódy a řady dalších objektů. Vše je vytvářeno na míru prostředí a projektu z místního kamene. Součástí stezky budou i stroje a nástroje, které kamenící
v minulosti používali – vrtačka, beranová štípačka, vozíky s vlečkou
a kryt střelmistra.
Poslední skupinou prvků jsou interaktivní aplikace dostupné z mobilních telefonů. Stezka ožije několika rozšířenými realitami, řadou
starých fotografií a videí ze současného dobývání a zpracování kamene.
Ukončení všech realizací je plánováno do konce listopadu tohoto
roku. Stezka tedy bude plně funkční už na začátku příští turistické
sezóny. Cílem projektu je ukázat návštěvníkům, jak člověk ovlivňoval
území Horek a kde všude lze pozůstatky po těžbě nalézt.
Mgr. Jan Doucek,
Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o.

Odborný manažer střednědobého plánování
sociálních služeb na území MAS Skutečsko,
Košumbersko a Chrastecko, z.s.

Probíhající a připravované investice
Komunikace a chodníky ve Zhoři
Ve Zhoři město investovalo
do zhotovení nového povrchu komunikace v dolní části obce.  Místní
Sdružení dobré vody, které ve Zhoři
provozuje vlastní vodovod, v tomto
období zajišťuje nové rozvody vody
v horní části obce. V současné době
je objednána I. etapa opravy chodníků firmou Zdeněk Hrubeš v části,
kde se nové rozvody vody nedělaly.
Ostatní chodníky budou zhotoveny
po dokončení prací a podle výsledků
hutnící zkoušky.

Žulová stezka i s 3D prvky

realizace opravy komunikace v ulici V. Svobody.
ZŠ Komenského
V tělocvičně školy je připraven
podklad pro položení finálního poq Zateplování MŠ Osady Ležáků

MAS má za sebou vyhlášení prvních výzev, uspořádání prvních dvou
seminářů pro žadatele, a především proces hodnocení prvních žádostí podaných do výzev MAS. Jednalo se o Výzvu č. 1 PRV – Fiche Rozvoj zemědělských podniků, Rozvoj regionálního podnikání, v procesu hodnocení
na MAS uspěly 3 žádosti – na traktory a na měřicí techniku. Ve výzvě
č. 2 OPZ - Sociální služby byla schválena 1 žádost týkající se odborného
sociálního poradenství na území MAS. Bližší informace najdete na webu
MAS SKCH.  
Hodnotící komise se pod vedením Ing. Z. Mikšovského (starosta obce
Předhradí) sešla již dvakrát a postupovala přesně dle nově nastavených
interních postupů pro proces schvalování žádostí na MAS. Postupy byly
pečlivě připravovány formou konzultací s řídicími orgány několik měsíců
dopředu a byly úspěšně schváleny před vyhlášením výzev MAS. Posuzování žádostí rozhodně není jednoduchou záležitostí – každý hodnotitel
podepisuje Etický kodex -tj. prohlášení, že není ve střetu zájmů s žadateli
ve výzvě. Žádosti nezávisle posuzují dva hodnotitelé a na základě počtu
získaných bodů komise doporučí pořadí projektů Programovému výboru
(v našem případě představenstvu MAS). Hodnocení není snadné i proto,
že každý řídicí orgán má jiné požadavky na způsob hodnocení, což musí
hodnotitel zohlednit. Schválené žádosti na MAS budou dále předloženy
k závěrečnému ověření způsobilosti na příslušné řídicí orgány.
Aktuálně jsou dále vyhlášeny:
l Výzva č. 1 IROP - Infrastruktura pro vzdělávání
l Výzva č. 2 IROP - Dopravní automobily IZS
l Výzva č. 3 IROP - Sociální bydlení
Vzhledem k úspěšnému schválení strategie je MAS již ekonomicky soběstačná, a proto v souladu se svými předchozími usneseními představenstvo na svém posledním setkání projednalo vrácení půjček obcím Chrast,
Hrochův Týnec a Chroustovice v plné výši, což činí 200 000 Kč. Dovolujeme si proto touto cestou poděkovat zmíněným městům a městysu za
významnou podporu, bez které by zahájení činnosti MAS v území nebylo
možné.					    Kancelář MAS

q Komunikace na Fimberku

q Chodník u ZŠ Komenského

Realizace projektu MAP ORP Chrudim byla prodloužena do konce
října 2017. Hlavním důvodem je zajištění bezproblémové návaznosti na
jeho pokračování MAP2, vyhlášení výzvy je plánováno na říjen/listopad
2017. Úspěšně pokračuje jak příprava ročního akčního plánu (na r. 2018),
tak vyjadřování podpory a spolupráce formou přistupování k MEMORANDU O PARTNERSTVÍ
Termín závěrečné schůzky řídicího výboru a Dokument MAP k připomínkování  najdete na webu MAP v ORP CHRUDIM.
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Nové sociální zázemí na zimním stadiónu
V rámci rozpočtu města Skuteč bylo v r. 2017 vyčleněno
600 tis. Kč na rekonstrukci sociálního zázemí zimního stadionu. Na tuto
investici byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy. Vzhledem ke kauze,
která na ministerstvu v souvislos-

ti s přidělováním dotací proběhla,
byly téměř všechny dotační tituly
zrušeny, a tak ani naše žádost nebyla
úspěšná. I přesto se město v polovině srpna do akce pustilo, aby již
od začátku nové sezóny mohli sportovci a návštěvníci zimního stadionu
využívat nové sociální zázemí.

Změní se dispozice zázemí,
hokejisté využijí nové sprchy, návštěvníci ocení zvýšení kapacity
toalet, nově bude k dispozici i WC
pro vozíčkáře. Dále bude realizována nová elektroinstalace a nové
podlahy, stávající vytápění elektrickými přímotopy bude nahrazeno

úspornějším topením plynovým.
Nové sociální zařízení využijí nejen hokejisté, sportovní fanoušci
a rekreační sportovci, ale i návštěvníci kulturních akcí, jako jsou
například koncerty pořádané v rámci festivalu Tomáškova a Novákova
hudební Skuteč.

Žádost o dotaci na rekonstrukci ledové plochy
Loni byla zadána projektová dokumentace na rekonstrukci technologie chlazení a ledové plochy, které
jsou v provozu již od konce 70. let
minulého století, a některé prvky
technologie dokonce již z konce 60.
let. Protože jde z finančního hlediska
o náročnou akci, pozorně sledujeme
dotační tituly, které bychom mohli
na zmíněnou rekonstrukci využít.
Letos na podzim by měl být vypsán
Státním fondem životního prostředí
dotační titul, který by bylo možné
využít na rekonstrukci čpavkové
části technologie chlazení. Nicméně koncem června Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy
(MŠMT) vypsalo dotační titul na investiční akce do sportu s termínem
podání žádosti o dotaci do 15. srpna.
Díky tomu, že jsme měli projektovou dokumentaci zhotovenou,
nabízela se možnost podat žádost
na rekonstrukci ledové plochy, která
vykazuje příčné zlomy a tím pádem
není možné v celé její ploše udržet
optimální tloušťku ledu 30 – 40 mm.
Stávající ledová plocha o rozměrech
60 x 30 m by byla zmenšena na 58
x 28 m. Díky menším rozměrům,
lepší rovinnosti a odizolování le-

dové plochy od podkladní vrstvy
bychom snížily provozní náklady
na chlazení o cca 20%. V případě,
že bychom s dotací uspěli, bylo by
možné žádat až o 60% z celkových
nákladů, které dle projektu činí 13,7

mil. Kč, výše dotace by pak byla 8,2
mil. Kč, termín realizace léto 2018.
Zmíněné náklady obsahují instalaci
nové ledové plochy v ceně 7,6 mil.
Kč, rozvody s chladicím médiem
v ceně 4,1 mil. Kč a nové mantinely

za 2 mil. Kč.   
Předpokládaný termín pro vyhodnocení žádostí ze strany MŠMT je 30.
11. 2017.
Ing. Roman Hřebík,
místostarosta

Fotbal – Skuteč A x Ronov n. D. (17.00)
Fotbal – Skuteč B x Krouna B (17.00)
Basketbal – oblastní přebor žáků, BK Skuteč x
SBŠ Pardubice (9.00 – 12.00)
Fotbal – Skuteč A x Heřmanův Městec B (17.00)
Fotbal – Skuteč B x Vraclav (16.30)
Basketbal – Východočeská liga,
BK Skuteč x TJ Turnov (17.00 – 19.00)

Aktuální rozpis jednotlivých sportovišť naleznete
na www.sportovisteskutec.cz

PROVOZ KRYTÉHO BAZÉNU
BUDE ZAHÁJEN V SOBOTU 9. 9. 2017
PROVOZNÍ DOBA KRYTÉHO BAZÉNU
V SOBOTU 9. 9. 2017 9,00 – 11,00 13,00 – 19,00

DĚTSKÝ A JUNIORSKÝ AEROBIK
VE SKUTČI
pro předškoláky i školáky,
kteří mají rádi pohyb při hudbě.
ZÁPIS - informativní schůzka

středa 13. září 2017
v 16:15 hodin

v tělocvičně ZŠ Komenského
Pravidelné lekce každou
středu od 20. září 2017
Další info: facebook.com/aerobikklubhlinsko

aktualizován nejen informačními
centry, ale i poskytovateli služeb
cestovního ruchu. Je k dispozici
v devíti jazykových mutacích, má
integrovaný mapový portál a plánovač výletů i na více dní.
Součástí je i velké množství připravených turistických programů,

které jsou na webu uspořádány podle cílových skupin nebo tematického zaměření. Nechybí ani bohatá
videogalerie včetně virtuálních prohlídek zajímavých turistických cílů.
Samozřejmostí je databáze více
než 15 tisíc objektů, které lze nyní
vyhledávat pomocí nového nástroje

rychle a podle různých kritérií. Důležitá je i prezentace akcí, které se
na území Pardubického kraje konají. Těch bylo jen od začátku letošního roku 11 tisíc.

Stanování mladých hasičů
V letošním roce se uskutečnil již 4. ročník „Hasičského soustředění‘‘
mladých hasičů ze Žďárce, který vyšel na 29. července 2017. Odpoledne
začalo stavěním stanů za pomoci rodičů, dále byly připraveny různé soutěže s hasičskou tématikou, fotbal, grilování klobás a večerní stezka odvahy,
při které všichni obstáli na výbornou.		       SDH Žďárec

Tisková zpráva
Pardubického kraje

Ahoj děti!
Cvičit začínáme ve středu 20. 9. 2017
v 15 hodin ve sportovní hale.
Helena Sokolová

TIP NA VÝLET - K Lanškrounským rybníkům
Občas dostaneme chuť prozkoumat i místa ve svém vzdálenějším
okolí a začneme přemýšlet, kam
vyrazit na výlet. Zajímavým tipem
může být i Lanškroun. Jednak je to
pěkné město v podhůří Orlických
hor se čtvercovým náměstím, krásnou radnicí, třemi kostely i zámkem. Hned na jeho okraji se však
nachází i přírodní zajímavost, a to
soustava rybníků, sloužících dnes
k rekreaci a sportovnímu vyžití. Ze
Skutče je to do Lanškrouna přibližně 60 km.
K rybníkům se z centra města
dostanete po žluté turistické stezce.
Prvním v pořadí je rybník Krátký,
který je však od stezky dál. K vodě
se přiblížíte u rybníku Dlouhého,
který je určen i ke koupání. Na jeho
konci je umístěna ornitologická pozorovatelna. Následuje rybník Olšový a Pšeničkův. Za ním se žlutá
stáčí zpátečním směrem. Zastavíme

Ne 3. 9. 		
So 9. 9. 		
So 16. 9. 		
		
Ne 17. 9. 		
So 30. 9. 		
So 30. 9.
		

PROVOZNÍ DOBA KRYTÉHO BAZÉNU
V NEDĚLI 10. 9. 2017 9,00 – 11,00 13,00 – 19,00

Turistický portál kraje je nyní modernější
Od začátku srpna se uživatelé
oblíbeného turistického portálu
www.vychodnicechy.info setkávají na těchto stránkách nejen
s modernější grafikou, ale především mají usnadněnou cestu
k vyhledávaným informacím. Pro
nový design hledala Destinační
společnost Výhodní Čechy inspiraci mezi nejlepšími evropskými
turistickými portály.
„Turistický portál Pardubického
www.vychodnicechy.cz si i ve své
původní podobě vedl dobře, v červenci dokonce překonal návštěvnický rekord za celou dobu své
existence, když zaznamenal 58 334
návštěv,“ upozornil radní Pardubického kraje pro cestovní ruch René
Živný. „V minulosti získal i několik
odborných cen, ale je nám jasné,
že v tomto oboru se musíme pružně
přizpůsobovat novým trendům a zejména uživatelům, kteří zde hledají
vše potřebné pro cestování po našem regionu. Teď jsem zvědav, jak
se změny projeví v další návštěvnosti,“ dodal Živný.
Obsah portálu, který provozuje Pardubický kraj, je pravidelně

SPORTOVNÍ KALENDÁŘ

se u Eduardova pramene, kde se
můžeme rozmyslet, zda si chceme
procházku prodloužit. To bychom
udělali tak, že bychom si po zelené
naučné stezce Lanškrounské rybníky obešli ještě rybník Slunečný
(za nímž je ještě rybník Plockův).
Pokud chceme mít cestou zpět
opět výhled na rybníky, vydáme se
od Eduardova Pramene po zelené
naučné stezce. Jít můžeme i po žluté turistické, ta se však od pobřeží odklání a zavede nás na kopec
s Hláskou na Kypuši, odkud pak
sestoupíme k rybníku Dlouhému.
Zde si můžeme prohlédnout kemp
s celým jeho areálem a v sezóně
využít možnost občerstvení. Návrat do centra může být dál po žluté
nebo rovně podél Krátkého rybníka
po značkách cyklostezky. Okruh si
můžete projet i na kole, po cestě
potkáte i množství běžců, pro ně je
zdejší terén ideální.                    /frí/

q Fotografie zachycuje spodní část rybníka Dlouhý, kde je (na druhém
břehu) umístěna ornitologická pozorovatelna.
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Výpis z usnesení ze 71. zasedání Rady města Skuteč
konaného dne 31. července 2017 na Městském úřadě Skuteč

Výpis z usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Skuteč
konaného dne 9. 8. 2017 na MěÚ Skuteč

Rada města bere na vědomí:
01/071/2017
dopis od společnosti Chládek
a Tintěra, Pardubice a.s.
02/071/2017
rozhodnutí o poskytnutí dotace
na akci „Restaurování křížku a sochy sv. Jana Nepomuckého- Žďárec
u Skutče“, poskytovatel Ministerstvo
zemědělství, Praha
03/071/2017
odpis pohledávek na poplatku
za komunální odpad
04/071/2017
stav zpracování územní studie
firmou REGIO, projektový ateliér s.r.o., Hradec Králové, IČ:
26002337, na lokalitu ZB2 dle
platného Územního plánu města
Skuteč
Rada města schvaluje:
05/071/2017
aktualizované přílohy ke směrnicím
S 4/2014 o oběhu účetních dokladů a S 3/2016 o finanční kontrole
06/071/2017
změnu položkového rozpočtu města
Skuteč na rok 2017
07/071/2017
rozpočtové opatření č. 4/2017
v rozpočtu města Skuteč
08/071/2017
smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě na p. p. č. 171/3
a p. p. č. 1246/1, vše k.ú. Žďárec u Skutče, obec Skuteč, za cenu
dle znaleckého posudku ve výši
19 600 Kč + platná sazba DPH, se
Správou železniční dopravní cesty,
státní organizace, IČ: 70994234,
Dlážděná 1003/7, Praha ve znění
smlouvy
09/071/2017
smlouvu o zřízení služebnosti
na p. p. č. 294/2, 295, 487/3,
487/6 a 2467/3 vše ostatní plocha, k.ú. Skuteč, obec Skuteč s Českou telekomunikační infrastrukturou
a.s. Praha 3, IČ: 04084063, za jednorázovou náhradu 22 000 Kč +
platná sazba DPH
10/071/2017
nezveřejnění nabídky pronájmu
bytu č. 2 v č. p. 377 na Palackého
náměstí ve Skutči z důvodu jeho plá-

Zastupitelstvo města schvaluje:
01/015/2017
členy návrhové komise
02/015/2017
program 15. zasedání Zastupitelstva
města Skuteč
Zastupitelstvo
města
bere
na vědomí:
03/015/2017
zprávu starosty města Skuteč
Zastupitelstvo města schvaluje:
04/015/2017
záměr pověřit organizaci S handicapem bez bariér, z.s. výkonem služby
obecného hospodářského zájmu
v plánovaném Polyfunkčním komunitním centru ve Skutči, a to nejméně
po dobu udržitelnosti projektu
05/015/2017
podání žádosti o dotaci na akci revitalizace zimního stadionu ve Skutči
- I. etapa, rekonstrukce ledové plochy
- v souladu s vyhlášením výzvy Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci podprogramu 133D 531
Podpora materiálně technické základny sportu

nované rekonstrukce
11/071/2017
vyloučení vítězného uchazeče veřejné zakázky „Zvýšení odolnosti
hasičské zbrojnice JSDH Skuteč vůči
účinkům mimořádných událostí“
12/071/2017
jednání o smlouvě s uchazečem
veřejné zakázky „Zvýšení odolnosti
hasičské zbrojnice JSDH Skuteč vůči
účinkům mimořádných událostí“,
umístěným na druhém místě
Rada města neschvaluje:
13/071/2017
obnovení
nájemního
poměru
k bytu č. 23 v č. p. 916 v ulici Družstevní, Skuteč
Rada města doporučuje ZM
schválit:
14/071/2017
záměr prodeje bytové jednotky č.
6 v domě čp. 379 Palackého náměstí Skuteč, o velikosti 2+1 včetně
příslušenství, podílu na společných
částech domu a p. p. č. 2655 o výměře 4 m², dražbou, vyvolávací
cena 550 000 Kč
15/071/2017
podání žádosti o dotaci na akci revitalizace zimního stadionu ve Skutči - I. etapa, rekonstrukce ledové
plochy - v souladu s vyhlášením výzvy Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy v rámci podprogramu 133D 531 Podpora materiálně
technické základny sportu
16/071/2017
zajištění vlastních finančních prostředků z rozpočtu města Skuteč
na dofinancování akce Revitalizace zimního stadionu ve Skutči
- I. etapa, rekonstrukce ledové plochy v souladu s požadavkem výzvy
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci podprogramu
133D 531 Podpora materiálně
technické základny sportu
17/071/2017
záměr
pověřit
organizaci
S handicapem bez bariér, z.s.
(IČ 27035131) výkonem služby
obecného hospodářského zájmu
v plánovaném Polyfunkčním komunitním centru ve Skutči, a to nejméně
po dobu udržitelnosti projektu

Výpis z usnesení ze 72. zasedání Rady města Skuteč
konaného dne 14. srpna 2017 na Městském úřadě Skuteč
Rada města bere na vědomí:
01/072/2017
dopis č. j. 976/2017 doručený
na podatelnu Městského úřadu Skuteč od Okresního soudu v Chrudimi
02/072/2017
dopis doručený od ředitelky Oblastní
charity Pardubice
Rada města schvaluje:
03/072/2017
provozování doplňkové činnosti
v Základní škole, Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim od září 2017
04/072/2017
použití prostředků ve výši 80.000 Kč
z rezervního fondu Základní školy,
Skuteč, Komenského 150, okres
Chrudim
05/072/2017
aktualizovanou přílohu ke směrnici
S 4/2014 o oběhu účetních dokladů
06/072/2017
poskytnutí finančního daru ve výši
20.000 Kč spolku Poličská lokálka,
z.s., IČ 04811305 na přípravu oslav
120. výročí místní dráhy Polička Žďárec u Skutče
07/072/2017
poskytnutí finanční dotace spolku
SHČMS - SDH Štěpánov ve výši
12.000 Kč na uspořádání oslav založení sboru
08/072/2017
darovací smlouvu se spolkem SH
ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Radčice, IČ 68249209 na poskytnutí peněžitého daru ve výši 30.000 Kč
na dofinancování nákupu vozidla
Opel Vivaro
09/072/2017
smlouvu o dílo na II. etapu restaurování Mariánského sloupu s BcA. Alešem Košvancem, IČ 73975800, se
sídlem Jiráskova č. p. 285, 538 54
Luže
10/072/2017
objednávku opravy dešťové kanalizace na Zbožnově, u fyzické osoby
Petr Michalíček, se sídlem Kaštanka
417, 53854 Luže, v celkové ceně
218.405 Kč včetně DPH
11/072/2017
objednávku opravy chodníku ve Zhoři u fyzické osoby Zdeněk Hrubeš,
IČ 72890487, se sídlem Malinné
26, 53973 Skuteč, v celkové ceně
152.876 Kč včetně DPH
12/072/2017
smlouvu o dílo na provedení sportov-

ní podlahy v tělocvičně ZŠ Komenského ve Skutči, se společností Schenk
- sportovní povrchy, spol. s r.o., se
sídlem Minská 132/100, 61600
Brno, v celkové ceně 254.015 Kč
bez DPH
13/072/2017
nájem bytu č. 23, Družstevní č.
p. 916, Skuteč na dobu určitou jednoho roku a ukládá s nájemcem uzavřít nájemní smlouvu
14/072/2017
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu č. IP-12-2009074/VB/02
na p. p. č. 1118, k. ú. Skutíčko, obec
Skuteč s ČEZ Distribucí, a.s., Děčín
15/072/2017
podání žádosti o dotaci do Programu 133 530 - Podpora materiálně
technické základny sportu, vyhlášeném Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, na Rekonstrukci ledové plochy zimního stadionu ve Skutči
16/072/2017
kupní smlouvu č. K1245815 na nákup vozidla Opel Vivaro, č. karosérie W0LJ7ACA66V657706 se
společností AutoESA a.s., Praha 10
za prodejní cenu 184.999 Kč
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit:
17/072/2017
převod práv a povinností k bytu
č. 19, Družstevní č. p. 927, Skuteč,
na žádost nájemce
18/072/2017
prodej části p. p. č. 119/2, o výměře 377 m², ovocný sad a části
p. p. č. 1123, o výměře 73 m², ostatní plocha, vše k. ú. Hněvětice, obec
Skuteč za cenu 100 Kč/m² + platná
sazba DPH + náklady s prodejem
spojené
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit:
19/072/2017
prodej p. p. č. 744/1, o výměře 695
m², trvalý travní porost a p. p. č.
744/4, o výměře 558 m², ostatní
plocha, vše k. ú. Žďárec u Skutče,
obec Skuteč
20/072/2017
prodej p. p. č. 744/5, o výměře 192
m², trvalý travní porost, k. ú. Žďárec
u Skutče, obec Skuteč

06/015/2017
zajištění vlastních finančních prostředků z rozpočtu města Skuteč
na dofinancování akce Revitalizace
zimního stadionu ve Skutči - I. etapa,
rekonstrukce ledové plochy v souladu
s požadavkem výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci
podprogramu 133D 531 Podpora
materiálně technické základny sportu
Zastupitelstvo
města
bere
na vědomí:
07/015/2017
rozpočtové opatření č. 4/2017 v rozpočtu města Skuteč
Zastupitelstvo města schvaluje:
08/015/2017
rozpočtové opatření č. 5/2017 v rozpočtu města Skuteč
09/015/2017
záměr prodeje bytové jednotky č. 6
v domě č. p. 379, Palackého náměstí,
Skuteč o velikosti 2+1 včetně příslušenství, podílu na společných částech
domu a p. p. č. 2655 o výměře 4 m²,
aukcí, vyvolávací cena 550.000 Kč

Rybářské závody
Skutečský pstroužek
MO ČRS zve rybáře i veřejnost na V. ročník závodů, které
se uskuteční v sobotu 7. října
na rybníku Skutečský.
Startovné činí 500 Kč, prezentace závodníků a losování míst proběhne od 6.00 – 7.30 h. Závody
začnou v 7.55 h. a ukončeny budou
v 16.25 h.
Rybník bude bohatě zarybněn
pstruhem duhovým. Povoleným
způsobem lovu je muškaření
a vláčení umělých nástrah dle rybářského řádu. Závody budou probíhat jako každý rok,
včetně tradičního občerstvení a krátkého
programu před vyhlášením nejlepších závodníků. Budou rozdány poháry za první
tři místa a pohár
od starosty města Skuteč za největší rybu.

Rozdány budou i dalsí ceny dle
vlastního výběru podle pořadí. Pro
zpestření závodů bude vyhlášen
a odměněn nejmladší, nejstarší
a nejsympatičtější závodník. Maximální počet závodníků je 90.
Přihlášky se zaplacením startovného přijímá pan Zdeněk Netolický, tel.: 724 236 065.
Závodit se bude za každého
počasí. Na vaši návštěvu se těší
a krásné rybářské zážitky přeje výbor MO ČRS Skuteč a pořadatelé.

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
- SRPEN 2017 Mezi skutečské občany byli slavnostně přivítáni:
 Ema Kohoutková, Lažany
 Stella Dlasková, Družstevní

SVÁ Životní jubilea oslavili:
70 let
 Rudolf Gloser, Sládkova
 Marie Vašková, Sládkova
 Miloslav Peňáz, Radčice
75 let
 Zdenka Sulzerová, Sládkova
 Josef Branda, Sládkova
 Marie Tlapáková, Zbožnov
 Josef Černík, Hněvětice
80 let
 Marie Zdražilová, V. Nováka
85 let
 Marie Andrlová, Československé armády
 Jaroslav Teisler, Československé armády
 Marie Boušková, Smetanova
 Hana Malínská, ČSA
92 let
 Věra Lebedová, Sládkova
93 let
 Božena Eisnerová, Skutíčko

BLAHOPŘÁNÍ
V září oslaví své významné životní jubileum paní Stanislava Zoulíková ze Skutče.
Milá maminko, z celého srdce ti přejeme
hodně štěstí, optimismu a hlavně zdraví.
Milující rodina.

VZPOMÍNKA
Dne 28. 8. uplynul 1 rok od chvíle, kdy nás
navždy opustil náš drahý manžel, tatínek a dědeček
pan Jiří Cach. Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte
s námi.
Manželka Jana a děti s rodinami.

Patnáct let od založení SeniorCentra Skuteč
SeniorCentrum Skuteč vzniklo 12. září 2002 zřizovací listinou
Města Skuteč. Účelem bylo zajištění
sociální pomoci starým a zdravotně
postiženým občanům, kteří potřebují pomoc a podporu při péči o vlastní osobu. Podle zákona o sociálních
službách jsme dnes 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 posti-

žením 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.
Za 15 let našeho působení jsme
pobytovou péči poskytli 723 kli-

entům. Průměrná délka pobytu je
1 013 dní, nejkratší pobyt trval 1
den, 7 klientů je s námi už od roku
2012, tj. 15 let. Průměrná čekací
doba nyní je 4-5 měsíců. Toto číslo
je ovšem třeba brát s rezervou, vždy
záleží na konkrétní potřebě péče,
přičemž stále je to jenom průměrný
údaj. Dnes máme v evidenci přes
120 urgentních žádostí. Pečovatelskou službu jsme za tuto dobu zajistili 182 klientům.  
Přijďte si s námi připomenout
15. výročí založení SeniorCentra

Skuteč, a to 27. září od 14 hodin.
Vystoupí pěvecký sbor klientů SeniorCentra Skuteč Radost, následovat
bude vystoupení Šeucouské muziky
pod vedením kapelníka Josefa Skály.
Mgr. Linda Bodláková
vedoucí sociální péče

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
pohotovostní služby jsou od 9 do 13 hodin
Září
2.9.
3.9.
9.9.
10.9.
16.9.
17.9.
23.9.
24.9.
28.9.
30.9.

Sobota		
Neděle		
Sobota		
Neděle		
Sobota		
Neděle		
Sobota		
Neděle		
Čtvrtek - státní svátek
Sobota		

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

Libor Bačkovský
Libor Bačkovský
Yvona Chludová
Yvona Chludová
Josef Cimburek
Josef Cimburek
Jiří Janovský
Jiří Janovský
Eva Krejčí
Zora Dvořáčková

Hlinsko
Hlinsko
Skuteč, Smetanova 568
Skuteč, Smetanova 568
Skuteč, Tyršova 386
Skuteč, Tyršova 386
Hlinsko, Wilsonova 590
Hlinsko, Wilsonova 590
Krouna, 350
Hlinsko, Husova 64

Říjen
1.10. Neděle		
7.10. Sobota		
8.10. Neděle		
14.10. Sobota		
15.10. Neděle		
21.10. Sobota		
22.10. Neděle		
28.10. Sobota - státní svátek
29.10. Neděle		

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

Zora Dvořáčková
Tomáš Mrkvička
Tomáš Mrkvička
Lubomír Pecháček
Lubomír Pecháček
Jiří Janovský
Jiří Janovský
Michael Chlud
Michael Chlud

Hlinsko, Husova 64
Proseč u Skutče, Zahradní 240
Proseč u Skutče, Zahradní 240
Miřetice, 31
Miřetice, 31
Hlinsko, Wilsonova 590
Hlinsko, Wilsonova 590
Skuteč, Smetanova 568
Skuteč, Smetanova 568

Družstevní 1401
Družstevní 1401
U BOTANY Skuteč
U BOTANY Skuteč

Zdravotní
Zdravotní
Zdravotní
Zdravotní

středisko
středisko
středisko
středisko

U BOTANY Skuteč
U BOTANY Skuteč
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Expedice Wales 2017 aneb Gymnázium opět na cestách Posvícenská sobota naách
fotk
Ačkoli v těchto dnech stojíme elektrárnu na světě. Prošli jsme se

na prahu nového školního roku,
dovolte, abychom se s vámi podělili o vzpomínky na naše poslední
zahraniční putování, kterým jsme si
de facto prodloužili právě uplynulé
letní prázdniny.
Předposlední červnový týden
totiž strávila skupinka studentů
gymnázia a bezpečnostně-právního oboru se svým pedagogickým
doprovodem na poznávacím zájezdu ve Velké Británii, respektive
Walesu. Cestu nám opět pomohla
zorganizovat cestovní kancelář
BOCA z Pardubic, se kterou naše
škola spolupracuje již od roku 2001
a na jejíž služby se můžeme vždy
spolehnout.
Označení „expedice“ zní možná
v případě školního zájezdu poněkud nepatřičně, domníváme se ale,
že byl v tomto případě význam daného slova téměř naplněn. Jak řekl
sám pan průvodce, středoškolský
učitel, překladatel a muž mnoha talentů v jedné osobě, pan Lubomír
Veselý, stalo se na naší výpravě
tolik nestandardních věcí, které by
vydaly na pět obvyklých zájezdů.
Zažili jsme, jak vypadá slavné
univerzitní město Oxford časně
ráno po velkých studentských oslavách, prožili tak netypicky slunečný den na welšském pobřeží, až
i tamní větrem ošlehaní mořští vlci
kroutili slunkem notně sežehnutými hlavami, viděli na vlastní oči
tuleně a papuchalky ve volné přírodě, ale také druhou největší větrnou

po nejdelším molu v Anglii, posadili se na více než stoletá sedátka
na stadionu FC Liverpool a vyfotografovali se před nejmenším domem
v Británii. Historickým vláčkem
jsme se nechali vyvézt na nejvyšší
horu Walesu Snowdon, rozplývali se nad dechberoucími výhledy
(cestou nahoru) a pochodovali
s očima přišpendlenýma k zemi
(cestou dolů). Londýn jsme zkoumali z paluby lodi, vrchního patra
jednoho z jeho nejnovějších mrakodrapů, ale i z poněkud tísnivých
prostor tamního metra.
Řešili jsme nenadálé situace jako
uzavření většiny objektů v Oxfordu
právě kvůli úklidu po zmiňované
studentské party, poruchu historické tramvaje ve městě Llandudno,
kterou jsme se chtěli projet, ale
i zdravotní kolaps několika studentek ze školy, která nám pomohla
doplnit autobus. Po sestupu z hory
Snowdon jsme tak zažili příjezd
a zásah pravé anglické pohotovosti... Vše naštěstí dopadlo dobře
a všichni účastníci zájezdu se domů
vrátili plní zážitků, živí a zdraví.
Jak již bylo uvedeno výše, jezdí
naše škola do Velké Británie dobrých 15 let. Za tu dobu se leccos
změnilo. Asi nejvýrazněji jsme
pociťovali poměrně přísná bezpečnostní opatření, se kterými jsme
se setkali na hranicích v Calais
a především pak v Londýně –
od betonovými zátarasy zastavěných mostů až po „opevnění“ Buc-

q Před nejmenším domem v Británii.

kinghamského paláce, před jehož
branami se už turisté nemohou procházet podle libosti.
Svět se mění a Spojené království s ním. Co však zůstává, je naše

náklonnost k této jedinečné zemi
a především naše cestovatelská vášeň, která nám už nyní našeptává
cíl naší další cesty.
Mgr. Martina Jüthnerová

STÁŽE S CESTOU PRO MLADÉ PRO STUDENTY I FIRMY
Komu se nelení, tomu se zelení!
A právě proto je tu pro studenty
nová příležitost jak profesně i osobnostně vyrůst. Cesta pro mladé
umožňuje formou stáže a vzdělávacích e-kurzů získat praxi studentům
posledních ročníků bakalářského
i magisterského studia! Propojuje
tak reálné firmy z České republiky
a studenty, kterým tímto umožňuje
navázat nové kontakty a vztahy.
Příležitost pro tisíce studentů
Cesta pro mladé je určena pro
4 500 studentů posledních ročníků
prezenčního studia SŠ, VOŠ, VŠ
a jednoletých jazykových škol. Patříte mezi ně? Pak máte možnost
absolvovat vzdělávací kurz (stáž)
a získat praxi v reálné firmě, na pozici, kterou si vyberete. V rámci
stáže navíc získáte i e-learningový
kurz měkkých dovedností, které
jsou stále častěji posuzovány při
přijímacích pohovorech, a indivi-

duální poradenství, na kterém se
jenom vám bude cca 90 minut věnovat zkušený lektor. Nejenže si
vyladíte své CVčko, ale máte také
prostor zeptat se na cokoliv, co vás
z oblasti trhu práce a kariérního
rozvoje zajímá.  
Šance pro firmy
Na druhé straně jsou firmy, ale
i státní a neziskové organizace, které
se mohou zapojit a poskytnout stáž
studentům. Jde nám o to najít partnery z řad firem a organizací, kteří
ctí smysl vzdělávání a chtějí předat
zkušenosti mladým lidem. Za poskytnutí kvalitní stáže mohou čerpat výhody, které Cesta pro mladé
nabízí. Nejenže dostanete finanční
odměnu, jako kompenzaci nákladů
na mentora, ale získáte neotřelé a inspirativní názory mladého člověka,
vyzkoušíte si potenciálního zaměstnance a budete mít super pocit, že
jste udělali dobrou věc.

FOTOKURIOZITA

q Ozdobené torzo stromu u silnice mezi Prosetínem a Cejřovem.

Stáže v kostce
V současné době si studenti mohou vybírat cca ze 200 stáží po celé
ČR, a další nabídky přibývají každý
den. Stáže jsou v délce od 80 do 240
hodin. Hodiny si lze rozložit až do 6
měsíců tak, aby měli čas na studium
i na sebe. Vše záleží na domluvě
s konkrétní firmou. Pokud studenti
zrovna nenajdou stáž, která by se jim
líbila, stačí nám napsat svou představu na info@cestapromlade.cz a my
pro ně stáž najdeme a domluvíme.
A když bude vše šlapat, třeba si je
ve firmě nechají i po škole.
Jaké jsou zkušeností bývalých
stážistů?
„Stáž mě velice nadchla a byla
obrovským přínosem a zkušeností
jak pro mé profesní znalosti, tak
pro můj osobní rozvoj. Upřímně
jsem ani sám nečekal, že z toho
budu mít takové potěšení. Děkuji.“
Petr, stáž na pozici Provozní.

„Velmi se mi líbila skripta pro
kurz měkkých dovedností a možnost rozhovoru s kariérovou poradkyní. Dosavadní informace
jsem si o několik poznatků obohatila. Určitě věřím tomu, že je pro
ostatní stážisty tento projekt se
vším všudy přínosný. Děkuji vám
všem, kdo za Stážemi pro mladé
stojíte a snažíte se o jeho hladký
průběh :-).“
Kamila,
stáž na pozici Specialista náboru.
Jak se zapojit?
Na webu www.cestapromlade.
cz najdete sekce Student a Firma,
kde se dozvíte podrobné informace,
příp. kontaktujte Kateřinu Pickovou, která má na starosti Královéhradecký a Pardubický kraj.
Mgr. Kateřina Picková,
katerina.pickova@fdv.cz,
Tel.: 778 442 505

q Posvícenská sobota - 19. srpna - přinesla skutečským i návštěvníkům z okolí zábavu na dvou akcích v centru města. Tradičně hojně navštěvovaná Řemeslná sobota v Městském muzeu Skuteč nabídla oživlá
řemesla (kameník, kovář, švec), historické zbraně i zábavu pro děti
a dospělé.  Nechyběly komentované prohlídky ani slosování vstupenek
o hodnotné ceny.  Na náměstí v dopoledních hodinách probíhal Posvícenský jarmark. Množství stánků výrazně negativně ovlivnila deštivá
předpověď počasí.  Program, ve kterém kromě hudby došlo i na ukázky
country tanců skupiny Alabama a show s lasem a biči Jiřího Voksy se
však naštěstí obešel bez dešťových kapek.
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DVOJITÁ
POZVÁNKA DO DIVADLA

KULTURNÍ KALENDÁŘ
ZÁŘÍ 2017

Divadlo Palace: A do pyžam!

Komedie, v níž se známé herecké osobnosti v čele s Jiřím Langmajerem objeví na jevišti v pyžamech,
jsme v Kulturním klubu Skuteč
uvedli 11. 3. 2008. Líbila se tolik,
že se díky vašemu hlasování dostala do výběru tří nejúspěšnějších her
z posledních deseti let.
Bulvární fraška, jak se tomuto
žánru také říká, nepřináší sice žádné poučení, ale neurazí a od začátku do konce mistrně baví. Zpočátku
zcela banální situace, jak zpestřit

nudně ubíhající život, se rozvine
v důmyslnou síť neočekávaných
událostí, se kterou si všichni herci
poradí se svěžím nadhledem i vlastním komickým vkladem. V komedii dále uvidíte Davida Suchařípu,
Kateřinu Kairu Hrachovcovou,
Martinu Preissovou-Válkovou, Evu
Čížkovskou a Martina Hrušku.
Premiéru představení mělo
v dubnu roku 2003. V KKS hru
A do pyžam! uvedeme v úterý
12. září od 19 hodin.

do 3. 9., městské muzeum
ZBRANĚ VÝCHODOČESKÝCH PUŠKAŘŮ
MALOVÁNÍ V ČASE
sobota 9. 9. – 14 hodin, KKS
ZAHÁJENÍ TANEČNÍCH KURZŮ

První lekce tanečních kurzů přivítá nové mladé tanečníky. Rozpis dalších lekcí naleznete
na webových stránkách města.		
Vstupné 30 Kč

Východočeské divadlo Pardubice: Kráska a Zvíře
Podzimní abonentní cyklus zahajujeme představením krajské
divadelní scény. Podle staré francouzské pohádky vytvořil básník
František Hrubín poetický text,
který se stal součástí české klasické
dramatické tvorby. Proslulé, téměř
hororové téma je dobře známé i ze
slavných filmových zpracování.  
Na přípravě magické inscenace
s řadou působivých kouzel režisér
Petr Novotný spolupracoval se
svým osvědčeným týmem – scénografem Ivo Žídkem a kostýmním
výtvarníkem Romanem Šolcem.
Šťastnou ruku měl i při výběru
autora scénické hudby a písní,
jímž se stal skladatel, interpret
a textař Michal Hrůza. „Při psaní
hudby do Krásky a zvířete jsem
vycházel hned z prvních pocitů
po přečtení Hrubínova textu, který
je tak nádherný a silný, že inspirace
přicházely okamžitě, bylo to velmi
emocionální,“ prozrazuje Michal
Hrůza, jenž se s komponováním
divadelní hudby setkal poprvé:
„Těší mě, že je to právě ve Východočeském divadle, protože jsem
v Pardubicích deset let žil a to
město mám rád.“

Výpravné rodinné představení
Kráska a Zvíře se stalo divácky
nejúspěšnější inscenací Východočeského divadla roku 2016, ale
bodovalo i v anketě odborné veřej-

nosti, kde za rok 2016 získalo Cenu
novinářů.
Na opravdu úžasnou pohádkovou podívanou vás do KKS zveme
v pátek 22. září od 19 hodin.

     Vstupenky v ceně 300 Kč jsou
v prodeji na http://vstupenky.skutec.cz, i fyzicky na odboru kultura
a školství nebo v TIC při Městském
muzeu Skuteč.	         /frí/

Prvním z vašich TOP 3 představení je komedie divadla Palace. Hra kultivovaně oživuje
neselhávající principy francouzské bulvární frašky. V hlavních rolích se můžete těšit
na Jiřího Langmajera, Davida Suchařípu a další.
Vstupné 300 Kč

19. 9. – 19. 11., městské muzeum
120 LET LOKÁLKY POLIČKA - SKUTEČ

Na výstavě připomínající zavedení železnice do těsné blízkosti města uvidíte nejen
řadu historických dokumentů, fotografií a pohlednic, ale také vybavení stanic a potřeb
přednosty a zaměstnanců dráhy. Vernisáž zahájí v úterý 19. září v 18 hodin povídání
o trati od autorů publikace „Historie místní dráhy Svitavy – Polička – Žďárec u Skutče“.

Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč

čtvrtek 21. 9. – 19 hodin, KKS
KONCERT JAKUBA SMOLÍKA

Jakub Smolík svými sladce laděnými písněmi oslní zejména něžnou část publika.	
Vstupné 290 Kč

pátek 22. 9. – 19 hodin, KKS
KRÁSKA A ZVÍŘE

Nejúspěšnější inscenace Východočeského divadla Pardubice za rok 2016 s hudbou
Michala Hrůzy je překrásným příběhem v úžasně působivém divadelním zpracování.
Vstupné 300 Kč

úterý 26. 9. – 18 hodin, KKS
SKUTEČSKÝ SLAVÍK

Koncert vítězů Skutečského slavíka bude moderovat Linda Finková a patřit bude
nejlepším zpěvákům, kteří zvítězili v červnovém výběrovém kole. Přijďte rozhodnout
o Ceně diváků. Soutěžící doprovodí profesionální kapela tvořená členy skupin Sto zvířat
a Golem. 
Vstupné: dospělí 100 Kč, děti 30 Kč                   

Soutěž v tanečním sportu
Děti nastoupily do školy a taneční sportovní páry zahajují svou
soutěžní sezónu. Mnohé páry natrénovaly nové taneční sestavy, mnohé jsou v tanečním sportu nováčky.  
Město Skuteč, taneční klub TKG
Hlinsko a Taneční škola Gradus
Dr. Jany Malinové ve spolupráci
s Pardubickým krajem a Českým
svazem tanečního sportu pořádají
30. září 2017 v Kulturním klubu
ve Skutči celostátní soutěž v tanečním sportu „ CENA TKG“. V roce
2017 proběhne již 17. ročník (plakát najdete na str. 8).
Již od 9.30 hod. se utkají páry jak
dětské, juniorské i dospělé. Soutěžit budou ve standardních a latinsko-amerických tancích. Do Skutče

Život v písni

úterý 12. 9. – 19 hodin, KKS
A DO PYŽAM!

Žijeme v době nadbytku. Když
ne vždy hmotných statků, tak určitě
v kvantitě informací. Mezi ně nesporně náleží všechny možné i nemožné písně. Ať lidové či umělé, ať
z populární hudby či tzv. vážné umělecké hudby. Kdo to spočítá? Vždyť
to jde do astronomických čísel.
Avšak každý hudebník toužící nikoli po slávě, ale především po tom
přispět svou hřivnou do pokladnice
světového umění, obvykle začínal
svou kariéru tvorbou drobných písni. Buď na vlastní, či básnické texty
jiných, kteří mu byli blízcí a vyjadřovali obvykle touhy, úspěchy i zklamání z jejich pouti k životní zralosti.
A to byl přesně případ Vítězslava
Nováka. Jeho život ohraničila dvě
města. Rodák z Kamenice nad Lipou (5. 12. 1870) s geny Jihočecha
našel vrchol své pouti ve Skutči, kde
zemřel 18. 7. 1949 jako všemi uctívaný skutečný národní umělec – obdivovatel Vysočiny, kde našel svou
neskonale oddanou a věrnou družku.
A právě o těchto myšlenkách je
náš koncert. Poznáváme vždy Novákovo bohaté dílo z jiného úhlu
a v jiných souvislostech. Zvolili jsme
jeho písně v sousedství dvou – jeho

přijedou páry různých výkonnostních tříd. Budou to tanečníci noví
– taneční třída E, páry již zkušené
a technicky velice vyspělé – taneční
třída D, C, a B.
Pořadatel doufá, že přijedou hosté jak ze Slovenska, tak Polska, jak
tomu bylo v minulých ročnících.
Diváci se mohou přijít podívat
kdykoliv během dne a vždy je bude
vítat krásná taneční hudba a pestré
šaty tanečnic. Ve vestibulu by měl
fungovat stánek s tanečním oblečením, látkami, doplňky a s taneční
obuví. Kulturní klub ve Skutči bude
žít tancem a hudbou a přijme do své
náruče každého příznivce tance.
Jste srdečně zváni.
Dr. Jana Malinová
učitele Mistra Antonína Dvořáka
a mladšího současníka slovenského
„Schuberta“ (jak byl nazýván pro
svůj bohatý písňový odkaz) Mikuláše Schneidera-Trnavského. Všichni
oplývají vzácným melodickým bohatstvím, a co je nejvzácnější, ryzím
upřímným citem diktovaným jednomu z jeho synovské lásky (Schneider-Trnavský), u druhého s vnitřním
duchovním společenstvím s vírou
v Boha a u třetího upřímnou láskou k ženě – souputnici života.
A to vše v náručí přírody, jak ukazují Novákovy písně „Udolí Nového království“ a bytostné prožívání
folkloru. V našem programu přestavíme folklor Slovenska, který náleží
k tomu nejbohatšímu ve světovém
měřítku.
Zveme všechny věrné Novákovu
odkazu v pátek 5. října 2017 v 18.30
h. do Městského muzea – Památníku
Vítězslava Nováka. V novém programu bude účinkovat nám dobře
známé brněnské pěvecké duo „L+L“
– Lenka Cafourková, soprán a Lukáš
Hacek, baryton. Na klavír a slovem
provází prof. PhDr. Miloš Schnierer.
Miloš Schnierer

sobota 30. 9. – 9.30 hodin, KKS
CENA TKG

Postupová soutěž v tanečním sportu v kategorii děti, junioři a dospělí, v tanečních třídách
D, C a B. Soutěží se v latinsko-amerických tancích i ve standardních tancích. Soutěž
probíhá po celý den.
Připravujeme na říjen:
2. 10. Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách
3. 10. Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách – představení pro ZŠ a SŠ
5. 10. Koncert: Život v písni
19. 10. Pavel Novák - Řemesla, tradice a zvyky – pořad pro MŠ a ZŠ
21. 10. První prodloužená lekce tanečních
22. 10. X. Den s dechovkou
23. 10. Můj báječný rozvod
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Občanské průkazy
ve Skutči
Na městském úřadě ve Skutči pokračuje pilotní projekt MVČR pro
agendu občanských průkazů. Úřední dny a hodiny detašovaného pracoviště MěÚ Chrudim, které se nachází ve II. patře budovy MěÚ Skuteč
jsou následující:

čtvrtek 7. září a 21. září
12.30 – 17.00 hodin
čtvrtek 5. října a 19. října
12.30 – 17.00 hodin
Záchranná stanice Pasíčka, Spolek K-47
a Hasičský záchranný sbor
Pardubického kraje
pořádají

Pátý

tatínkuv

úžasný dětský den
9. září 2017 od 10.00 h.
v areálu Záchranné stanice Pasíčka
v Proseči u Skutče
začínáme už v 10 hodin dětskými soutěžemi
ve 12 hodin slavnostní zahájení
od 12 do 16 hodin je připraven bohatý program
představí se jednotlivé složky IZS, celní správa, armáda
nebude chybět historická i moderní technika armády i složek IZS,
k pátému výročí doplní kolovou vojenskou techniku pásové vozidlo
z druhé světové války.
Po celou dobu akce je zajištěno občerstvení, otevřena bude
expozice zvířat záchranné stanice, představí se Besip,
městská policie, projet se můžete
i obrněným automobilem.

OKTOBERFEST
O pivním festivalu v Mnichově - Oktoberfestu asi už slyšel každý z nás.
Jak tato tradice vznikla?         
V roce 1810 se konala svatba korunního prince Ludvíka Bavorského s Terezou Sasko-Hildeburskou. Z radosti princ a celý dvůr pozvali celé město
na oslavu, která se konala 12. až 17. října a byla zakončena koňským dostihem.
V dalších letech se slavnosti opakovaly. Byly postupně prodlouženy a (kvůli počasí) posunuty na září. Historicky je však dáno, že Oktoberfest končí
o prvním říjnovém víkendu.
V současnosti je Oktoberfest největším pivním festivalem světa, který
každým rokem navštíví kolem 6 mil. lidí. Koná se v 64 akrovém areálu
na Tereziánské louce. Je tu 100 000 míst k sezení a během několika dnů
se zde spotřebuje 30% roční produkce bavorských pivovarů. Nechybí dobré jídlo, zdroj wikipedie hovoří o 880 pečených volech, 219 443 párcích
a 459 279 pečených kuřatech.
Pokud byste (alespoň v malém měřítku) zažili rádi atmosféru pivních
slavností, můžete využít zářijové nabídky Restaurace a penzionu U Palečků.  						     /frí/

Londýn z Pardubic?
Sen se stal skutečností!
Chcete vidět Big Ben, Tower Bridge, vyzkoušet Londýnské oko nebo vyrazit za nákupy na Oxford Street? Město historických památek a výhodných nákupů otevřelo své brány pro cestující z východních Čech, ale také třeba
z Kolína, či Jihlavy. Anglický skvost na řece Temži se tím stává
ještě dostupnější. Největší evropská nízkonákladová letecká společnost Ryanair ve spojení s Letištěm Pardubice od 5. září otevírá novou přímou linku Pardubice-Londýn. Od podzimu navíc
přivítá cestující nový moderní terminál. „Výstavba terminálu nabídne cestujícím moderní pohodlné prostory a doplňkové služby
i novou příjezdovou komunikaci,“ uvedl náměstek hejtmana pardubického kraje pro dopravu Michal Kortyš.
Nejlepším obdobím k prohlídce Londýna je září a říjen. Obvykle
bývá teplo a minimum dešťů. Za nákupy je nejpříhodnější vyrazit hned
po Novém roce, kdy jsou výprodeje v plném proudu, ovšem díky posilující koruně jsou zde nákupy výhodné po celý rok. Můžete navštívit i Britské muzeum, které je jedním z největších a nejvýznamnějších
center historie a kultury na světě, a vstup je, světě div se, zdarma, jako
v celé řadě dalších londýnských muzeí a galerií.
Pro mnoho z nás je Letiště Pardubice svou blízkostí velmi dobře dostupné a proti jiným letištím světa nabízí další velkou výhodu - parkování zdarma. Odlety do Londýna a zpět budou 3x krát týdně, a to v úterý, ve čtvrtek
a v sobotu. Od listopadu ke komfortu připočtěme ještě nový terminál. Ceny letenek začínají od neuvěřitelných 799 Kč (pokud
však budete mít štěstí, můžete pořídit letenky v akci ještě levněji)! „Letiště Pardubice očekává, že tuto linku může využít
kolem padesáti tisíc lidí ročně. Lety se pro velký zájem dobře plní,
doporučujeme proto cestujícím, aby si výhodné letenky pořídili
v předstihu,“ řekla nám ředitelka letiště Hana Šmejkalová.
www.airport-pardubice.cz, www.ryanair.com

OPRAVY TRAVNÍCH SEKAČEK
A MOTOROVÝCH PIL VŠECH TYPŮ
Provádíme:
- zemní práce bagrem
- opravy motorů, vysokozdvižných vozíků, bagrů,
traktorů, vibračních desek atd.
Skuteč u Velamosu, Brokl Z. - tel.: 606 306 266.,
Dopita L. – tel.: 606 306 270.

Řádkový inzerát

Prodám starší rodinný domek 4+1 k rekonstrukci se zahradou o rozměrech 811 m2 v Radčicích. Cena 900.000 Kč. Telefon: 608 149 226.
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120 LET LOKÁLKY
Polička – Skuteč
Na výstavě připomínající
zavedení železnice

staniční vybavení, věci
a potřeby přednosty

do města v roce

a jeho kolegů.

1897 a její další

Zhlédnete krátký

provoz, uvidíte

film z jízdy parního

dobové dokumenty,

vlaku z oslav 120 let

fotografie a pohlednice,

a také modelové kolejiště.

Vernisáž 19. září od 18 hodin
zahájí povídání o trati od autorů publikace „Historie
místní dráhy Svitavy – Polička – Žďárec u Skutče“
Josefa Vendolského a Pavla Stejskala.

Městské muzeum Skuteč
19. 9. – 19. 11. 2017
Otevřeno denně 9 – 12 13 – 17 hod.
www.muzeum.skutec.cz

Schola Gregoriana
Pragensis

Zpívejme, věrní, společně
Úterý 19. září 2017 v 19 hodin
Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Skutči
Předprodej: Květinářství Sokol, Palackého náměstí, Skuteč a na www.ticketportal.cz
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AVILO MEDIOPTIK s.r.o

1

VÍCE
INFORMACÍ
U NÁS
V OPTICE

ORIGINÁLNÍ BRÝLE
S VLASTNÍM PODPISEM

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

Inzerujte
ve Skutečských novinách!

Olivova_inzerce_kids2_85x55.indd 1
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váš inzerát v každé domácnosti ve Skutči
náklad 2 820 ks
ceník inzerce na www.skutec.cz
uzávěrka vždy 12. v měsíci

Periodický tisk územně samosprávného celku. Evidenční číslo přidělené ministerstvem: MK
ČR E 11941. Za obsah periodického tisku územně samosprávného celku zodpovídá Rada města
Skuteč, šéfredaktorka - Lenka Frídlová. Četnost: měsíčník, místo vydávání: Skuteč. Příjem příspěvků
vč. inzerce: Městský úřad Skuteč, Lenka Frídlová, ved. odboru kultura a školství, tel.: 469 326 487,
e-mail: lenka.fridlova@skutec.cz. Uzávěrka došlých příspěvků je vždy 12. v měsíci. Grafická úprava
a tisk: Ofsetová tiskárna UNIPRINT s.r.o., Zbuzany 1584, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, tel.:
494 542 292, fax: 494 533 045. Náklad: 2 820 ks. Cena na stánku: 10 Kč

