Srpen - měsíc bouřek

Bouřka je významný meteorologický jev, který jednoduše popisujeme jako
vítr a déšť s blesky a hromobitím. Za touto dětskou definicí ve skutečnosti
spočívá poměrně komplikovaná realita, jež je předmětem matematického
modelování expertů na meteorologii a atmosférickou fyziku.
Bouřce předchází řada dílčích atmosférických jevů. Nejvýznamnějším je kumulonimb - bouřkový mrak. Vzniká konvektivním prouděním teplého vlhkého vzduchu vzhůru. Se stoupající výškou se vodní páry ochlazují a v chladnějším vzduchu sráží v kapky. Prudkým vzestupem teplé masy vzduchu
vzniká pod bouřkovým oblakem tlaková níže. V určitý moment jsou kapičky
velké tak, že začnou padat k zemi v podobě deště, často s doprovodem silného větru a blesků.
Podkladem vzniku blesku je separace kladně a záporně nabitých částic. Když
se setkají různě nabité proudy vzduchu, dochází k náhlému uvolnění nahromaděné energie v podobě vybití vzniklého náboje, za doprovodu hromobití.
To je zase následkem prudkého ohřevu vzduchu (asi 30 tisíc stupňů Celsia)
a jeho následné expanze do okolí. Při úderu blesku dochází k vzniku proudu
až 100 tisíc ampérů, při napětí i několik miliard voltů.
Krásný srpen s krásným počasím přeje redakce.

q Bouřková mračna dodají dramatičnosti každému místu. Nejinak tomu bylo pár minut před prvními dešťovými kapkami při pohledu ze Žáčkova
kopce – ulice Mírové ve Skutči.

Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI MĚSTA
Práce na zimním
stadionu

Dne 9. července proběhlo předání
staveniště u největší investiční akce
města v letošním roce, kterou je Revitalizace Zimního stadionu Skuteč
– strojovna, chlazení a ledová plocha.
Podle uzavřené smlouvy o dílo budou práce probíhat po dobu cca 4
měsíců. Celkové náklady budou činit 25,964 mil. Kč, 25 % z této částky bude činit dotace. Zbývajících
75 % můžeme čerpat zvýhodněnou
půjčkou od Státního fondu životního prostředí s dobou splatnosti 10
let. Hlavním dodavatelem je firma
Energo Choceň, s.r.o.

Zásahové vozidlo
pro SDH Skuteč

Zastupitelstvo
města
Skuteč
na svém červnovém zasedání
schválilo podání žádosti o dotaci
na nový hasičský automobil pro
jednotku JPO II Skuteč. Počty výjezdů naší jednotky rok od roku
narůstají a v posledních letech se
pohybují kolem 75 ročně. Jedná se
nejen o klasické zásahy u požárů,
ale také u dopravních nehod a technickou pomoc dalším složkám Integrovaného záchranného systému.
Stávající zásahové vozidlo Tatra
Terno, které bylo pořízeno v roce
2003, se již neobejde bez některých
oprav. Dispozičně prostorové uspo-

řádání kabiny přestává vyhovovat
aktuálním požadavkům na vybavení, které jednotka potřebuje při
zásazích.
Vozidlo Tatra T 815, které město
obdrželo bezúplatným převodem
od Ministerstva obrany ČR, přestalo technicky vyhovovat a k zásahům ho již nelze použít bez generální rekonstrukce nástavby, která
by si vyžádala náklady ve výši přes
2 mil. Kč. Proto byla zvolena varianta podání žádosti o dotaci s tím,
že v případě kladného vyřízení by
stávající vozidlo Tatra Terno fungovalo jako záložní. Nové vozidlo
má hodnotu cca 7,5 mil. Kč, dotace
by mohla být 2,5 mil. Kč, zbytek

by město muselo hradit z vlastních
zdrojů.

Rekonstrukce
domu u hřbitova

Začátkem července byly zahájeny
také práce na rekonstrukci objektu
čp. 317 v ul. B. Němcové. Firma
Lerson s.r.o., Hradec Králové, která
byla vybrána v rámci výběrového
řízení, zde vybuduje 8 nových bytových jednotek. Celkové náklady
dosáhnou 9.878.500 Kč včetně
DPH, z čeho 90 % pokryje dotace
z Evropských fondů. Stavba má
být dokončena na přelomu srpna
a září příštího roku.
Pavel Bezděk, starosta

Skutečští hasiči – Mistři ČR dorostu v požárním sportu
Ve dnech 5. – 7. 7. 2019 ve Svitavách proběhlo Mistrovství České republiky dorostu v požárním
sportu, kde své síly změřilo 15.
nejlepších týmů ČR, jak v kategorii dorostenců, tak dorostenek.
Za SDH Skuteč reprezentovala
na mistrovství město Skuteč a Pardubický kraj na základě předcho-

zích výsledků z nižších postupových kol obě naše družstva, tedy
družstvo dorostenek i dorostenců,
která se svými vynikajícími výsledky probojovala na samotný
vrchol požárního sportu.
Za tým dorostenek se startovním
číslem 3, v první disciplíně běhu

na 100 metrů překážek se nejlepší
z našeho týmu Tereza Slezáková
s časem 18,91 umístila na 19 pořadí, Denisa Šlégrová s časem 19,32
na 31 pořadí a Linda Kadlecová
s časem 20,09 na 51 pořadí. Děvčatům chybělo k jejich výborným
výkonnostním výsledkům ještě to
potřebné štěstíčko. Minimální časové rozdíly svědčily jen o tom,
že je na mistrovství opravdu silná
konkurence a každá drobná chybička byla výrazně znát. Děvčata si tak
z této disciplíny odnesla 9. pořadí.
Následovala štafeta 4 x 100 metrů,
kde děvčata zabojovala a s časem
65,18 vybojovala 4. pořadí. Jak již
to bývá, o celkovém umístění rozhodovala královská disciplína požárního sportu – útoky. První pokus
s časem 33,22 se děvčatům nezdařil a buď drobné chyby, nervozita
či tréma, nebo snaha o zachování
zdraví svých početných fanoušků
na tribuně děvčata odsouvala až
do druhé poloviny celkové výsledkové listiny. V druhém pokusu však
děvčata dokázala předvést to, co
mají poctivě natrénováno a s časem

27,78 si upevnila pozice na předních místech. Do třináctého pokusu
si držela 3. místo v této disciplíně.
Družstvo z Výčap s časem z prvního pokusu 28,34 však předvedla
snad zcela bezchybný druhý pokus
a s časem 25,49 vyhrála celou disciplínu, což naše děvčata posunulo
na čtvrté místo v požárních útocích
a celkově tak vybojovala na MČR
nádherné 6. místo.
Dorostenci úplně stejně jak
na krajském kole předvedli perfektní připravenost. V běhu na 100
metrů překážek se hned v prvních dvaceti nejlepších umístilo
6 našich závodníků, a to Dominik
Ševčík s časem 17,01 na 3. místě,
v pořadí míst 10 až 13 postupně
Lukáš Flégr, Pavel Válek, Lukáš
Bubeníček a Daniel Horníček
s časy od 17,58 do 17,64, na 17.
místě s časem 17,92 Matěj Kábele. Umístění v této disciplíně: 1.
místo Skuteč čas 87,47, 2. místo
Michálkovice čas 89,67, 3. místo
Oznice čas 90,45.
dokončení na str. 2
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KRÁTCE
Uzavírka
Zbožnov - Lhota

Upozorňujeme občany, že v termínu
od 12. do 16. srpna, dojde k úplné uzavírce silnice III/35829 mezi
místními částmi Zbožnov a Lhota
u Skutče, a to bez objízdné trasy.
Důvodem uzavírky je oprava propustku zhruba v polovině zmíněného úseku.

Revitalizace
potoku Raná

Město Skuteč obdrželo informaci
od státního podniku Povodí Labe
o zahájení revitalizace potoku
Raná. Jedná se o úsek s délkou cca
340 m, od mostu ve Žďárci proti
proudu. Termínem dokončení je
listopad tohoto roku.

Osobnost města

Při příležitosti 730. let existence
města byla v březnu vyhlášena anketa o Osobnost města Skutče. Hlasovat na nominačních lístcích mohli
do konce června všichni občané
trvale zde bydlící. Bohužel se tento
nápad nesetkal s dostatečnou odezvou, do ankety se aktivně zapojilo
pouze 19 občanů. Vzhledem k tak
nízkému počtu není možné výsledky
považovat za relevantní a průkazné.

Městská policie Skuteč informuje
Městská policie Skuteč v současné
době působí na katastru měst Skuteč a Luže v počtu čtyř strážníků.
Po odchodu vrchního strážníka
p. Štorka (konec dubna 2019) bylo
na pozici „velitel Městské policie
Skuteč“ vypsáno výběrové řízení.
Na základě tohoto výběrového řízení byl do funkce vrchního strážníka
vybrán a následně dne 24.06.2019
Porazil dopravní značku,
ale neutekl daleko
12.05.2019, 01:59 hodin,
Palackého nám., Skuteč
Při výkonu běžné hlídkové činnosti
(dále jen „BHČ“) na Palackého náměstí ve Skutči si hlídka strážníků
povšimla dvou mladíků, kteří pokračovali do ulice Smetanova, kde jeden
z nich úmyslně porazil přenosnou
informativní dopravní značku a dal se
na útěk. Strážníci muže nepronásledovali dlouho. Jelikož bylo po dešti,
mladíkovi na namoklých kostkách
uklouzly nohy a strážníci jej nalezli
ležícího u křižovatky s ul. Boženy
Němcové. Zranění neutrpěl, takže byl
schopný nejen postavit se na nohy, ale
i postavit zpět značku do původního
stavu. Věc byla strážníky vyřešena zákonným způsobem a s vírou, že „boží
mlýny“ přece jen existují.

Zastupitelstvem města Skuteč jmenován Tomáš Brokl, který u MP
Skuteč působí již od září 2013.
V průběhu měsíců červen a červenec 2019 proběhlo výběrové řízení
na obsazení pozice „strážník městské policie“. O výsledku tohoto
výběrového řízení v současné době
ještě není rozhodnuto, nicméně
doufáme, že do svého týmu najdeme nového, spolehlivého kolegu.
Požár osobního automobilu
se obešel bez zranění
27.05.2019, 12:35 hodin, m.č.
Bílý Kopeček, Skuteč
Službu konající strážník si při výkonu BHČ v místní části Bílý Kopeček ve Skutči povšiml hořícího
osobního automobilu. Ihned se
pokusil společně s dalšími řidiči
o zahašení požáru pomocí hasicích
přístrojů, což bylo přes veškerou
snahu neúspěšné. Svým jednáním
však zamezili šíření požáru do zadní části vozidla, kde se nacházela
plná nádrž benzínu, a tím i dalším
škodám na zdraví a majetku. O úplné uhašení požáru se postarala až
jednotka SDH Skuteč, která se
na místo dostavila během 4 minut.
Požár vozidla se naštěstí obešel bez
zranění osob.

Nová publikace

V prodejně pana Drnce na Palackého náměstí ve Skutči je v prodeji
nová publikace Josefa Němečka,
která popisuje tragédii telegrafisty
z výsadku SILVER A Jiřího Potůčka
i osudy dalších konkrétních osob,
včetně jejich působení v Gestapu,
StB či KSČ.

Od září do divadla

V pondělí 12. srpna bude zahájen
předprodej vstupenek na jednotlivá
představení podzimního divadelního cyklu. Do té doby je možné
si pořídit abonentku (předplatné)
na všech 5 her v ceně 1.400 Kč.
Aktuálně odbor kultury eviduje
rovných 300 abonentů. Stále jsou
k dispozici pěkná místa v sále (od 14
řady). Jako první 26. září KKS přivítá herce Městského divadla Mladá
Boleslav s vynikajícím a velmi emotivním představením Teď mě zabij.

Ukliďme Česko – podzim 2019
Město Skuteč se letos opět zapojí do celostátní akce Ukliďme
Česko, tentokrát pod záštitou
místních skautů ve spolupráci
s farností. Hlavním podzimním
úklidovým dnem bude sobota
21. září. Cílem této akce je zredukovat množství odpadu ve Skutči a jeho okolí. Společně jsme

Investice ve školách

založili email uklidmeskutec@
seznam.cz, na který můžete sami
napsat, která místa ve Skutči by
podle vás potřebovala nejvíce
uklidit. Podrobnější informace
dostanete v příštím vydání Skutečských novin.
Kateřina Kallasová
za středisko Ležáky Skuteč

Kromě investicí na obou základních školách (viz foto) se po
7. červenci začalo „bourat“ také
v objektu MŠ Osady Ležáků. Buduje se zde úplně nové sociální zařízení pro děti, v hodnotě cca 960
tis. Kč. S fotografiemi vás seznámíme po dokončení akce.
V příštím čísle přineseme aktuální informace také o další investici
– přístavbě MŠ Poršova.
/frí/

Z činnosti Městské policie Skuteč
Za poslední měsíce řešili strážníci velmi pozitivně, jelikož je mimo
na desítky oznámení občanů, jež se
jiné nezbytná pro zajištění veřejtýkala nejen špatného parkování,
ného pořádku a bezpečnosti na kavýskytu volně pobíhajících zvířat tastrech pověřených obcí. Kromě
(psů, ovcí, krav), protiprávního jed- spolupráce s PČR je namístě zmínit
nání na úseku občanského soužití i bezvadnou spolupráci s dalšími
či majetku, ale např. i dopravních složkami, konkrétně se Zdravotnicnehod, asistence RZP při převozu kou záchrannou službou Pardubicagresivní osoby nebo porušování kého kraje, Hasičským záchranným
nařízení měst podomními prodej- sborem ČR a jednotkami dobrovolci. Strážníci při své činnosti úzce ných hasičů Skuteč a Luže. Touto
spolupracují s Obvodním odděle- cestou bychom rádi všem složkám
ním Policie ČR Skuteč a s dalšími za tuto vzájemnou spolupráci poútvary Policie ČR. Tuto výbornou děkovali.
vzájemnou spolupráci hodnotíme

Pozor na podomní obchodníky
- varujte své blízké, především seniory
V květnu a červnu 2019 byl
bo že mají schůzku se stávajícím
strážníky MP Skuteč opakovaně
zákazníkem, což však leckdy nezjištěn výskyt podomních obmusí být pravda. Pro zahájení přechodníků, kteří nabízejí levnější
stupkového řízení je proto nutností
doložení důvodů a důkazů, kterýdodávku energie, a to jak ve Skutči a v Luži, ale i v přidružených
mi je především vaše oznámení
obcích. K protiprávnímu jednání
a svědectví.
„podomních prodejců“ dochází
tehdy, když vás bez předchozí
V případě, že vás takové osoby
domluvy navštíví doma a nabízí
ve vašem bydlišti kontaktují a nabívám produkty či služby. Nedopozí vám služby, doporučujeme tuto
ručujeme však sjednávat závazné
skutečnost bezodkladně oznámit
smlouvy o poskytnutí energií tímna Městskou policii Skuteč (pohoto způsobem - prodejci jsou zdatní
tovostní mobil 731 557 507) anebo
v manipulaci s lidmi a leckdy se
na Policii ČR cestou linky 158.
„upíšete“ ke smlouvě, která není
až tak výhodná, jak se v první
Vzhledem k nízkému počtu strážokamžik jeví. Nehledě na to, že
níků nemůže městská policie zajisodstoupení od této smlouvy bývá
tit nepřetržitou službu. V případě,
velmi složité a leckdy i nákladné.
že se nedovoláte na pohotovostní
Rozhodně není Vaší povinností
telefonní číslo 731 557 507 a věc
jim ukazovat jakékoliv doklady
nesnese odkladu, kontaktujte proo sjednaných službách či SIPO,
sím tísňovou linku 158. Veškeré
ani nikoho vpouštět do svého bytu.
aktuality Městské policie Skuteč
Toto protiprávní jednání je velmi
naleznete na oficiálních webotěžko prokazatelné – prodejci se
vých stránkách www.mp.skutec.cz
a na sociální síti Facebook: Městvymlouvají na to, že mají domluvenou schůzku, kterou za ně doská policie Skuteč.
mluvilo jejich call centrum, aneprap. Tomáš Brokl

Vítězslav Novák jako výzva
Dne 18. července 1949 náhle, uprostřed léta, ve svém domě ve Skutči skonal umělec, který půl století
ovlivňoval českou i slovenskou
hudební kulturu s mnoha impulzy
i do zejména slovanského zahraničí.
Spolu s Josefem Sukem jako přední žák proslulé kompoziční školy
Antonína Dvořáka na Pražské konzervatoři prošel perfektním profesionálním kompozičním vývojem,
kterým se s důrazem na patnáctiletí
1896-1910 trvale zúčastnil progresivního vývoje české umělecké
hudby. Spojeným shromážděním
poznatků nabytých poznáním veškeré důležité tvorby dějin hudby
až po blahodárný vliv moravského
a slovenského folkloru mohl spolu
s kritickým tvůrčím postojem vůči
soudobému impresionismu a pev-

Havárie motocyklu
poblíž kruhového objezdu
17.06.2019, 08:05 hodin,
ul. Smetanova, Skuteč
Při výkonu BHČ hlídka zaznamenala havárii motocyklu poblíž kruhového objezdu v ul. Smetanova
ve Skutči, kdy při průjezdu kruhovým objezdem došlo k podklouznutí kola motocyklu a k následnému pádu. Na místo byla strážníkem
přivolána posádka RZS Skuteč,
která osádku motocyklu převezla
s lehkým zraněním k lékařskému
vyšetření do nemocnice. Strážník
dále na místě spolupracoval s hlídkami PČR.

k 70. výročí úmrtí

ných základů kompoziční techniky
vychovat též více jak stovku svých
žáků, kteří jako skladatelé, dirigenti, sbormistři, pianisté, houslisté
i pedagogové či muzikologové vedli domácí hudební kulturu k hodnotám, které v okolí vzhledem k velikosti naší vlasti a počtu obyvatel
vysoko převyšuje bezprostřední
zahraniční okolí.
O Novákovi bylo napsáno a publikováno mnoho již za jeho života
a dlouho i po jeho smrti. Bohužel,
nejen v jeho odkazu, ale v hudebním umění jeho současníků více
i méně významných se mnohé vytrácí v kontextu zvláště posledních
třiceti let, o nichž budeme na podzim jistě také hovořit. Není to pro
českou hudební kulturu nejlepším
vysvědčením, když nejen jméno

kamenického rodáka, ale i neméně
významného Josefa Suka, o ostatních nemluvě, se dostávají nezaslouženě do pozadí.
Jistěže v Kamenici již v roce 1970
u příležitosti 100. výročí narození
bylo vykonáno na muzikologickém sympoziu mnoho proklamací,
které po dalších deseti letech vedly
k založení Společnosti Vítězslava
Nováka. Ta přešla vlivem prodlení
času a přirozeného úbytku z původních téměř devět stovek členů k založení dnešního Ústavu pro péči
o dílo kamenického rodáka. Letošní desátý ročník pianistické soutěže
je jednou z prvořadých akcí, které
šíří hudbu Vítězslava Nováka mezi
mladou generací klavíristů doma
a dnes i v zahraničí.
dokončení na straně 6

Skutečští hasiči – Mistři ČR dorostu v požárním sportu
dokončení ze strany 1
Následovala štafeta 4 x 100 metrů překážek s těmito výsledky:
1. místo Skuteč čas 58,16,
o 2. místo se dělil Bludov a Písková Lhota se stejným časem 60,04.
Testy jak u dorostenek i dorostenq U budovy ZŠ Komenského v červenci začaly práce spojené s přístavbou venkovní učebny.

q Hned z kraje prázdnin začala ve dvou třídách ZŠ Smetanova
plánovaná výměna osvětlení včetně snížení stropního podhledu.
Práce v hodnotě 144.783 Kč byly dokončeny k 31.07.2019.

ců proběhly bezchybně a čekalo se
na poslední disciplínu požárního
útoku. První pokusy nedopadly
zrovna nejlépe, nedařilo se sice ani
mnoho dalším týmům, ale celkové
páté místo z prvních pokusů opět
přineslo značné napětí. Druhý roz-

běh však ukázal pravou sílu celého
týmu s těmito výsledky: 1. místo
Písková Lhota čas 27,52, 2. místo Skuteč čas 27,90, 3. místo PS
Mělník čas 27,93. Celkový součet
bodů ze všech disciplín na Mistrovství ČR dorostu v požárním

sportu tak ukázal na ty nejlepší:
1. místo SDH Skuteč s celkovým
počtem 5 bodů, 2. místo Písková
Lhota s počtem 10 bodů, 3. místo Oznice s počtem 14 bodů, a to
mluví zcela za vše. Tým SDH
Skuteč se tak poprvé ve 144. leté
historii zdejšího Sboru dobrovolných hasičů stává MISTRY
ČR DOROSTU V POŽÁRNÍM
SPORTU. Všem soutěžícím a trenérovi patří obrovské poděkování.
Vítězné družstvo dorostenek: Michaela Brandová, Andrea Jonášová,
Tereza Jonášová, Linda Kadlecová,
Leona Novotná, Tereza Slezáková,
Karolína Zavoralová, Denisa Šlégrová, náhradník Denisa Bubeníčková, trenér Milan Najman.
Vítězné družstvo dorostenců:
Lukáš Bubeníček, Michal Dalecký, Lukáš Flégr, Matěj Kábele,
Tomáš Vobejda, Daniel Horníček,
Dominik Ševčík, Pavel Válek, náhradníci Jan Veverka, Radim Řehák, trenér Milan Najman.
Za SDH Skuteč:
Mgr. Milan Pešek
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Florbal - další reprezentace!

Na uplynulé olympiádě dětí v Liberci náš klub i město reprezentovalo celkem 5 hráček z našeho klubu:
Adéla Kotvasová, Adéla Ficková,
Adéla Novotná, Viktorie Kučerová
a Natálie Sodomková pod vedením
trenéra Ondřeje Lašky. Všech pět
vlčic skvěle reprezentovalo nejen

náš klub, ale i celý kraj. V žádném zápase se nevzdaly a bojovaly
do konce i přes převahu týmů proti.
Podařilo se jim porazit i Zlínský
a Karlovarský kraj, s Jihočeským
a konečným finalistou z Olomouckého kraje se rvaly do posledních
vteřin. Na Olympiádě holky zane-

Nová sezóna HC Skuteč
V pondělí 24. června na aktivu hokejových klubů Pardubického kraje
a kraje Vysočina byl schválen systém KLM. Českotřebovští Kohouti
obhajují mistrovský titul a hokejisté Skutče se pokusí vylepšit celkem
přijatelnou 8 pozici. Začátek nové
sezony je naplánován na 29. září,
kdy se utkáme s loňským semifinalistou - celkem Chotěboře.
Krajskou ligu bude hrát deset
mužstev: Česká Třebová, Hlinsko,

Choceň, Chotěboř, Chrudim, Lanškroun, Litomyšl, Moravská Třebová, Skuteč a Světlá nad Sázavou.
Soutěž se bude hrát stejným způsobem jako v minulé sezoně. V základní části (29. září – 1. prosince)
se všechny týmy střetnou dvoukolově a Skuteč odehraje kompletní první polovinu základní části
na hřištích soupeřů a od 3. listopadu do 1. prosince odehraje 9 utkání na domácím zimním stadionu
ve Skutči.

chaly výborný dojem z předvedené
hry a moc si ji užily.
Denis Rybenský, Radek Pešek,
Daniel Nekvinda a Karel Břeň též
reprezentovali náš kraj, na turnaji
mladších žáků v Brně. Pod opětovným vedením trenéra Ondřeje

Základní část – los HC SKUTEČ:
1. kola: Chotěboř – Skuteč
2. kola: Moravská Třebová – Skuteč
3. kola: Hlinsko – Skuteč
4. kola: Světlá – Skuteč
5. kola: Litomyšl – Skuteč
6. kola: Lanškroun – Skuteč
7. kola: Choceň – Skuteč
8. kola: Česká Třebová – Skuteč
9. kola: Chrudim – Skuteč

neděle 29.09.
středa 02.10.
neděle 06.10.
středa 09.10.
neděle 13.10.
středa 16.10.
neděle 20.10.
středa 23.10.
neděle 27.10.

10. kola: Skuteč - Chotěboř
11. kola: Skuteč - Moravská Třebová
12. kola: Skuteč - Hlinsko
13. kola: Skuteč - Světlá
14. kola: Skuteč - Litomyšl
15. kola: Skuteč - Lanškroun
16. kola: Skuteč - Choceň
17. kola: Skuteč - Česká Třebová
18. kola: Skuteč - Chrudim

neděle 03.11.
středa 06.11.
neděle 10.11.
středa 13.11.
neděle 17.11.
středa 20.11.
neděle 24.11.
středa 27.11.
neděle 01.12.

Ve druhé části (8. prosince – 26.
ledna) se bude hrát ve dvou skupinách. Síly změří týmy umístěné
na 1. až 6. místě a mužstva, která
po základní části skončí na 7. - 10.
příčce.
Vyřazovací část soutěže odstartuje
30. ledna a vítěze budeme znát nejpozději 22. března.
Libor Hladík – jednatel HC

Prales dětem
V rámci podpory ochrany životního prostředí se žáci ZŠ
Komenského zapojili do projektu Prales dětem, jehož cílem je

ochrana deštných pralesů.
Pod záštitou stejnojmenného
spolku, který v ČR působí od roku

Lašky hráli pěkný, útočný florbal
a snažili se nasbírat co nejvíce zkušeností, zároveň utužili partu a celý
turnaj si taktéž do jednoho užili.
FbC Skuteč jak chlapcům, tak dívkám hrdě gratuluje a samozřejmě
děkuje za reprezentaci klubu na té
nejvyšší úrovni.
FbC Skuteč

2009, proběhl v závěru školního
roku projektový den plný aktivit
zaměřených na poznávání přírody: přednášky na téma ochrana

přírody, vědomostní kvízy,
„cesta pralesem“ – stanoviště
na školní zahradě (pocitový
chodníček, překážková dráha,
„rybolov“, dovednostní soutěže), výtvarné aktivity, poznávání přírodnin, tematická pohádka pro nejmenší.
Projektového dne se zúčastnili
také senioři ze SeniorCentra,
kteří jsou již tradičně zváni
na zajímavé akce probíhající
v naší škole. Vyvrcholením byl
průvod masek a minidiskotéka
na školní zahradě, kterou jsme
zakončili vydařené dopoledne.
Mgr. Iveta Blehová

Příměstský tábor ve Skutči
Plavecký kroužek Plavání pro každého opět pořádá příměstský tábor.
Místo:
Termín:

areály sportovišť
26. 8. – 30. 8. 2019 od 8:00 do 16:00
nebo dle domluvy
Program:
sportovní hry a „školní“ hry (ZEM, DEJ, BIO)
Věkové rozmezí: 5 - 13 let
Stravování:
svačina, oběd, svačina
2.000 Kč (nebo 400 Kč za vámi vybraný den)
Cena:
Kontakt:
777 298 928, plavaniprokazdeho@centrum.cz,
Fb Plavání pro každého
Přihlášky: do 16. 8. 2019 nebo do naplnění kapacity 20 dětí
Těšíme se na viděnou, za celý tým vás srdečně zve Mgr. Jana Pauerová
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Výpis z usnesení ze 17. schůze Rady města Skuteč
konané 20. května 2019 na MěÚ Skuteč
Rada města schvaluje:
01/017/2019
rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky veřejné zakázky Objekt

sociálního bydlení v ulici Boženy
Němcové Skuteč na základě zprávy
hodnotící komise

Výpis z usnesení z 18. schůze Rady města Skuteč
konané 27. května 2019 na MěÚ Skuteč
Rada města souhlasí:
01/018/2019
se zásahem do tělesa hráze rybníku, dle přiložené žádosti č. j.
SK/1418/2019
Rada města schvaluje:
02/018/2019
smlouvu o poskytnutí dotace z Podprogramu 1 - Podpora kulturních aktivit na rok 2019 na realizaci akce
Čarodějnický Majáles, poskytovatel
Pardubický kraj
03/018/2019
smlouvu o poskytnutí dotace z Podprogramu 1 - Podpora kulturních aktivit
na rok 2019 na realizaci akce XII.
den s dechovkou ve Skutči, poskytovatel Pardubický kraj
04/018/2019
smlouvu o poskytnutí dotace z Podprogramu 2 - Podpora preventivní
péče o sbírky muzeí a galerií na rok
2019 na realizaci projektu Optimalizace podmínek uložení sbírkových
předmětů muzea - knihovna a sbírka
starých tisků, poskytovatel Pardubický
kraj
05/018/2019
smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb elektronických komunikací
č. 191027 se společností DialogNet,
s.r.o., Skuteč
06/018/2019
dodatek č. 3 k pojistné smlouvě
č. 7721023420 se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Praha
07/018/2019
objednávku na dodávku a montáž
elektroinstalace v ZŠ Smetanova Skuteč, třídy č. 21 a 25 s firmou DKV
Elektro, s.r.o.
08/018/2019
objednávku na dodávku a montáž
sádrokartonových podhledů v ZŠ
Smetanova, třídy č. 21,25 s fyzickou
osobou Stanislav Štěpánek
09/018/2019
objednávku na dodávku a montáž
plastových prvků v KD Zhoř s firmou
FORPLAST Skuteč s.r.o.
10/018/2019
objednávku na opravu čerpadla hasičského vozidla CAS 24 Tatra Terno, dle
přiložené nabídky firmy KOMET s.r.o.,
Pečky, v ceně je zahrnuta instalace
zařízení Rettbox a úpravy pro zabudování vyprošťovacího zařízení
11/018/2019
nájem bytu č. 1 v č. p. 970, ulice Družstevní, Skuteč, dle přílohy a ukládá
s nájemcem uzavřít nájemní smlouvu
na zkušební dobu 6 měsíců
12/018/2019
nájem bytu č. 9 v č. p. 970, ulice Družstevní, Skuteč, dle přílohy a ukládá
s nájemcem uzavřít nájemní smlouvu

13/018/2019
nájem bytu č. 15 v č. p. 932, ulice
Boženy Němcové, Skuteč, dle přílohy
a ukládá s nájemcem uzavřít nájemní
smlouvu
14/018/2019
podmínky nájmu bytu č. 41 v domě č.
p. 918 v ulici Družstevní, Skuteč
15/018/2019
zřízení věcného břemene na p. p. č.
663/3, ostatní plocha - ostatní komunikace, k. ú. Štěpánov u Skutče,
obec Skuteč, za jednorázovou úplatu
ve výši 709 Kč včetně DPH, ve prospěch GasNet, s. r. o. Ústí nad Labem
16/018/2019
kupní smlouvu s vítězným uchazečem
veřejné zakázky Kolový traktor pro
město Skuteč, společností AGROMETALL s.r.o., na nákup traktoru John
Deere 2036R včetně příslušenství
17/018/2019
záměr nájmu prostor určených k podnikání, jednotky č. 373/2 umístěné v I.
nadzemním podlaží o výměře 43,65
m² a jednotky č. 373/3 umístěné v II.
nadzemním podlaží o výměře 193,21
m², v domě čp. 373, Palackého náměstí Skuteč. Nájem výše uvedených
nebytových prostor, za cenu dohodou,
na dobu určitou 5 let s možností prodloužení nájmu o dalších 10 let.
18/018/2019
smlouvu o nájmu prostor smuteční obřadní síně města Skuteč, dle přílohy.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
19/018/2019
závěrečný účet města Skuteč za rok
2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok
2018 ve znění dle přílohy a doporučuje vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
20/018/2019
účetní závěrku města Skuteč za účetní období 2018 sestavenou ke dni
31.12.2018, včetně výsledku hospodaření, ve znění dle přílohy
21/018/2019
čerpání rozpočtu města za období leden – duben 2019, dle přílohy.
22/018/2019
poskytnutí dotací z rozpočtu města
Skuteč spolkům a oddílům dle tabulky
v příloze.
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit
23/018/2019
prodej p. p. č. 241/12 o výměře
2678 m², trvalý travní porost, p. p. č.
241/14 o výměře 445 m², trvalý travní
porost, p. p. č. 241/17 o výměře 714
m², ostatní plocha - jiná plocha, p. p. č.
698/2 o výměře 1283 m², ostatní
plocha - ostatní komunikace, vše k.ú.
Štěpánov u Skutče, obec Skuteč.

Výpis z usnesení z 19. schůze Rady města Skuteč
konané 10. června 2019 na MěÚ Skuteč
Rada města bere na vědomí:
01/019/2019
schválení žádosti o dotaci na Regálový systém uzavřených skříní pro
Městské muzeum Skuteč z programu
Integrovaný systém ochrany movitého
kulturního dědictví Ministerstva kultury
02/019/2019
změnu rozpisu rozpočtu města Skuteč
na rok 2019
Rada města jmenuje:
03/019/2019
předsedu a členy likvidační a škodní
komise Rady města Skuteč
Rada města schvaluje:
04/019/2019
čerpání finančních prostředků z rezervního fondu Školní jídelny Skuteč
05/019/2019
v souladu s platnou legislativou pololetní odměny ředitelů škol a školských
zařízení zřízených Městem Skuteč
06/019/2019
odpis pohledávek č. 1 z účetní evidence města Skuteč
07/019/2019
odpis pohledávek č. 2 z účetní evidence města Skuteč
08/019/2019
odpis nepotřebného dlouhodobého
majetku města Skuteč
09/019/2019
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Rekonstrukce
sociálních zařízení v MŠ Osady Ležáků Skuteč na základě zprávy hodnotící

komise
10/019/2019
smlouvu o dílo na projekt Objekt sociálního bydlení v ulici Boženy Němcové ve Skutči s vítězným uchazečem
Lerson s.r.o., Hradec Králové
11/019/2019
dodatek č. 3 ke smlouvě o umístění
a provozování kontejnerů ze dne
06.11.2012
se společností TextilEco a.s., Praha
12/019/2019
objednávku č. 2019/O/00239
na nákup dětského hřiště Camelot
8-100
13/019/2019
dohodu o ukončení nájmu bytu č. 4
na Palackého náměstí č. p. 381, Skuteč k 31.07.2019
14/019/2019
podmínky nájmu bytu č. 15 v domě
č. p. 932 v ulici Boženy Němcové,
Skuteč
15/019/2019
podmínky nájmu bytu č. 4 v domě č.
p. 381 na Palackého náměstí, Skuteč
16/019/2019
podmínky nájmu bytu č. 26 v domě č.
p. 971 v ulici Družstevní, Skuteč
17/019/2019
přílohu k nájemní smlouvě č.
15154/2004 se ZD Zderaz
18/019/2019
záměr nájmu prostor určených k podnikání v domě čp. 377 Palackého
náměstí Skuteč, o výměře cca 250

m², na dobu určitou od 01.09.2019
do 31.12.2024 za cenu minimálně
1.000 Kč/m²/rok + zálohy na služby
ve výši 12.000 Kč/rok
19/019/2019
zřízení věcného břemene na p. p. č.
1834/1, ostatní plocha - ostatní
komunikace, k. ú. Lešany, obec Skuteč, za jednorázovou úplatu ve výši
1.000 Kč + platná sazba DPH, ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Děčín
20/019/2019
zřízení věcného břemene na p. p. č.
758/2, ostatní plocha - manipulační
plocha, k. ú. Žďárec u Skutče, obec
Skuteč, za 100 Kč/m² + platná sazba
DPH, ve prospěch ČEZ Distribuce a.
s., Děčín
21/019/2019
výsledky zadávacího řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávanou
v užším řízení s názvem Revitalizace
zimního stadionu Skuteč - strojovna
chlazení a ledová plocha a pověřuje
starostu města Skuteč pana Pavla Bezděka k podpisu rozhodnutí o přidělení
předmětné veřejné zakázky vítěznému účastníkovi ENERGO CHOCEŇ,
s.r.o., Nádražní 631, 565 01 Choceň
22/019/2019
poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu
města Skuteč Římskokatolické farnosti děkanství Skuteč
23/019/2019
podání žádosti o poskytnutí dotace
z rozpočtu Pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDH
24/019/2019
podání žádosti na Ministerstvo vnitra

ČR o poskytnutí dotace na pořízení
nové cisternové automobilové stříkačky CAS pro jednotku JPO II Skuteč
Rada města souhlasí
25/019/2019
jakožto zřizovatel se zapojením Mateřské školy Poršova, Skuteč do programu Proškolení škol a školských zařízení Pardubického kraje zapojených
do 5. výzvy MPSV číslo 30_19_009
OP PMP.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
26/019/2019
koupi st. p. č. 2420 o výměře 5 m²,
zastavěná plocha, k. ú. Skuteč, obec
Skuteč, za cenu 1.000 Kč/m² + náklady s koupí spojené, ve znění smlouvy
dle přílohy.
27/019/2019
prodej části p. p. č. 81 o výměře 92
m², ostatní plocha – neplodná půda,
části p. p. č. 123/2 o výměře 22 m²,
ostatní plocha – neplodná půda, části
p. p. č. 1241/1 o výměře 114 m²,
ostatní plocha – ostatní komunikace
a části st. p. č. 166 o výměře 2 m², zastavěná plocha a nádvoří, nacházející
se v k. ú. Žďárec u Skutče, obec Skuteč, za cenu dle znaleckého posudku
v celkové výši 32.660 Kč včetně DPH
+ náklady s prodejem spojené, Povodí
Labe s. p., Hradec Králové, ve znění
smlouvy dle přílohy.
28/019/2019
rozpočtové opatření č. 4/2019
ke schválenému rozpočtu města Skuteč, dle přílohy.

241/14 o výměře 445 m², trvalý travní porost, p. p. č. 241/17 o výměře
714 m², ostatní plocha - jiná plocha,
p. p. č. 698/2 o výměře 1283 m²,
ostatní plocha - ostatní komunikace,
vše k. ú. Štěpánov u Skutče, obec
Skuteč
27/006/2019
prodej části p. p. č. 2452/12 o výměře cca 55 m², ostatní plocha - ostatní
komunikace, k. ú. Skuteč, obec Skuteč
Zastupitelstvo
města
bere
na vědomí:
28/006/2019
smlouvu o dílo na projekt Objekt sociálního bydlení v ulici Boženy Němcové ve Skutči s vítězným uchazečem
Lerson s.r.o., Hradec Králové
29/006/2019
smlouvu o dílo na akci Revitalizace
zimního stadionu Skuteč - strojovna
chlazení a ledová plocha se společností Energo Choceň, s.r.o.
Zastupitelstvo města schvaluje:
30/006/2019
podání žádosti na Ministerstvo vnitra
ČR o poskytnutí dotace na pořízení
nové cisternové automobilové stříkačky CAS pro jednotku JPO II Skuteč
31/006/2019
přijímání žádostí o finanční podporu
na zajištění pitné vody (zhotovení
vrtu, studny) pro rodinné domy trvale
obydlené ve Skutči a místních částech
Skutče

Společně s dětmi ze ZŠ Komenského

Výpis z usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva města Skuteč
konaného dne 24. června na MěÚ Skuteč
Zastupitelstvo města schvaluje:
01/006/2019
program 6. zasedání Zastupitelstva
města Skuteč
02/006/2019
členy návrhové komise
Zastupitelstvo
města
bere
na vědomí: 03/006/2019
zprávu starosty města Skuteč
Zastupitelstvo města jmenuje:
04/006/2019
do funkce vrchního strážníka Městské policie Skuteč od 01.07.2019
prap. Tomáše Brokla.
Zastupitelstvo
města
bere
na vědomí:
05/006/2019
prohlášení o mlčenlivosti na ochranu
osobních údajů
Zastupitelstvo města schvaluje:
06/006/2019
vzor prohlášení o mlčenlivosti
na ochranu osobních údajů
Zastupitelstvo
města
bere
na vědomí:
07/006/2019
Zprávu o hospodaření za rok 2018
společnosti Městská sportoviště Skuteč, s.r.o.
08/006/2019
Zprávu o hospodaření za rok 2018
společnosti Městské vodovody a kanalizace Skuteč s.r.o.
09/006/2019
Výroční zprávu za rok 2018 příspěvkové organizace SeniorCentrum Skuteč
10/006/2019
Závěrečný účet a Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok
2018 dobrovolného svazku obcí Mikroregion Skutečsko-Ležáky
Zastupitelstvo města schvaluje:
11/006/2019
stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregion Skutečsko-Ležáky
Zastupitelstvo města souhlasí:
12/006/2019

obec Skuteč
22/006/2019
koupi st. p. č. 2420 o výměře 5 m²,
zastavěná plocha, k. ú. Skuteč, obec
Skuteč, za cenu 1.000 Kč/m² + náklady s koupí spojené
23/006/2019
prodej části p. p. č. 1741/1 o výměře
124 m², ostatní plocha - jiná plocha,
k. ú. Lažany u Skutče, obec Skuteč
za cenu 35 Kč/m² + platná sazba
DPH + náklady s prodejem spojené
24/006/2019
prodej části p. p. č. 1741/1 o výměře
66 m², ostatní plocha - jiná plocha,
k. ú. Lažany u Skutče, obec Skuteč
za cenu 35 Kč/m² + platná sazba
DPH + náklady s prodejem spojené
25/006/2019
prodej části p. p. č. 81 o výměře 92
m², ostatní plocha – neplodná půda,
části p. p. č. 123/2 o výměře 22 m²,
ostatní plocha – neplodná půda, části
p. p. č. 1241/1 o výměře 114 m²,
ostatní plocha – ostatní komunikace
a části st. p. č. 166 o výměře 2 m², zastavěná plocha a nádvoří, nacházející
se v k. ú. Žďárec u Skutče, obec Skuteč, za cenu dle znaleckého posudku
v celkové výši 32.660 Kč včetně DPH
+ náklady s prodejem spojené, Povodí
Labe s. p., Hradec Králové
Zastupitelstvo města neschvaluje:
26/006/2019
prodej p. p. č. 241/12 o výměře
2678 m², trvalý travní porost, p. p. č.

s navázáním spolupráce s Agenturou
pro sociální začleňování ÚV ČR formou vstupu do Vzdálené dílčí podpory
pro oblast vzdělávání
13/006/2019
s podáním žádosti o podporu do výzvy Inkluzivní vzdělávání v SVL II a dalšími kroky v rámci přípravy Projektu
pro školy
Zastupitelstvo
města
bere
na vědomí:
14/006/2019
zápisy z kontrol Finančního výboru
zastupitelstva města
15/006/2019
zápisy z kontrol Kontrolního výboru
zastupitelstva města
16/006/2019
čerpání rozpočtu města za období leden – květen 2019
Zastupitelstvo města schvaluje:
17/006/2019
účetní
závěrku
města
Skuteč
za účetní období 2018 sestavenou
k 31.12.2018, včetně výsledku hospodaření
18/006/2019
závěrečný účet města Skuteč za rok
2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok
2018 ve znění dle přílohy a vyjadřuje
souhlas s celoročním hospodařením,
a to bez výhrad
19/006/2019
rozpočtové opatření č. 4/2019
ke schválenému rozpočtu města Skuteč
20/006/2019
poskytnutí dotací z rozpočtu města
Skuteč ve výši dle přiložené tabulky
a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí
21/006/2019
nabytí p. p. č. 405/2 o výměře 75
m², trvalý travní porost, p. p. č. 410/4
o výměře 47 m², trvalý travní porost
a p. p. č. 729/2 o výměře 22 m²,
trvalý travní porost, vše k. ú. Skuteč,

Společně s Mateřskou školou Osady Ležáků jsme se letos zapojili
do projektu Celé Česko čte dětem.
V průběhu měsíce června se tak
uskutečnilo několik setkání našich
klientů s dětmi.
Jako první k nám 3. června přišli
s krátkým vystoupením nejmenší
školkoví Medvídkové. Následující
den jsme se za Medvídky vypravili
do školky my. Babičky si s dětmi

povídaly o tom, jaké to bylo, když
byly samy malé, jaké měly hračky,
zda chodily do školky, co dělaly
celý den, ... Děti nám na oplátku
ukázaly, jaká říkadla a pohybová
cvičení se ve školce naučily.
Další týden k nám z MŠ Osady
Ležáků zavítala třída Veverek. Paní
učitelka nejdřív přečetla pohádku
od Josefa Čapka o tom, jak pejsek
a kočička pekli dort. Děti poté společně s našimi babičkami a dědečky nakreslili do svých čtenářských
knih, co se jim z pohádky líbilo.

Počtvrté nás k sobě ještě jednou pozvali malí Medvídci. Děti už naše
babičky mezi sebou vítaly jako
své staré známé. Tentokrát pro nás
měly připravenou pohádku o malém Honzíkovi, jeho čapím příteli
a pěti splněných přáních. S Hon-

zíkem a dětmi jsme se podívali
do Afriky, na severní pól, do Himálaje i na mořské dno. S pátým
přáním jsem se ale s Honzíkem
nejvíc těšili domů za maminkou
a tatínkem. Děti babičkám ukázaly
spoustu krásných knížek, bylo nás
spolu moc dobře.
Pro příští školní rok jsme si domluvili častější setkávání, protože
radost ze vzájemné blízkosti byla
vidět jak u babiček, tak i u dětí.
Mgr. Linda Bodláková
vedoucí sociální péče

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
pohotovostní služby jsou od 9 do 13 hodin
Srpen
3.8. Sobota
4.8. Neděle
10.8. Sobota		
11.8. Neděle		
17.8. Sobota		
18.8. Neděle		
24.8. Sobota		
25.8. Neděle		
31.8. Sobota		
Září
1.9. Neděle		
7.9. Sobota		
8.9. Neděle		

MUDr. Lubomír Pecháček
MUDr. Lubomír Pecháček
MUDr. Eva Krejčí
MUDr. Eva Krejčí
MUDr. Eva Konývková
MUDr. Eva Konývková
MUDr. Jiří Janovský
MUDr. Jiří Janovský
MUDr. Josef Cimburek

Miřetice 31		
Miřetice 31
Krouna 350
Krouna 350
Hlinsko, Nádražní 548
Poliklinika Hlinsko
Hlinsko, Nádražní 548
Poliklinika Hlinsko
Hlinsko,
Wilsonova 590
Hlinsko
Wilsonova 590
Skuteč
Tyršova 386

MUDr. Josef Cimburek
MUDr. Tomáš Mrkvička
MUDr. Tomáš Mrkvička

Skuteč
Proseč u Skutče, Zahradní 240
Proseč u Skutče, Zahradní 240

Tyršova 386
Zdravotní středisko
Zdravotní středisko
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ZPRÁVY ZE ZŠ SMETANOVA
1 zlatá medaile pro sportovce ze ZŠ Smetanova
V úterý 04.06.2019 se naše škola
účastnila jarního kola atletických
závodů v Hrochově Týnci zv. Hrošiáda. Stalo se tradicí, že se účastníme každého jejího kola. I když
teploty nebyly jarní, spíše letních
28 stupňů, odjeli jsme s nadšením
bojovat v pěti atletických disciplínách. ZŠ Smetanova reprezentovalo 16 sportovců, kteří závodili
ve dvou věkově rozdělených kategoriích. Mladší - 1. stupeň a starší
- 2. stupeň.

Po sečtení všech sportovních
výsledků se tým starší kategorie
umístil na krásném 1. místě. Tým
mladších sportovců byl pátý. Celkově jsme ovšem získali putovní
pohár, který dohromady hodnotil
podzimní a jarní kolo.

Domov na hradě Rychmburk
vypisuje výběrová řízení na níže uvedená místa:

VŠEOBECNÁ SESTRA

v transformující se pobytové sociální službě domov se zvláštním
režimem
Předpokládaný nástup: srpen / září 2019

Všem našim reprezentantům blahopřejeme. Základní škole v Hrochově Týnci děkujeme za pozvání,
za výbornou organizaci a příjemnou
atmosféru, která panovala celým atletickým dnem.
ZŠ Smetanova

Lovu ZDAR
Další z projektů naší školní družiny nese tento poněkud překvapující název. Není se však čeho bát,
o život nám nešlo. Společně s panem Jiřím Zelenkou, místním skutečským myslivcem, a jeho psem
Adarem, jsme se vydali do přírody.
Viděli jsme práci s mysliveckým
psem. Adar neváhal prozkoumat
široké okolí, prohnat jednu srnku
a vyzkoušet svěžest vody v rybníce.

Předvedl nám své umění a poslušnost svému pánovi. Velmi zajímavé
povídaní o přírodě a o zvířatech,
která v okolí Skutče žijí, jsme zakončili hrami u rybníka.
Nestali se z nás lovci opravdových
zvířat, ale lovci nových poznatků
o přírodě a správném chování v ní
a za to děkujeme panu Zelenkovi
a jeho věrnému příteli Adarovi.

jí nás šlapadla a jízda po skluzavce.
Večer jsme podnikli společenské
hry a cestu za zmrzlinou.
Středa 19. června - Poprvé jsme
spatřili mořské ježky a hvězdice a poprvé vítáme polední klid,
i moře dokáže unavit.
Čtvrtek 20. června - Chystáme se
na celodenní výlet k písečné pláži,
budeme skákat z lodi a lovit mušle.
Cestou zpět jsme ochutnali grilované ryby a krmili racky.
Pátek 21. června - Trochu nás rozesmutnila myšlenka, že večer musíme balit a zítra odjíždíme domů.
Užijeme si závěrečnou diskotéku,
focení s diplomy a promenádu s nákupy dárečků.
Sobota 22. června - Slavnostní vyhlášení a zhodnocení pobytu. A ještě jednou jsme byli u moře.
Neděle 23. června - V šest hodin

Bližší informace: Mgr. Renata Kočí, tel.: 702 227 380,
renata.koci@rychmburk.cz

SAMOSTATNÝ
FINANČNÍ REFERENT

0,5 úv.= 20 hod/týdně
(pracovní poměr na dobu určitou s možností doby neurčité)
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2019
POŽADAVKY:
Minimálně středoškolské vzdělání ekonomického směru ukončené maturitní zkouškou.
Způsobilost k právním úkonům, vysoké pracovní nasazení, práce v kolektivu, samostatnost, flexibilita, zodpovědnost, dobrá práce na PC /MS
OFFICE/, výborná znalost podvojného účetnictví a ekonomiky příspěvkové
organizace, minimálně 2 roky na obdobné pozici. Řidič (sk. B) – řízení
služebních vozidel.

Z prázdninových deníčků
Letos do Gradacu potřetí, Avanti,
Avanti, Avanti...
Pátek 14. června - směr Chorvatsko odjíždíme v 17:00 hod., je nás
23, moc se těšíme.
Sobota 15. června - Ubytování
v apartmánech je super, čeká nás
první oběd, z terasy na nás šumí
průzračné moře, nemůžeme se dočkat, až se poprvé vykoupeme.
Neděle 16. června - Snídaně nás
překvapila ve švédském stylu, nafukujeme raft, bereme pádla, hurááá k bojkám. Večerní promenáda
neměla chybu.
Pondělí 17. června - Opět jsme se
probudili do slunečného rána a nad
námi azuro. Všichni se těší na večerní plavbu lodí podél pobřeží
za zvuku chorvatských písní.
Úterý 18. června - Moře se nikdy
neomrzí, máme se na co těšit, čeka-

POŽADAVKY:
Minimálně úplné střední vzdělání s maturitou + platné osvědčení k výkonu
zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Osobnostní předpoklady
pro práci s osobami s psychickým onemocněním v pobytovém zařízení
komunitního typu. Zdravotní způsobilost.
Občanská bezúhonnost. Řidič (sk. B) – řízení služebních vozidel.

Bližší informace v době PO – PÁ 8:00 – 14:00
Michaela Nováková, email: michaela.novakova@rychmburk.cz,
tel.: 465 350 438, 603 565 161

KOORDINÁTOR CENTRA DENNÍCH
AKTIVIT - PRODUKČNÍ

ráno se probouzíme v Mikulově,
kde na nás vykoukl krásný zámek.
Domů jsou to jen dvě hodiny.... Kéž
bychom mohli jet ještě jednou.

Děkujeme učitelům za nádherné
Chorvatsko 2019.
Za ZŠ Smetanova Skuteč
žáci 6.A,B

DĚTSKÉ HASIČSKÉ ZÁVODY
V sobotu 22.06.2019 se od 10:00 ve Žďárci na návsi konal II. ročník DĚTSKÉ HASIČSKÉ SOUTĚŽE. Zúčastnilo se 8 družstev mladších žáků
a 4 družstva starších žáků z blízkého okolí, soutěžilo se dvoukolově. Starší
žáci ze Skutíčka vytvořili nový rekord tratě s časem 14,47 vteřin. Níže
uvádíme umístění jednotlivých kategorií.
STARŠÍ ŽÁCI: 1. Skutíčko
MLADŠÍ ŽÁCI: 1. Skuteč „A“ 		
2. Skutíčko 			
2. Žďárec
3. Štěpánov „A“ 		
3. Štěpánov
4. Žďárec 		
4. Předhradí
5. Štěpánov „B“
6. Skuteč „B“
7. Předhradí
8. Leštinka

Uzávěrka přihlášek: 10. 8. 2019
Kontaktní osoba: Leona Hovorková, leona.hovorkova@rychmburk.cz,
tel.: 605 128 091
Místo výkonu práce: Skuteč
Nástup: listopad 2019

Nabízíme:
1. Vedení nově zakládaného Centra denních aktivit (CDA) pro osoby s duševním onemocněním v ulici Tyršova ve Skutči, s důrazem na propojení
s veřejností.
2. Součástí činností CDA budou rukodělné a tvůrčí aktivity, podpora zdravého životního stylu, hudební a divadelní aktivity pro dospělé klienty
pobytové sociální služby. Pravidelné aktivity CDA budou doplňovány
tematickými přednáškami, besedami, workshopy a tvůrčími dílnami se
zapojením externích lektorů.
3. Využití vlastních dovedností a zájmů – smysluplné aktivity pro muže.
4. Uplatnění vlastní kreativity a organizačních schopností
5. Práce na plný úvazek, v pracovní dny, 8h pružná pracovní doba. Plat
29 800 Kč / měs.
Požadujeme:
1. Vzdělání středoškolské.
2. Manuální zručnost, komunikační a koordinační dovednosti.
3. Síť využitelných kontaktů pro realizaci programů výhodou.
4. Aktivní muzikant výhodou.
5. Bezúhonnost.
6. Řidičský průkaz skupiny B
Podmínkou pro zařazení do výběrového řízení je: profesní životopis
a motivační dopis na téma Jak propojím řízení CDA se svými dovednostmi
a schopnostmi? Uvedené materiály zašlete emailem na adresu: leona.hovorkova@rychmburk.cz. Vybrané uchazeče pozveme k osobním pohovorům.
Kontaktní adresa:
DOMOV NA HRADĚ RYCHMBURK, 539 74 PŘEDHRADÍ 17,
TEL: 469 350 438, email: info@rychmburk.cz,
web: http://www.rychmburk.cz

Rozpis fotbalových utkání

Všem mladým hasičům přejeme pěkné prázdniny a těšíme se na účast
v dalším ročníku.

Sobota 17. 8. 2019 17:00 muži
Skuteč - Cerekvice nad Loučnou

Odpoledne pokračovalo HASIČSKOU SOUTĚŽÍ mužů, kteří soutěžili
s dětským vybavením, taktéž dvoukolově. Domácí výjimečně sestavili dva
týmy.
Umístění MUŽI: 1. Žďárec „B“
2. Žďárec „A“
3. Prosetín
4. Předhradí
5. Leštinka
Moc děkujeme sponzorům, díky nimž děti dostaly spoustu krásných cen,
a všem, kteří pomáhali s přípravou a průběhem soutěže.
Jan Flídr, SDH Žďárec

Sobota 31. 8. 2019 10:00 mladší žáci
Skuteč/Bítovany - TJ Sokol Němčice
Sobota 31. 8. 2019 17:00 muži
Skuteč – Choltice
Neděle 1. 9. 2019 10:00 starší žáci
Skuteč/Bítovany - Kameničky
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neSKUTEČné léto v srpnu
RECITÁL
WALDY NERUŠILA
Recitál Waldy „Vzpomínky na Waldemara Matušku“ je hodinový pořad Vladimíra Waldy Nerušila, který
mluveným slovem a písničkami mapuje život pěvecké legendy československé populární hudby od dětství
až po samý vrchol umělecké dráhy.
Na své si přijdou všichni, kteří mají
rádi evergreeny slavného zpěváka.
středa 07.08., amfiteátr u KKS,
19:00, vstupné 70 Kč

NOVÁ LESANKA
Dechová kapela Nová Lesanka vznikla v roce 2010 po rozpadu Humpolecké
Lesanky Františka Karafiáta a nyní hraje pod vedením kapelníka Stanislava
Píška. Publikum si oblíbilo jejich koncerty v Chotěboři, Čáslavi i Světlé nad
Sázavou; ve Skutči se kapela představí poprvé.
neděle 18.08., amfiteátr u KKS, 14:00, vstupné 70 Kč

ÚHOŘI MAJÍ NABITO
Česká komedie o partičce chlapů z malého města, kteří si ve volném čase
hrají na Útvar rychlého nasazení. Zasahují u domnělých zločinců, evakuují
kulturáky a do svých her zatahují nic netušící okolí. Žene je touha po adrenalinu a falešná představa, že jako Robin Hood a jeho družina bohatým berou
a chudým dávají.
V hlavních rolích Jiří Lábus, Kryštof Hádek, Matěj Hádek, Anna Linhartová
a další.
středa 14.08., amfiteátr u KKS, 21:00, vstupné 50 Kč

BOHEMIAN RHAPSODY
Film, který zvítězil v anketě „Promítání na přání“ a který plní sály kin po celé
republice, si nyní můžete vychutnat pod širým nebem. Emocemi a hudbou
nabitý film se zařadil k těm úplně nejlepším životopisným a hudebním snímkům.
středa 21.08., amfiteátr u KKS, 21:00, vstupné 90 Kč

FILMOVÉ STŘÍPKY
Obnovená premiéra oblíbeného hudebně – zábavného komponovaného
pořadu složeného z hudby stříbrného
plátna a televizní obrazovky. Písničky z filmů, seriálů a pohádek zazpívá
Šimon Pečenka. V roli průvodce celého pořadu, který diváky pobaví zajímavostmi o autorech písniček, o filmech i hercích vystoupí (i zazpívá)
Jiří Krampol. V případě příznivých
klimatických podmínek bude pořad
doplněn projekcí filmových ukázek.
pátek 16.08., amfiteátr u KKS,
20:00, vstupné 100 Kč

LOVENÍ
Romantická česká komedie o tom, že lásky je někdy málo a někdy zase moc.
Jak poznat toho pravého a jak se zachovat, když vám ženich uteče od oltáře?
Co třeba vyzkoušet LOVEní na seznamce … Hrají: Romana Goščíková, Jana
Švandová, Jaroslav Plesl, Jakub Prachař, Martin Písařík, Esteer Geislerová
a další.
středa 28.08., amfiteátr u KKS, 21:00, vstupné 50 Kč

VOJTA A STRAŠIDLA
Loutková pohádka pro děti – o velké odvaze, hodných strašidlech a o tom,
že ne vše, co se děsné jeví, musí hrůzu nahánět. Pohádku, která je kombinací
činohry, zpěvu i tance s velkými loutkami sehrají herci Divadla ELF.
neděle 01.09., amfiteátr u KKS, 14:00, vstupné 50 Kč

Vítězslav Novák jako výzva
k 70. výročí úmrtí
dokončení ze strany 2
V čem hledat ten trvalý význam
skladatele? Především ve velkých
orchestrálních a vokálně orchestrálních dílech, která pro náročné početné obsazení orchestru nemohou
nalézt žádoucí cestu k posluchačům
právě v menších městech, jako jsou
rodná Kamenice a Skuteč. I přesto
odkaz písňového a komorního a samozřejmě klavírního díla vykresluje
nezkresleně jeho význam v kontextu
české a evropské hudební kultury.
V následujícím roce nelze opomenout 150. výročí jeho narození a původu existence jeho rozmanitého
uměleckého odkazu, který zasáhl
do všech žánrů umělecké hudby.
Plánujeme celostátní muzikologické
sympozium s ústředním mottem „Vítězslav Novák v 21. století“. Máme
v úmyslu vyzvat všechny pedagogy
vysokých uměleckých škol, konzervatoří, muzejních a knihovnických
institucí, umělců a manažérů orchestrů i dalších sdružení k účasti. Činíme tak s hlubokým přesvědčením,
že česká hudba kromě dnes světově uznávaných osobností Janáčka
a Martinů doma a ve světě si zaslouží
nemenší pozornost k Novákovi, ale
i Sukovi, Ostrčilovi a dalším i slovenským představitelům, hudby
– žákům velkého skladatele.
Je to velká výzva. Nejen pro rodnou
Kamenici, ale taktéž pro Skuteč,
s níž spojil Novák mnoho let svého
„podzimu“ života, z něhož uprostřed

rozepsané práce na kantátě, jež nesla
příslovečný titul „Na obzoru věčna
léta vteřinami jsou!“. Měla to být
další ucelená zpověď osobnosti přesvědčené o svém panteismu. Srovnáno s jeho monumentálním „Panem“

z roku 1910 a smíšenými sbory
na Otakara Březinu vyznání kosmického prostoru.
Dovolím si již nyní pozvat na zatímní skromnější příspěvky k letošnímu výročí, a to na literárně
pěvecké koncerty „Putování s Vítězslavem Novákem“ ve Skutči
19. září a v Kamenici 26. září.
Každým sebemenším uměleckým
vkladem je třeba pěstovat oprávněné české sebevědomí s akcentem
na existenci naší hudby nejvyšších
hodnot.
Miloš Schnierer
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BLAHOPŘÁNÍ
Dne 3. 8. oslaví naše maminka,
paní Jaroslava Kudrnová z Prosetína
100. narozeniny.
Milá maminko,
děkujeme za veškerou starost
a péči a do dalších let
Ti přejeme zdraví a spokojenost.
Dcery s rodinami

VZPOMÍNKA

VZPOMÍNKA

Dny plynou jak tiché řeky proud,
jen bolest trvá a nedá zapomenout.

Dne 28. srpna si připomeneme 3 roky od úmrtí pana
Jiřího Cacha. Kdo jste ho znali, vzpomeňte spolu
s námi.
Manželka, děti a vnoučata

Kdo ho znal, měl ho rád,
uměl pomoci, potěšit i rozesmát.
Odešel, jak si to osud přál,
v našich srdcích ale zůstává dál.
Dne 30. 7. 2019 by oslavil své 70. narozeniny drahý a milovaný manžel, tatínek, dědeček, tchán, bratr, švagr a strýc, pan František Novák
ze Skutče.
S úctou a láskou vzpomínají manželka a dcera s rodinou.

Řádkový inzerát

OPRAVY TRAVNÍCH SEKAČEK A MOTOROVÝCH PIL VŠECH
TYPŮ. PROVÁDÍME ZEMNÍ PRÁCE BAGREM, OPRAVY MOTORŮ, VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKŮ, BAGRŮ, TRAKTORŮ,
VIBRAČNÍCH DESEK ATD. SKUTEČ U VELAMOSU, BROKL Z.TEL.: 606 306 266., DOPITA L. – TEL.: 606 306 270.
Výpis z usnesení z 20. schůze Rady města Skuteč
konané 24. června 2019 na MěÚ Skuteč
Rada města schvaluje:
01/020/2019
čerpání rezervního fondu Mateřské
školy, Poršova ulice 240, Skuteč,
okres Chrudim
02/020/2019
za dodavatele grafických a tiskových
prací na knize Vojáci Skutečska
firmu 2123design s.r.o., Hradec Králové
03/020/2019
objednávku na autorský dozor dle cenové nabídky z 13.06.2019 na akci
Zimní stadion - rekonstrukce strojovny
chlazení a ledové plochy s fyzickou
osobou Ing. Petr Dudek
04/020/2019
objednávku na dodávku a montáž
indikátorů topných nákladů a rozúčtovací služby se společností Techem,
spol. s r.o.
05/020/2019
smlouvu o dílo na projekt Rekonstrukce sociálních zařízení v MŠ Osady
Ležáků Skuteč s vítězným uchazečem
Unistav Chrast s.r.o.
06/020/2019
dohodu o náhradě nákladů s panem
Josefem Cemperem
07/020/2019
nájem bytu č. 41 v č. p. 918, ulice

Družstevní, Skuteč, dle přílohy a ukládá s nájemcem uzavřít nájemní smlouvu
08/020/2019
změnu nájemní smlouvy na byt č. 21
v č. p. 916 v ulici Družstevní, Skuteč
09/020/2019
smlouvu o nájmu prostor sloužících
k podnikání se společností Česká spořitelna, a.s., Praha
10/020/2019
smlouvu o dílo na akci Revitalizace
zimního stadionu Skuteč – strojovna
chlazení a ledová plocha se společností Energo Choceň, s.r.o.
11/020/2019
objednávku se společností ILBprostav
s.r.o. na zhotovení dokumentace pro
akci Podpora regenerace vnitrobloků
u bytových domů v ulici ČSA, dle cenové nabídky z 11.06.2019
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit:
12/020/2019
prodej části p. p. č. 1083/56 o výměře 226 m², trvalý travní porost
a p. p. č. 1083/69 o výměře 213 m²,
zahrada, k. ú. Hněvětice, obec Skuteč
za cenu 35 Kč/m² + platná sazba
DPH + náklady s prodejem spojené

VZPOMÍNKA
Dne 12. července by pan František
Hromádko oslavil 100 let a 21.
července paní Libuše Hromádková 95 let. Letos tomu je smutných
16 let, co nás navždy opustili.
S láskou vzpomínáme.

VZPOMÍNKA
Dne 14. 8. 2019 si připomeneme 5. výročí úmrtí
pana Jaroslava Pitry ze Skutče. Kdo jste ho znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manželka, děti, maminka, bratři a kamarádi

Řádkový inzerát

VZPOMÍNKA
Dne 30. července uplynulo 20 let od chvíle, kdy nás
navždy opustil náš drahý a milovaný manžel, tatínek,
dědeček a kamarád pan Vítězslav Jonáš z Bělé.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Hledám ženu 33 – 37 let, váha do 70 kg, která je také sama a má smysl pro
rodinu. Jsem štíhlý, z okolí Hlinska. Tel.: 721 460 036.

VZPOMÍNKA
Dne 19. září uplyne jeden rok od chvíle, kdy nás
navždy opustila paní Lenka Nerudová.
S láskou vzpomíná manžel a syn

MĚSTO SKUTEČ
hledá zaměstnance

na dohodu o provedení práce na úklid
smuteční síně. Nástup dle dohody.
Podrobnosti sdělí tajemnice Městského úřadu Skuteč
na tel. č.: 469 326 403.
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Pasování 2019 aneb Školní rok končí, noví rytíři přicházejí
První rok školní docházky má za sebou více než šedesát dětí ze skutečských základních škol. Děti, které
společně s paní učitelkou pravidelně
navštěvovaly městskou knihovnu,
čekalo slavnostní ukončení roku.

Kde se nosí krky), druhý k užitku
(a snad též pro potěšení – průkazka
do knihovny) a třetí „na zub“ (zmrzlina).

Milým paním učitelkám děkujeme
za spolupráci a jim i dětem přejeme
hezké prázdniny.
Městská knihovna Skuteč

V pátek 28.06.2019 jsme se sešli
na městském úřadě, kde pan starosta
Pavel Bezděk dočasně předal vládu
nad městem vládci Písmenkové říše.
Král Abeceda I. a jeho panoš Antonín, rytíř krásného slova, pasovali
prvňáčky do Rytířského Řádu Čtenářského.
Celá akce byla vyvrcholením projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro
prvňáčka“ zaměřeného na podporu
čtenářské gramotnosti. Děti si na památku odnesly tři dárky – jeden památeční pro radost (knížku básniček

q 1. třída ZŠ Komenského Skuteč

q 1. A ZŠ Smetanova Skuteč

q 1. B ZŠ Smetanova Skuteč

Nábytek
Skuteč,
Smetanova
1011
539 73
Skuteč

 Matrace českého výrobce MPO matrace
´ si matraci vyzkoušet
 Nekupujte zajíce v pytli, pojdte
 Vybrané matrace vám zapůjčíme i domů k ozkoušení
 Kromě matrací nabízíme i dřevěné postele a rošty

BRÝLE NAVÍC SE HODÍ!

Na podzim za zábavou
Pro období leckdy chmurných podzimních dnů jsme do programu
KKS zařadili zábavnou talkshow
Ivo Šmoldase a Radima Uzla, která
je plná humoru, historek, postřehů,
vzpomínek a příběhů z hereckého, spisovatelského, profesního
i osobního života. Zveme vás na ni
ve středu 6. listopadu 2019 od 19
hodin. Oba protagonisty níže stručně představujeme.

dění. Z těchto krátkých komentářů
vznikly dvě knihy: Co Vy na to,
pane Šmoldasi? 1 + 2. Vystupoval
zejména v zábavných a diskuzních
pořadech TV Prima. V poslední
době se ale dostává do povědomí
diváků hlavně jako vyhledávaný
moderátor a oblíbený host různých
televizních show a zábavných pořadů, s pohotovými a vtipnými reakcemi.

PhDr. Ivo Šmoldas
Je český básník, nakladatelský
redaktor, manažer i majitel nakladatelství. Překládal z angličtiny
Periodický tisk územně samosprávného celku. Evidenční číslo přidělené ministerstvem: MK
a slovenštiny povídky i romány.
ČR E 11941. Za obsah3periodického tisku územně samosprávného celku zodpovídá 09.08.2018
Rada města 11:18:47
Olivova_inzerce_kids3_85x55.indd
Můžeme se s ním setkat na vlnách
Skuteč, šéfredaktorka - Lenka Frídlová. Četnost: měsíčník, místo vydávání: Skuteč. Příjem příspěvků
Českého rozhlasu, kde uvádí vlastvč. inzerce: Městský úřad Skuteč, Lenka Frídlová, ved. odboru kultura a školství, tel.: 469 326 487,
ní talkshow Lenoška Iva Šmoldase
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.:
a pro Rádio Impuls připravoval glo494 542 292, fax: 494 533 045. Náklad: 2 920 ks. Cena na stánku: 10 Kč
sy reflektující aktuální společenské

MUDr. Radim UZEL CSc.
Je český gynekolog a popularizátor
sexuologie. Po celou dobu své odborné praxe se věnoval reprodukční medicíně, poruchám plodnosti,
plánovanému rodičovství a problematice antikoncepce. V rámci specializace v lékařské sexuologii se
profiloval především jako odborník
na sexuální výchovu. Je autorem

Dva páry skel
za cenu jednoho

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

mnoha článků v tisku, rozhovorů
a publicistických relací v rozhlase
a v televizi. Je také místopředsedou
Obce českých spisovatelů. Každoročně absolvuje desítky přednášek
a besed v oblasti sexuální výchovy
pro odbornou i laickou veřejnost.
Jeho vystoupení i písemné projevy
vynikají srozumitelností a humorným nadhledem. Mimo jiné také

externě učí na Univerzitě Hradec
Králové.
Vstupenky v ceně 200 Kč budou
k dostání od 12. srpna prostřednictvím vstupenky.skutec.cz nebo
na odboru kultura a školství Městského úřadu Skuteč nebo v Turistickém informačním centru v budově
Městského muzea ve Skutči.
/frí/

