ZÁŘÍ
Staročeské označení tohoto měsíce bylo „zářuj“ nebo „zářij“, což
znamená „za říje“. Odvozování od slunečního záření je pouze lidovou
etymologií. V září začíná období podzimní sklizně a školní rok. Kromě
ovoce a brambor dozrává také vinná réva a chmel. Proto se v lidové
tradici českých zemí odehrávají v tomto měsíci tzv. sklizňové slavnosti
– vinobraní, dočesná nebo pro jižní Čechy typická konopická.
Dne 28. září je den svatého Václava. Do nedávné minulosti šlo
o den, kdy se v hornatých krajích sváděl dobytek z letních pastvin
do vsí k přezimování. V některých oblastech také končila roční služba
čeledi a zároveň se uzavíraly smlouvy s hospodáři na příští rok.
zdroj: wikipedie

Organizace školního roku 2018/2019
Školní rok začíná v pondělí 3. září 2018.
Podzimní prázdniny proběhnou ve dnech 29. – 30. října 2018.
Vánoční prázdniny začínají v sobotu 22. prosince 2018
a končí ve středu 2. ledna 2019.
Vyučování v I. pololetí skončí ve čtvrtek 31. ledna 2019.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.
Jarní prázdniny v okrese Chrudim proběhnou
v týdnu od 4. do 10. února 2019.
Velikonoční prázdniny budou 18. dubna 2019.
(19. 4. je Velký pátek – st. svátek)
Hlavní prázdniny budou trvat od 29. června do 1. září 2019.

MĚSTO SKUTEČ společně s SDH Skuteč
zve širokou veřejnost
Zatímco v červenci se denní návštěvnost na skutečském koupališti, s ohledem na počasí, pohybovala jen kolem 100 lidí, v horkých srpnových
dnech to bylo někdy až 1 300 lidí denně.

na slavnostní otevření a Den otevřených dveří
nové hasičské zbrojnice

Hodnocení čtyřletého období

Kulturní program i občerstvení bude zajištěno.

Často slýcháme z různých stran
„Ten čas strašně rychle letí“. Ano,
zdá se, že čím dál rychleji. A je až
neuvěřitelné, že je pomalu za námi
čtyřleté volební období.
Dovolte mi tedy trochu bilancování. Toho, co se za uplynulé
4 roky povedlo, a také i ne zcela
podařilo.
Jak jsme předeslali před volbami do zastupitelstva, zaměřili jsme
se především na nezbytné opravy
a zhodnocení budov v majetku
města, a to jak bytového, tak i nebytového fondu. Připomeňme si ty
největší.
Celkových rekonstrukcí se
dočkaly střechy na městském muzeu, smuteční síni a Kulturním
domě ve Zbožnově, či na bytovém
domě čp. 915-918. Zateplení pláště a výměny oken jsme realizo-

vali u budovy MŠ Osady Ležáků
a základní školy a mateřské školy
ve Žďárci u Skutče. Novou fasádou
se mohou pochlubit obecní dům
ve Skutíčku a část KD ve Zbožnově.
Další velké finanční prostředky
směřovaly do oprav komunikací
a chodníků.
Nový povrch byl zhotoven
na komunikacích v ulicích Příčná,
Fimberk, Vilibalda Svobody, Spojovací, ve Vagonech a v místních
částech Lhota, Zhoř, Skutíčko,
Radčice, Štěpánov – Sv. Anna,
či k rozhledně Borůvka. Byl vybudován nový chodník ve Žďárci
směrem k nádraží a nový chodník
včetně parkoviště v ul. Havlova, dále pak opraveny chodníky
ve Zhoři, Přibylově a v ulicích
Terezy Novákové, Spojovací,

Školní, Sadová, Jiráskova, Osady Ležáků, Žulová, Melicharova,
Dr. Znojemského nebo u ZŠ Komenského.
Z ostatních větších akcí stojí
za zmínku vybudování Žulové
stezky Horkami, oprava Boudovy
hrobky na skutečském hřbitově,
oprava oken a kanalizace v budově
býv. hotelu Sport, nový dvůr u ZŠ
Smetanova, zrestaurování Mariánského sloupu na náměstí či pořízení traktorové sekačky na trávu.
Připravené projekty
Důležitou položkou v rozpočtech
města v jednotlivých letech byla
částka na projektovou přípravu akcí.
V současné době máme podanou žádost o dotaci na rekonstrukci technologie zimního stadionu
(26 mil. Kč), rekonstrukci objektu

v pátek 21. září od 13 hodin

Špitálku (10 mil. Kč) a rekonstrukci bytového domu čp. 317 v ul. B.
Němcové (býv. Dům s pečovatelskou službou, 10 mil. Kč).
Projekčně je připraveno také odbahnění rybníka Konopáč (celkové
náklady cca 7 mil. Kč), realizace
přístavby MŠ Poršova, včetně rekonstrukce zahrady této školky a rekonstrukce vnitrobloků v ulici ČSA.
Investice do škol a sportu
Každým rokem byly vyčleněny
značné finanční prostředky školám
a školským zařízením na opravy,
nákup nábytku apod. Konkrétně
jmenujme opravu tělocvičny v ZŠ
Komenského, rozsáhlá rekonstrukce sociálního zázemí a nová kotelna v ZŠ Smetanova, rekonstrukce
učeben atd.
dokončení na straně 2

Investice Městských vodovodů a kanalizací Skuteč, s.r.o.
Společnost MěVaK Skuteč, s.r.o
se rozhodla i v letošním roce investovat nemalé finanční prostředky
do obnovy vodárenského zařízení.
Jedná se o výměnu přivaděče vody
od obchvatu přes pole do vodojemu
Lažany. Dosavadní vodovodní potrubí bylo z azbestocementových trubek
DN 100 v délce 1 200 m.
Teď trochu informací k tomuto
potrubí:

Azbestocementové
tlakové
trouby se v ČR vyráběly přibližně do roku 1975 (tzv. mazovou
metodou, z řídké směsi cementu
a mletého azbestu, v poměru 7 : 1),
od té doby se již k rozvodu pitné
vody nově nepoužívají, přestože
jejich použití nebylo nikdy ze strany hygienických orgánů oficiálně
zakázáno.

Zdravotní limity azbestu
v pitné vodě
V České republice byl azbest zařazen mezi sledované ukazatele pitné
vody až normou ČSN 75 7111 Pitná
voda, platnou od 1. 1. 1991. Azbest
však měl jen nezávaznou, doporučenou limitní hodnotu ve výši 3 x
105 vláken/l. Už z následujícího legislativního předpisu (vyhláška MZ
č. 376/2000 Sb.) ovšem azbest zase
vypadl a to z následujících důvodů:
V souvislosti s 25. výročím
existence firma Sintex, a.s. (jak
jsme již psali) investuje nejen
do nákupu špičkových pletacích
strojů a průmyslových šicích strojů,
ale zafinancovala také stavební úpravy komplexu budov společnosti. Vedení města tuto aktivitu jednoznačně
vítá, tím spíš, že společnost sídlí
v blízkosti náměstí. Vzhled centra
Skutče se tak zase o něco zlepšil,
což určitě těší každého z nás.

světová zdravotnická organizace (WHO) vydala v roce
1993 doporučení, že azbest
ve vodě nepředstavuje zdravotní riziko,
nálezy azbestových vláken
v pitných vodách v ČR v 90. letech byly minimální (většinou
nulové) a vždy hluboko pod limitní hodnotou (což však souviselo také s používanou metodou
stanovení, která nebyla přesná
a citlivá).
dokončení na straně 2

ŘEMESLNÁ SOBOTA
Řemeslná sobota přináší stálým expozicím našeho městského muzea atraktivní náplň, která pravidelně láká
široký okruh návštěvníků. A to nejen z hlediska geografického, kdy se tu potkají lidé z celých Čech, ale hlavně
věkovým průřezem. Na své si přišli ti nejmladší i ti dříve narození. Pokladnou jich prošlo celkem 574. Kromě
tradičních komentovaných prohlídek se lidé mohli zastavovat u jednotlivých řemeslníků, majitelů stabilních motorů nebo se věnovat rukodělným dílnám pro děti i dospělé. Loutkové divadlo započalo odpolední část programu,
která rychle uběhla. V samém závěru vydařené akce byly slosovány soutěžní lístky a výhercem zážitkového letu
se stal p. Vratislav Hřebíček z Velkých Janovic.
MMS

SKUTEČSKÉ NOVINY
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Hodnocení čtyřletého období
dokončení ze strany 1
Významné finanční prostředky
putovaly též do městských sportovišť. Kromě běžných provozních
výdajů bylo mimo jiné zrekonstruováno osvětlení, topení a sociální zázemí zimního stadionu,
instalován moderní docházkový

systém, vybudovány dva nové tenisové kurty nebo zrekonstruována strojovna krytého plaveckého
bazénu.
Pravidelně se také podporovaly
spolky, sportovní kluby a neziskové organizace působící ve městě
a místních částech.

Podrobné finanční vyčíslení
a představení dvou největších investičních akcí uplynulého období
– rekonstrukce hasičské zbrojnice
a školní jídelny – přineseme v příštím čísle Skutečských novin.
Za Radu města Skuteč
Pavel Bezděk

Investice Městských vodovodů a kanalizací Skuteč, s.r.o.
Jedná se o kompletní odkanalizování obce Skutíčko s tím, že odpadní
vody půjdou na ČOV Skuteč.
Projektovou dokumentaci na Lažany zpracovala firma MR projekt
s.r.o. Stradouň. I v tomto případě
půjde o kompletní odkanalizování obce Lažany s tím, že odpadní
vody půjdou také na ČOV Skuteč.
Územní rozhodnutí bylo již vydáno
15. 5. 2018 a nabylo právní moci
20. 6. 2018. Městský úřad Chrudim
má v nejbližší době vydat stavební
povolení.
Do konce roku bychom měli požádat o dotaci na obě akce a v příštím roce by se mělo začít stavět.
Martin Havel,
vedoucí MěVAK Skuteč, s.r.o.
dokončení ze strany 1
V současné době rovněž není
ukazatel azbest do vyhlášky, definující kvalitu pitné vody (vyhláška
MZ č. 252/2004 Sb.), zahrnut. Není
zahrnut ani do evropské směrnice
Rady č. 98/83/ES, o jakosti vody
určené pro lidskou spotřebu, ze
které česká legislativa pitné vody
vychází.
I když tedy není potrubí závadné,
v dlouhodobém horizontu nikdo
nemůže případné následky odhadnout. A proto jsme se rozhodli toto
azbestocementové potrubí vyměnit za polyetylénové potrubí RC2
HDPE AQUALINE 110x6,6, které
je zdravotně zcela nezávadné. Jedná se o trubky v délce 12 m, které
se svářejí.
S výkopovými pracemi se začalo
13. července, v současné době zbývá položit potrubí u vodojemu a do-

končit propojení. Výkopové práce částečně
provedla firma pana Davida Popílky a svářečské
práce realizovala firma
Vodovody Litomyšl.
Náklady nejsou zatím
kompletně vyčísleny.
Kanalizace Skutíčko
a Lažany
MěVaK Skuteč, s.r.o.
se již vloni začaly připravovat na tyto akce. Zpracování projektové dokumentace na Skutíčko se
na konci roku rozhodly
zadat firmě Multiaqua
s.r.o., Hradec Králové.
V současné době je požádáno o územní rozhodnutí a stavební povolení na MěÚ Chrudim.

Žádost o dotaci na zahradní kompostéry podána
V souvislosti s četnými dotazy
ze strany občanů, kteří letos na jaře
v rámci ankety projevili zájem
o pořízení zahradního kompostéru,
bychom rádi informovali o dalších
krocích.
Na základě vyplněných dotazníků, které ukázaly poměrně velký
zájem o pořízení uvedených nádob
na bioodpad, podalo město Skuteč
v červenci žádost o dotaci na pořízení 200 ks zahradních kompostérů v rámci Operačního programu
Životní prostředí. Poté, co žádost
projde na státním fondu životního
prostředí procesem kontroly a vy-

hodnocování, bychom ke konci tohoto roku měli obdržet rozhodnutí
o přidělení dotace.
V případě kladného vyjádření
proběhne na začátku příštího roku
výběrové řízení na dodavatele tak,
aby na jaře 2019 mohly být kompostéry občanům k dispozici. Poté
budou kompostéry na základě
smlouvy o výpůjčce mezi občanem
a městem Skuteč předány do bezúplatného užívání těm zájemcům,
kteří nám vyplněný anketní lístek
již dříve doručili.
V případě, že by ještě někdo
dodatečně projevil o kompostér

zájem, je možné toto učinit osobně
na MěÚ v kanceláři místostarosty
nebo na tel. čísle 731 557 635.
Ing. Roman Hřebík.

Noční směna strážníků
O víkendu 20. 7. - 22. 7. 2018 měla
hlídka MP o práci postaráno. Strážníci řešili několik oznámení od občanů,
které se týkalo rušení nočního klidu
a zraněné osoby. Ze soboty na neděli zjistili bezvládně ležícího muže
na zemi poblíž firmy Botas ve Skutči.
Na místě bylo u muže zjištěno, že vlivem nadměrného požití alkoholu upadl a způsobil si krvácející zranění hlavy. Strážníci mu poskytli první pomoc
a na místo přivolali posádku RZS, kte-

veřejné AUKCE v jednacím sále zastupitelstva města v přízemí budovy MěÚ ve Skutči
dne 24. 09. 2018 od 15.00 hod. – bytové jednotky o velikosti 2+1 a 3+1
dne 25. 09. 2018 od 15.00 hod. – bytové jednotky o velikosti 1+1
Předmětem aukce jsou bytové jednotky č. 2, 11, 26, 29, 35 o velikosti 1+1, bytové jednotky č. 41
a 48 o velikosti 2+1 a bytové jednotky č. 15 a 27 o velikosti 3+1 v domě čp. 926 – 929
Družstevní ulice Skuteč, včetně příslušenství.
Vyvolávací cena zjištěná znaleckými posudky od 552 300 do 1 129 350 Kč
dle velikosti bytové jednotky.
PROHLÍDKY BYTŮ
10. 09. 2018 od 15.00 hod. do 16.00 hod.
12. 09. 2018 od 09.00 hod. do 10.00 hod.
Bližší informace získáte v kanceláři č. 303 v III. nadzemním podlaží budovy Městského úřadu
ve Skutči, případně na telefonních číslech 731 557 468 a 731 557 459.

Volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu ČR
konané ve dnech 5. a 6. října 2018
Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 23. května 2018 publikovaným ve Sbírce zákonů pod č.
85/2018 Sb., částka 45, byly dne
31. května 2018 vyhlášeny volby
do zastupitelstev obcí a volby
do 1/3 Senátu PČR, které se budou souběžně konat ve dnech 5.
a 6. října 2018 (případné druhé kolo voleb do Senátu PČR
se uskuteční ve dnech 12. a 13.
října 2018). Volby do Senátu PČR
proběhnou v našem městě, které je
součástí volebního obvodu č. 50 se
sídlem ve Svitavách.
Volby se uskuteční ve dnech
5. října 2018 od 14.00 do 22.00
hodin a v sobotu 6. října 2018
od 08.00 do 14.00 hodin.
Případné druhé kolo voleb do
Senátu PČR se uskuteční v pátek 12. října 2018 od 14.00 do 22.
hodin a v sobotu 13. října 2018
od 08.00 do 14.00 hodin.
Volby do zastupitelstev obcí
Jsou upraveny zejména zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhláškou č. 59/2002 Sb.
Voličem může být státní občan ČR
nebo státní občan jiného členského
státu Evropské unie, pokud alespoň k 6. říjnu dosáhne věku 18 let
a nejpozději 5. října bude přihlášen
v obci k trvalému pobytu (státní
občan jiného členského státu EU
na základě judikatury i k registrovanému přechodnému pobytu).
Překážkami výkonu volebního práva, pro něž volič nebude moci fakticky hlasovat, jsou:

zákonem stanovené omezení
osobní svobody z důvodu výko-

nu trestu odnětí svobody,

omezení svéprávnosti k výkonu
volebního práva,

zákonem stanovené omezení
osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (např. karanténa
na uzavřeném infekčním oddělení), nebo

zahraniční výkon služby vojáka
z povolání nebo vojáka v záloze.
Aby volič - státní občan jiného
členského státu EU mohl hlasovat,
musí nejpozději do 3. října 2018
do 16:00 hodin u obecního úřadu
příslušného dle místa jeho trvalého či přechodného pobytu požádat
o zápis do dodatku stálého seznamu voličů, není-li v něm již zapsán
z doby dřívější.
U komunálních voleb se nepoužívají voličské průkazy, volič
tak může hlasovat pouze ve svém
„domovském“ volebním okrsku
(příslušném dle místa jeho trvalého
pobytu).
Volby do 1/3 Senátu
Parlamentu ČR
Jsou upraveny především zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a prováděcí vyhláškou č.
233/2000 Sb. Voličem může být
pouze státní občan ČR (nikoliv cizí
státní příslušník), který alespoň 6.
října dosáhne věku 18 let, přičemž
v případném II. kole voleb bude
moci hlasovat také občan, který
alespoň 13. října dosáhne věku 18
let. Překážkami výkonu volebního
práva zde jsou:

omezení svéprávnosti k výkonu
volebního práva,

zákonem stanovené omezení

osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (např. karanténa
na uzavřeném infekčním oddělení).
U senátních voleb může volič hlasovat na voličský průkaz,
avšak jen na území „domovského“
senátního volebního obvodu (příslušného dle místa jeho trvalého
pobytu na území ČR). O vydání voličského průkazu může volič požádat
od vyhlášení voleb u „svého“ obecního úřadu (dle místa trvalého pobytu voliče),
a to osobně nebo písemně (v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem; v případě ověření podpisu u obecního nebo
krajského úřadu je úkon osvobozen
od správního poplatku). Osobně lze
o vydání voličského průkazu požádat
do 3. října, písemně pak
do 28. září, přičemž tyto budou vydávány
od 20. září.
Je-li volič s bydlištěm v zahraničí
zapsán ve zvláštním seznamu voličů
u zastupitelského úřadu, může
hlasovat pouze na území ČR
v jím vybraném senátním volebním obvodu, ve kterém se
letos senátní volby konají,
a to na základě voličského průkazu
vydaného příslušným zastupitelským úřadem.
Upozorňujeme voliče, že v případě ztráty nebo odcizení voličského průkazu NELZE vydat jeho
duplikát, neboť tiskopis voličského
průkazu je přísně zúčtovatelným
tiskopisem.
Voličské průkazy na Městském úřadě ve Skutči vydává správní odbor – matrika
a evidence obyvatel, paní Petra
Šlemrová, tel. 469 326 405.

Přehled volebních okrsků

Městská policie Skuteč informuje
Kančí kosti na sídlišti
V sobotu 20. 7. 2018 ve večerních
hodinách přijali strážníci oznámení
od občanky Skutče, že ve křoví
na místním sídlišti nalezla psí kostru. Na místo se dostavila hlídka MP,
která kosti zajistila. Následným šetřením u odborníků v oblasti veteriny a myslivosti bylo zjištěno, že
se jedná o kostru divokého prasete
- selete, které se do místa nálezu
pravděpodobně zaběhlo a zde uhynulo. Ve věci nebylo dáno podezření
z protiprávního jednání. Kosti byly
následně strážníky zákonem stanoveným způsobem odstraněny.

Město Skuteč vyhlašuje

rá si muže převzala k dalšímu vyšetření. O trochu lépe dopadl jiný muž,
který si lehl na chodník v ulici Osady
Ležáků ve Skutči o tři hodiny později,
kde usnul. Ten byl bez zranění a poté,
co jej strážníci probudili, poklidně pokračoval v cestě domů.

a na Facebooku: Městská policie
Skuteč
I nadále je hlavní prioritou městské policie ochrana a bezpečnost
osob a majetku.
Za Městskou policii Skuteč
nprap. Miroslav Štorek

Doprovod do nemocnice
Ve čtvrtek 2. 8. 2018 v odpoledních hodinách vyjížděla hlídka MP
k dalšímu ležícímu muži na zemi
na Palackého náměstí ve Skutči. Zde
strážníci zjistili u muže ležícího pod
schody intoxikaci alkoholem a možnou dehydrataci. Vzhledem k tomu,
že nebylo možné vyloučit ohrožení
na životě a zdraví, byla na místo
přivolána cestou linky 155 posádka
RZS Skuteč. Při nakládání pacienta
do sanitky se muž probral a začal být
verbálně agresivní, proto zdravotníci požádali hlídku MP o asistenci
při převozu do nemocnice. Strážníci
muže dále jistili až do nemocnice
bez nutnosti použití zákroku pomocí
donucovacích prostředků.
Veškeré aktuality Městské policie Skuteč naleznete na webových
stránkách
http://mp.skutec.cz/

Kruhové objezdy
V červencovém vydání jste
se mohli dočíst o připravované
modernizaci silnice ze Skutče
na Štěpánov, součástí které by
bylo i vybudování nového kruhového objezdu v lokalitě u Vagonů.
Po potřebném vykoupení pozemků
by v této lokalitě měla být zahájena
výstavba rodinných domů a kruhový objezd zajistí bezpečný vjezd
a výjezd budoucích občanů.
Zejména kvůli bezpečnosti
by byl potřebný kruhový objezd
také na křižovatce obchvatové
komunikace se silnicí ve směru
na Prosetín. Městu se bohužel nepodařilo dohodnout s některými
majiteli předmětných pozemků
na jejich vykoupení. Realizace
kruhového objezdu proto v tomto
místě zatím není možná.
/frí/

Volební okrsek č. 1
je volební místnost v budově Městského úřadu Skuteč, Palackého nám. 133, pro voliče trvale přihlášené v ulicích:
B. Němcové, Dr. Znojemského, Fortna, Havlova, Heydukova, Mírová, Na Vlaštovce, Palackého nám., Příčná,
Rubešova, Rybičkova, Sahulova, Spojovací, Strmá, Terezy Novákové, Tomáškova, Tylova, Tyršova, Větrná,
Zahradní.
Volební okrsek č. 2
je volební místnost v budově ZŠ Komenského Skuteč, Komenského nám. 150, pro voliče trvale přihlášené v ulicích:
ČSA, Fimberk, Horka, Horecká, Hálkova, Husova, Jiráskova, Klínek, Komenského nám., Luční, Melicharova, Máchova, Nádražní, Obchvatová, Poršova, Sadová, Štěpánkova, Šraňk, V. Svobody, V. Nováka, Zvěřinova, Žulová.
Volební okrsek č. 3
je volební místnost v budově ZŠ Smetanova Skuteč, Smetanova 304, pro voliče trvale přihlášené v ulicích:
Bílý Kopeček, Družstevní, Havlíčkova, Nová Ves, Přibylov, Smila Flašky, Smetanova, Školní.
Volební okrsek č. 4
je volební místnost v budově MŠ Osady Ležáků, Os. Ležáků 767, pro voliče trvale přihlášené v ulici Osady Ležáků
a ulice Sládkova.
Volební okrsek č. 5
je volební místnost v budově obecního domu Radčice
čp. 57, pro voliče trvale přihlášené v obci Radčice.
Volební okrsek č. 6
je volební místnost v budově obecního domu Štěpánov 75,
pro voliče trvale přihlášené v obci Štěpánov.
Volební okrsek č. 7
je volební místnost v budově obecního domu Zbožnov
čp. 26, pro voliče trvale přihlášené v obci Zbožnov.
Volební okrsek č. 8
je volební místnost v budově obecního domu Skutíčko
čp. 5, pro voliče trvale přihlášené v obci Skutíčko.

Volební okrsek č. 9
je volební místnost v budově obecního domu Lažany
čp. 50, pro voliče trvale přihlášené v obci Lažany.
Volební okrsek č. 10
je volební místnost v budově obecního domu Lhota u Skutče čp. 15, pro voliče trvale přihlášené v obci Lhota u Sk.
Volební okrsek č. 11
je volební místnost v budově obecního domu Hněvětice
čp. 37, pro voliče trvale přihlášené v obci Hněvětice.
Volební okrsek č. 12
je volební místnost v budově obecního domu Lešany,
pro voliče trvale přihlášené v obci Lešany.
Volební okrsek č. 13
je volební místnost v budově obecního domu Zhoř čp. 34,
pro voliče trvale přihlášené v obci Zhoř.
Volební okrsek č. 14
je volební místnost v MŠ a ZŠ Žďárec u Skutče čp. 8, pro
voliče trvale přihlášené v obci Žďárec u Sk.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svoji totožnost a státní občanství ČR, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území
ČR občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR,
jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR, popřípadě
státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit
na území ČR, nebude mu hlasování umožněno.
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede
dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V případě konání II. kola voleb do Senátu se hlasovací
lístky nedoručují, voliči jej obdrží ve volební místnosti.
Za přípravu a organizaci voleb je kompetentní osobou
Marcela Peterková, referentka odboru Stavební úřad, majetek a investice, tel.: 469 326 493, mobil 731 557 468,
email: marcela.peterkova@skutec.cz.
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KRÁTCE
Zrušený koncert
Z důvodu malého zájmu o vstupenky byl zrušen koncert Petra
Bende a Bohouše Josefa pod názvem Dva v jednom tour, který byl
plánovaný na 10. října. Pokud jste
si na uvedený koncert koupili vstupenky, kontaktujte odbor kultury
a školství, vstupné vám bude vráceno v plné výši.

STRANA 3

Sportovní odpoledne v Lažanech aneb sportujeme s hasiči
V sobotu 4. srpna 2018 se v lažanském sportovním areálu konalo další sportovní zápolení našich
členů. Nesešli se pouze naši hasiči, ale i obyvatelé Lažan a dalších
blízkých obcí a také hosté z SDH
Rosice nad Labem. A proč? Aby si
v horkém letním dni dali do těla.
Hlavním kláním sportovního odpoledne byl turnaj v pálce. Všichni
návštěvníci, kteří v úmorném vedru
především fandili, si mohli zahrát
nějakou z připravených venkovních her, mimo jiné ruské kuželky

či házení podkov, případně se mohli zchladit v improvizovaném „bazénku“, čehož využili především
hráči turnaje.
Vrcholem odpoledne bylo pro rodiče s dětmi otevření nového dětského hřiště. Věříme, že toto zařízení se
skluzavkou a houpačkami bude dětem dobře sloužit. Děkujeme městu
Skuteč a především Lubošovi Kropáčkovi z odboru stavebního úřadu,
majetku a investic, s jehož přispěním
se podařilo vybudovat příjemné místo pro volný čas dětí.

Na závěr se také sluší poděkovat
všem, kteří letošní sportovní odpoledne připravovali a zrealizovali,
rovněž pak sportovcům a jejich
fanouškům. Nálada byla výborná!
Těšíme se na další sportovní zápolení našich členů, ať již ve sportovním areálu v Lažanech, na ploše skutečské sportovní haly nebo
na různých kolbištích hasičského
sportu.
Jan Filipi
starosta SDH

SPORTOVNÍ KALENDÁŘ
Městská sportovní hala
so 22. 9.
so 29. 9.
ne 30. 9.

Florbal – 2. liga dorostenců (9.00 – 15.30)
Basketbal – Východočeská liga muži
(17.00 – 19.30)
Basketbal – Východočeská liga muži
(10.00 – 12.00)

Fotbalové zápasy na hřišti
so 8. 9.
ne 9. 9.
so 15. 9.
so 22. 9.
so 29. 9.
so 6.10.

Skuteč
Skuteč
Skuteč
Skuteč
Skuteč
Skuteč

x
B
B
x
B
x

Libišany (17.00)
x Vraclav (17.00)
x Krouna B (17.00)
Mateřov (16.00)
x Bojanov (16.30)
Prosetín (15.30)

Aktuální rozpis jednotlivých sportovišť naleznete
na http://sportoviste.skutec.cz

PLAVÁNÍ BATOLAT

Zahájení tanečních
Všem, kteří se přihlásili do kurzu tanečních, připomínáme termín
první lekce – sobota 15. září. Ve velkém sále Kulturního klubu Skuteč
se výuce tance pod vedením Matěje
Zelinky bude věnovat cca 32 párů
mladých lidí.

Za vstupenky
kartou nezaplatíte
V letních měsících jsme se
na odboru kultury a školství častěji setkávali s požadavkem zaplatit
za vstupenky kartou. Tuto možnost
jsme prověřovali, ale z důvodů vysokých nákladů na provoz zařízení
jsme k ní nepřistoupili. V případě, že
bychom každý měsíc v platbách kartou nedosáhli obratu 25 tisíc korun,
museli bychom za službu platit paušál 500 Kč měsíčně. Takový obrat
samozřejmě nemáme, protože většina transakcí se uskutečňuje bezhotovostně přes pokladní systém.
Zvýšené náklady by se tak musely
promítnout do ceny vstupenek, což
jsme nechtěli.

Charita
Nové Hrady slaví
Už 25. výročí vzniku si v září
připomene Oblastní charita Nové
Hrady. Při této příležitosti jste zváni
dne 20. 9. od 10.00 do 15.30 hodin
na Den otevřených dveří v Domě sv.
Josefa v Chotovicích. Vedle prohlídky prostor, informací o poskytovaných službách a prezentace aktivit
DS a STD bude připraveno i vystoupení uživatelů služeb zařízení a prodej výrobků. Účast na akci přislíbili
i kandidáty do Senátu Parlamentu
ČR Daniel Herman a Bob Fliedr.

Prázdniny s Otcem Furou
I o letošních prázdninách uspořádal Sbor dobrovolných hasičů
ze Štěpánova letní tábor pro své
mladé hasiče ze Štěpánova a okolí.
Celkem se tábora zúčastnilo 40 dětí
a 14 dospělých. Ubytování nám
opět poskytla skautská základna
na Čachnově. Program tábora se
nesl v duchu hry Pevnost Boyard.
Dopolední program byl věnován hlavně získávání odbornosti
v řadě hasičských dovedností, a tak
se běhalo, lezlo po laně, střílelo ze

vzduchovky, nechyběly základy
zdravovědy, děti se učily pohybovat v lese podle azimutu a určovat
značky. Během tábora se první tři
oddíly vydaly na výlet do Poličky,
kde jsme navštívili výrobnu puzzle,
dopravní hřiště a projeli jsme se
na lodičkách. Nejstarší oddíl se vydal směrem k Šilinkovu Dolu, kde
v lese strávil noc pod širým nebem.
Děti odjížděly z tábora spokojené a hlavně unavené. Skutečnost,
že děti nepotřebovaly týden mobil

ani počítač, je pro nás největší odměnou.
Velký dík patří všem vedoucím,
kteří nejen, že nadchli děti pro
soutěže, ale i vzorně drželi noční hlídky a neváhali přiložit ruku
k dílu při přípravě tábora i během
celého roku bez nároku na honorář!
Za finanční podporu akce děkujeme
Pardubickému kraji, ministerstvu
školství a městu Skuteč.
Andrea Hrouzková

Těšíme se na Vás!!
Městská sportoviště Skuteč,s.r.o. Palackého nám.133,Skuteč
53973 IČO:26013771 DIČ: CZ26013771

Rádi jezdíte na kole?
Přijďte si zajezdit s námi, poznejte
neznámé cesty v nejbližším okolí
i vzdálenější místa.

Integrační centrum zve
Na Den otevřených dveří zve
skutečské občany také integrační
centrum Kosatec v Pardubicích,
Sladkovského 2824. Zde návštěvníky čekají prohlídky, workshopy,
tréninkové dílky, zážitkový seminář,
ukázky včelaření či posezení u kávy.
K vidění budou obří šachy, k odpočinku poslouží relaxační místnost.
Akce se uskuteční v úterý 18. září
2018 od 8.00 – 16.00 hodin.

Cyklistický klub Skuteč zve
na pravidelné nedělní
vyjížďky pro hobby jezdce.
Jde o nezávodní pohodové ježdění
pro všechny na 20 - 50 km. Trasy
budou dopředu vyvěšeny.
K doptání v prodejně cyklo Jožák.
Budeme se těšit na nové příznivce
cyklistiky.

Pochvala pro návštěvníky vyhlídky na Štěpánově

Pustá Kamenice
vesnicí roku
Zlatou stuhu v soutěži Vesnice
roku Pardubického kraje letos získala Pustá kamenice. Leží v nejzápadnější části okresu Svitavy, v CHKO
Žďárské vrchy. Obec se 326 obyvateli je kompletně plynofikována,
má gravitační splaškovou kanalizaci
včetně čističky odpadních vod, celoobecní vodovod, veřejné osvětlení,
rozhlas a pokrytí vysokorychlostním
internetem. Nabízí bohatý kulturně
společenský život a řadu volnočasových aktivit. Obec už v minulosti
získala ocenění za činnost mládeže,
za společenský život a Cenu naděje pro živý venkov. Modrou stuhu
v soutěži za společenský život letos
vybojovaly Vyšehvěvice z Pardubicka, bílou stuhu za činnost mládeže
Suchá Lhota ze Svitavska, zelenou
za péči o zeleň a ŽP Písečná z Orlickoústecka a oranžovou za spolupráci se zemědělským sektorem obec
Chvojenec z Pardubicka.

Plavání je určeno pro děti od 1 roku.
Plave se v pátek od 9. hodin.
Plavání probíhá na krytém plaveckém bazénu ve Skutči.
Předem se můžete přihlásit na tel. čísle 723 270 103
nebo mailem: chmelito@email.cz
Cena kurzu je 1 400 Kč za 10 lekcí + 2 náhradní
(v ceně je i sauna).
Začínáme 21. 9. 2018

Aktuálně z MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.

Léto v MAS SKCH bylo ve znamení procesu hodnocení výzev
v OPZ. Všechny tři podané žádosti
úspěšně prošly hodnocením výběrové komise a byly doporučeny
programovým výborem. Nyní probíhá závěrečné ověření na Řídicím
orgánu OPZ a doufáme, že jak
komunitní sociální pracovník, tak
plánovaný sociální podnik a nová
pozice asistenta prevence zdraví
zahájí činnost již v tomto roce.
V realizaci jsou projekty z výzvy
MAS Malý Leader 2018. Probíhají

opravy hasičských objektů, knihoven, sportovních areálů a provozních budov (bližší informace najdete v dalších číslech a samozřejmě
na webu MAS). Během srpna také
proběhlo hodnocení žádostí do Malého Leadera na r. 2019, přičemž
stěžejním hlediskem zůstala kvalita
žádostí a dosažený počet bodů, který zohledňuje práci s dětmi, nového žadatele, délku členství v MAS
a velikost obce (místní části), za kterou je žádost podávána. V souladu
s pravidly Pardubického kraje je pak
sledováno i hledisko efektivity, aby
přidělená dotace pokrývala cca 50 %
celkových nákladů projektu.
Dne 1. září 2018 MAS vyhlásila
výzvu č.7 z Integrovaného regio-

nálního operačního programu pro
školy a zájmové a neformální organizace s názvem Infrastruktura pro
vzdělávání II a výzvu č. 6 Sociální bydlení II. V OP Zaměstnanost
bude výzva č. 8 Spolupráce v území zaměřena na tvorbu pracovních
míst, umístění na volná pracovní
místa či zprostředkování zaměstnání tak, aby bylo zajištěno zvýšení
pracovního uplatnění cílové skupiny. Zároveň je nutné splnit zajištění
komplexního charakteru předkládaného projektu, který musí tvořit
provázaný celek na sebe navazujících aktivit, jež usnadní přístup
cílové skupiny na trh práce.
dokončení na straně 7

O tom jak proběhl úklid obce
Štěpánov v rámci akce „Ukliďme
Česko“, jste se již dozvěděli z předchozího článku ve Skutečských
novinách. Nyní bych ráda touto
cestou pochválila všechny, kteří
přispívají do nově zavedeného od-

padkového koše! Okolí štěpánovské „vyhlídky“ je nyní veselejší
a do přírody se nám navrací i zvěř
(viz. fotografie). Přejme nám a našemu okolí více takových vzorných
návštěvníků!
Andrea Hrouzková

STRANA 4
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Výročí Základní umělecké školy Vítězslava Nováka
Ve školním roce 2018/19 si připomeneme 60 let od založení LUŠ
(dnes ZUŠ) ve Skutči, která navázala na kulturní tradici města reprezentovanou např. spolkem Rubeš
a rodinou Havlů.
V rámci tohoto výročí budeme
pořádat jarní koncert, na kterém se
představí soubory hudebního oboru, taneční obor, a součástí bude

i výstava výtvarného oboru. Termín
koncertu bude zveřejněn na stránkách školy www.zus-skutec.cz .
Profil základní umělecké školy
Kapacita školy je 400 žáků, ale
poptávka po vzdělávání na naší
škole již několik let tuto kapacitu
převyšuje. Vyučujeme žáky podle
školního vzdělávacího programu.

Škola v současnosti nabízí vzdělávání ve třech oborech: hudební,
taneční a výtvarný. Žáci ke studiu
jsou přijímání od pěti let. Výuka
probíhá v prostorách hlavní budovy: Vítězslava Nováka 934, 539 73
Skuteč, okres Chrudim a na pobočce v Proseči: Proseč 70, 539 44
Proseč (bývalá budova mateřské
školy).

Výpis z usnesení z 96. zasedání Rady města Skuteč
konaného dne 23. července 2018 na Městském úřadě Skuteč
Rada města bere na vědomí:
01/096/2018
žádost ﬁrmy Drahoš s.r.o. Skuteč,
doručenou na podatelnu Městského úřadu Skuteč dne 03. 07.
2018
Rada města schvaluje:
02/096/2018
žádost
SeniorCentra
Skuteč
o souhlas s administrací výběrového řízení na dodávku signalizačního systému pro přivolání
pomoci
03/096/2018
podání žádosti o poskytnutí programové účelové dotace z rozpočtu Pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky
požární ochrany jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce
04/096/2018
podání žádosti o dotaci na restaurování křížku v k. ú. Štěpánov
z rozpočtových prostředků Pardubického kraje
05/096/2018
smlouvu s Pardubickým krajem
o poskytnutí dotace z dotačního
programu Obnova pietních míst
věnovaných událostem a obětem
I. světové války
06/096/2018
změnu položkového rozpočtu
města Skutče na rok 2018
07/096/2018
rozpočtové opatření č. 5/2018
v rozpočtu města Skutče
08/096/2018
v souladu s platnou legislativou
a s účinností od 1. 8. 2018 platový výměr ředitelky Mateřské
školy, Skuteč, Poršova 240, okres
Chrudim a platový výměr ředitele

Základní školy, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim
09/096/2018
dohodu o ukončení nájmu bytu č.
1 v č. p. 931, ulice Boženy Němcové, Skuteč, k 31.08.2018
10/096/2018
ukončení nájmu bytu č. 9 v č.
p. 926 k 31.07.2018
11/096/2018
podmínky nájmu bytu č. 23
v domě č. p. 916 v ulici Družstevní, Skuteč na dobu určitou jednoho roku
12/096/2018
dohodu mezi vlastníky SVJ čp.
381 Tyršova ulice Skuteč
13/096/2018
kupní smlouvu mezi městem Skuteč a paní Olinou Slezákovou, jejímž předmětem jsou příhradové
konstrukce
14/096/2018
objednávku dodávky a montáže
plotových dílců plotu ZŠ Komenského ve Skutči, u fyzické osoby
Ivo Pokorný
15/096/2018
objednávku
opravy
požární
zbrojnice na Zbožnově, u společnosti Unistav Chrast s.r.o., Nová
čtvrť 700, 53851 Chrast
16/096/2018
objednávku opravy komunikace
umístěné na p.p.č. 855 v Radčicích, u fyzické osoby Petr Michalíček, Kaštanka 417, 53854 Luže
17/096/2018
objednávku provedení zemních
prací na rybníku na Štěpánově,
u fyzické osoby Petr Michalíček,
Kaštanka 417, 53854 Luže

Žáci se pravidelně účastní soutěží jak celorepublikových, tak
i mezinárodních a získávají krásná
ocenění. Základní umělecká škola také pravidelně spolupracuje
s mateřskými, základními školami,
gymnáziem ve Skutči i se školami
z blízkého okolí.
Srdečně vás zveme
na všechny akce naší školy. L.D.

VZPOMÍNKA

Dne 31. 8. 2018 by se dožil 100 let můj
tatínek, pan Ladislav Jehlička – učitel ze Skutče.
Jménem celé rodiny s láskou, úctou
a vděčností stále vzpomíná dcera Ladislava.

PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří se přišli
naposledy rozloučit s panem Tomášem Paulusem.
Děkujeme za projevenou soustrast a květinové dary.
Současně děkujeme pohřební službě pana Cempera
za důstojné vypravení pohřbu.
rodina Paulusova

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
- SRPEN 2018 Diamantovou svatbu – 60 let trvání manželského svazku,
oslavili manželé Vladimír a Libuše Joskovi
ze Skutče, ulice Poršova.

SVÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA OSLAVILI:
70 let
 Marie Burešová, Vítězslava Nováka
 Božena Fišerová, Palackého náměstí
 Miluše Novotná, Máchova
 Josef Dufek, Skutíčko
 Pavel Kostýlek, Sládkova
 Josef Jelínek, Sládkova
 Hana Drahošová, Dr. Znojemského
 Marie Brychtová, Družstevní
75 let
 Milada Mikešová, Havlíčkova
 Alena Sodomková, Skutíčko
 Jiří Lhotský, Vítězslava Nováka
 Ludmila Holubcová, ČSA
 František Čechlovský, Osady Ležáků
 Jana Bohuňková, Přibylov
85 let
 Alena Netolická, Lešany
 Věra Stružínská, Palackého náměstí
90 let
 Josef Svoboda, Smetanova

VZPOMÍNKA
Dne 27. 9. 2018 uplyne 10 let od úmrtí naší tety,
paní Blanky Lokosové. Kdo jste ji znali a měli
ji rádi, vzpomeňte spolu s námi.
rodina Krupkova

93 let
 Věra Lebedová, Sládkova
94 let
 Božena Eisnerová, Skutíčko

Výpis z usnesení z 97. zasedání Rady města Skuteč
konaného dne 6. srpna 2018 na Městském úřadě Skuteč
Rada města bere na vědomí:
01/097/2018
žádost o opravu cesty č. j.
1046/2018 doručenou na podatelnu Městského úřadu Skuteč dne
23. 7. 2018
Rada města schvaluje:
02/097/2018
pojistnou smlouvu autopojištění
s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s.
03/097/2018
čerpání rezervního fondu Mateřské školy, Skuteč, Poršova 240,
okres Chrudim
04/097/2018
dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. 161176 s Národním
muzeem
05/097/2018
prodloužení nájemní smlouvy
k bytu č. 6 v č. p. 317, v ulici
Boženy Němcové, Skuteč, do 30.
11. 2018
06/097/2018
rozhodnutí o výběru zhotovitele akce „Výměna rozvodů vody
a kanalizace ve Skutči č. p. 349“
na základě zprávy hodnotící komise
07/097/2018
smlouvu o dílo na akci „Výměna rozvodů vody a kanalizace
ve Skutči č. p. 349“ se společností
STAVER Luže s.r.o.
08/097/2018
objednávku výměny radiátorů
v ZŠ Žďárec u společnosti Granit
Sped s.r.o.
09/097/2018
objednávku opravy chodníku v ulici Zahradní u fyzické osoby Zděněk Hrubeš
10/097/2018
objednávku opravy chodníku v ulici Fimberk u společnosti Stavdach
s.r.o.

11/097/2018
smlouvu se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035 o uzavření budoucí smlouvy o připojení
odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě
12/097/2018
smlouvu se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035 o uzavření budoucí smlouvy o připojení
odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě
13/097/2018
záměr výpůjčky p. p. č. 953/3
o výměře 1205 m², ostatní plocha
- jiná plocha, k. ú. Skuteč, obec
Skuteč na dobu určitou od 01. 10.
2018 do 31. 10. 2023
14/097/2018
záměr prodeje p. p. č. 212/3
o výměře 496 m², zahrada k. ú.
Skuteč, obec Skuteč za cenu 300
Kč/m² + platná sazba DPH + náklady s prodejem spojené
15/097/2018
dohodu o používání výplatního
stroje k úhradě cen za poštovní
služby č. 2018/12408 s Českou
poštou, s.p.
16/097/2018
smlouvu o dílo na zpracování
žádosti o dotaci pro projekt „Revitalizace sídliště - ulice Československé armády, Skuteč“ se společností LK Advisory, s.r.o.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit:
17/097/2018
projekt na Regeneraci sídliště ČSA
18/097/2018
koupi p. p. č. 1165 o výměře 501
m², ostatní plocha - ostatní komunikace a p. p. č. 1170/11 o výměře 7534 m², orná půda, vše k. ú.
Skuteč, obec Skuteč za cenu 200
Kč/m² + náklady s koupí spojené

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY JSOU OD 9 DO 13 HODIN
Září
1.9.
2.9.
8.9.
9.9.
15.9.
16.9.
22.9.
23.9.
28.9.
29.9.
30.9.

Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Pátek - státní svátek
Sobota
Neděle

Říjen
6.10. Sobota
7.10. Neděle
13.10. Sobota
14.10. Neděle

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

Josef Cimburek
Josef Cimburek
Tomáš Mrkvička
Tomáš Mrkvička
Petr Foltan
Petr Foltan
Eva Krejčí
Eva Krejčí
Eva Krejčí
Yvona Chludová
Yvona Chludová

Skuteč, Tyršova 386
Skuteč, Tyršova 386
Proseč u Skutče, Zahradní 240
Proseč u Skutče, Zahradní 240
Herálec, 81
Herálec, 81
Krouna 350
Krouna 350
Krouna 350
Skuteč, Smetanova 568
Skuteč, Smetanova 568

U BOTANY Skuteč
U BOTANY Skuteč

MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.

Lubomír Pecháček
Lubomír Pecháček
Hana Mrkvičková
Hana Mrkvičková

Miřetice 31
Miřetice 31
Proseč u Skutče, Zahradní 240
Proseč u Skutče, Zahradní 240

Zdravotní
Zdravotní
Zdravotní
Zdravotní

Zdravotní středisko
Zdravotní středisko

středisko
středisko
středisko
středisko
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Skauti prožili indiánské léto na táboře v Čachnově
Jako každý rok i letos se skauti
II. oddílu ze střediska Ležáky Skuteč vydali na čtrnáctidenní tábor
na základnu v Čachnově. Vedoucí
i děti zde bydleli v chatkách, stanech s podsadou či v teepee. Letos
by se ovšem hodilo, kdyby v teepee spali všichni. Celotáborová hra
byla totiž inspirována indiánským
životem.
Hned první den táborová šamanka rozdělila družiny do indiánských kmenů Siouxovů, Apačů,
Kajovovů, Šošonů a Cherokeezů.
Děti si poté vyráběly ponča zdobená indiánskými ornamenty a symboly, aby vypadaly jako rudoši. Během tábora musely všechny kmeny
získat elementy – zemi, oheň, vodu
a vzduch – a zachránit kulturu původních obyvatel Ameriky. Elementy získávali v soutěžích, zdobením totemů, udržováním ohně nebo
přenášením vody. Kmeny nakonec
čtyři elementy zkompletovali a své
kmeny a indiánskou kulturu zachránili. Nechyběly ani skautské
aktivity, spousta vyrábění, práce
v táboře a služba v kuchyni.

O víkendu nás navštívili zaměstnanci Lesů ČR, kteří si připravili
výukový program. Děti při přednášce poznávaly druhy hub, zvířecí
stopy a listy stromů a keřů.
Rodiče navštívili své děti v sobotu 7. července a spolu s nimi hráli
intercross, vyráběli indiánské zaháněče dešťů a připravovali scénky
k večernímu táboráku. V neděli
se konala talentová soutěž, která

ukázala, co všechno děti z našich
družin umí. Ukázali nám karate,
zpívání, cvičení, troubení na trubku
nebo hraní na flétnu.
Pobyt v táboře byl zpestřen koupáním v rybníku Chochol, výpravou
do Krouny a celodenním výletem
do Žďáru nad Sázavou. Ve Žďáru
jsme navštívili památku UNESCO
Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře a bazén. Roveři a rangers,

Přihlaste své děti do skautu! Skutečské středisko nabírá nové členy
tedy skauti starší 15 let, absolvovali
dvacetikilometrový noční puťák
a očistili pomník obětí 2. světové
války zastřelených 2. května 1945
v Pekelci u Pusté Kamenice.
I když počasí ne vždy přálo, podle mnoha se tábor vydařil. Jistě
se na něj bude dlouho vzpomínat.
Na ranní rozcvičky, nástupy, téměř každodenní škrábání brambor,
na táborové ohně a na písničky,
které budou všem ještě dlouho znít
v hlavě. Junáci, vzhůru…
(text: Kristýna Burešová,
foto: Anna Ročňová)

Úspěšně zachránění z Bermudského trojúhelníku
Ač se to zdálo ještě v květnu nemožné, nakonec se to v červenci podařilo! Výprava 50 skautů a skautek
ze Skutče se na své táborové plavbě
za moudrostmi Toltéků dokázala
poprat s mnohými nástrahami. Díky
zdolání řady úkolů a překonání často
sám sebe nakonec po 10 dnech plných dobrodružství dopluli obohaceni o zážitky ke svým domovům.
Na své cestě si vyzkoušeli např.
lov ryb, pečení trdelníků na ohni,
denní i noční bojové hry, pomáhali
s přípravou jídla, všichni si vyzkoušeli slaňování na skalách za táborem
a řada z nich si složila různé skautské zkoušky, např. 24hodin v korunách stromů, či mlčení.
Celá šedesátičlenná plavba podle
Trosečníkova deníku by se nemohla
uskutečnit bez podpory řady podporovatelů. Děkujeme proto za pomoc
s přípravou dřeva, stavbou a bouráním tábora všem ochotným rodičům
a přátelům. Jmenovitě pak Ing. Petru Krejčímu, Františku Spilkovi,
Jardovi Hronovi, Honzovi Burešovi,
Tereze a Patriku Šťastným a v neposlední řadě panu Váškovi za propůjčení louky pod Zderazí, kde se tábor
letos konal již po 28! Všechna čest
celému týmu vedoucích a pomocníků – bylo to super! Děkujeme všem
a za rok zas …
Martina Štěrbová a Jan Bárta,
vedení tábora

Gymnázium – co nás čeká v novém školním roce…
S žáky nastupujících ročníků (prima, kvinta, 1. BP) jsme se setkali
na informační schůzce již v červnu
a nyní s nimi zahájíme nový školní
rok seznamovacím kurzem v Mladočově a v Březinách u Hluboké.
V tomto školním roce nás kromě
každoročních exkurzí, odborných
praxí žáků BP a obvyklých kulturních akcí (vánoční akademie,
maturitní ples, majáles a další) čeká
například další kolo zahraniční výměny s partnerskou školou v Nizozemí. Dále bude pokračovat naše
spolupráce s Univerzitou obrany
Brno, a to formou besed ve škole

a formou personální podpory při
organizaci „Kurzu přežití“ pro druhý ročník BP.
V průběhu podzimu se připojíme
k oslavám stého výročí samostatnosti našeho státu.
Můžete se s námi setkat při organizování každoročních charitativních sbírek nebo nás navštívit
v rámci dnů otevřených dveří. Budeme rádi, když nám budete fandit
ve vědomostních a sportovních
soutěžích, kterých se zúčastníme.
Co se týká financování, bude
gymnázium i v letošním školním
roce čerpat finanční prostředky

z dotačního titulu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ
I. Díky těmto prostředkům budou
mít žáci a pedagogové k dispozici
speciálního pedagoga, který bude
přítomen na škole. Dále poslouží
též k osobnostnímu rozvoji a metodické podpoře pedagogů a také
budeme moci nabídnout pravidelné
konzultace žákům ohroženým školním neúspěchem.
Krásný podzim vám přejí žáci
a zaměstnanci Gymnázia SŘMR
ve Skutči.
Mgr. Viktor Kořístka

Líbily se vám programy našich táborů? Chtěli byste, aby
vaše děti či vnoučata byli také skauty a skautkami? Přijďte
se 14. září odpoledne podívat na náš náborový den na zahradu u ZŠ Komenského a přihlaste je do našich oddílů.
Skutečské skautské středisko totiž nabírá nové členy
a členky. Přijímáme všechny odvážné holky a kluky
od 6 do 12 let, kteří chtějí získat skvělé zážitky a zároveň se naučit něco nového.
Skauting je jedna z nejstarších celosvětových organizací pečující o mládež. Pod dohledem vedoucích v dě-

tech rozvíjí tělesné zdatnosti, mentálních schopnosti
a hlavně vytváří přátelství na celý život.
Těšíme se na Vás!

KDYŽ SE ŘEKNE „TECHNOPLANETA“ …
… mnohým lidem naskočí husí
kůže! Mnohým se však na ústech
vytvoří jemný úsměv… Záleží
na tom, jakou zkušenost s tímto
slovem, respektive s touto hrou,
mají. A nezáleží na tom, zda se jedná o její bývalé hráče, nebo jejich
rodinné příslušníky.
Technoplaneta je totiž šifrovací
hra pro děti základní školou povinné, či děti navštěvující víceletá
gymnázia odpovídající ročníkům
základní školy. Nejprve musí
všechna přihlášená družstva/týmy
projít úspěšně internetovou částí.
Právě v této části může s radou či
pomocí přispět kdokoli. Důležité
je naučit se hledat způsob, jak šifru vyřešit. Nejlepší týmy jsou pak
pozvány na finále, které se koná
v některém z lesoparků v Praze.
Na finále tak soutěžící zápasí nejen
se šiframi, ale i s mapou, orientací
v terénu a dost často i s počasím.
První ročník této hry proběhl
v roce 2006. Tehdy ji hráli pouze
žáci základních škol a gymnázií

z Prahy. V roce 2007 se jim tam
vloudilo mimopražské družstvo,
a to Smetanka ve složení Pavel
Vrba, Petr Hrubeš, Filip Zelinka,
Jan Bouška a Petr Uchytil, který
byl pro finále nahrazen Věrou Korbelovou. Pokud jsou vám ta jména
povědomá, je to v pořádku, neboť
se jednalo o děti ze Skutče. Tehdy

z 20 týmů skončily na 14. místě.
Díky nadšení z celého průběhu
soutěže dokázaly získat pro další
ročníky spoustu dětí, a tak se účast
ve finále stala tradicí. I když k té
tradici vedou vždy perné dny v období od února do května, po které se
řeší úlohy internetového kola.
dokončení na straně 7

Vodácký kurz 2018
Vodácký kurz septimy a 3. BP
začal pro většinu účastníků na nádraží ve Žďárci u Skutče. Společně
jsme vlakem dojeli až do Vyššího
Brodu a po náročné, zhruba šestihodinové cestě jsme dorazili na místo.
Po příjezdu jsme se naobědvali,
vyslechli si krátké pokyny k plavbě na kanoi, vyfasovali vybavení
a mohli jsme vyplout. Nejprve
jsme dostali chvilku času na klidné vodě, kde jsme se měli pokusit
o napodobení pokynů, které jsme

dostali po příjezdu. Někteří seděli
v lodi úplně poprvé, a tak není divu,
že se hned na začátku „udělali“
a museli pokračovat mokří a celou
cestu mrznout. První den jsme ujeli
12 km a sjeli 4 jezy, na kterých se
opět spousta lodí převrátila. Plavbu
jsme zakončili v kempu v Rožmberku nad Vltavou.
Druhý den nás čekal nejdelší
úsek, který se vinul krásným prostředím Vltavy cca 27 km až na konec Českého Krumlova. Po cestě

jsme sjeli celkem 8 jezů. Někteří se
již na začátku obávali, že tento den
bude nejnáročnější na převracení
lodí i na pádlování a jejich obavy
se vyplnily.
Středa byla o něco volnější, protože jsme vyplouvali až odpoledne. Dopoledne jsme měli čas projít
se do Českého Krumlova, prohlédnout si zámek a vychutnat si krásnou atmosféru tohoto nádherného
města. Po obědě následoval krátký
výcvik na vodě u kempu. Zkoušeli
jsme si závěs, traverz nebo třeba
osmičku. Poté jsme už pokračovali dále a zakotvili jsme ve Zlaté
Koruně, která je vzdálená zhruba
13 km, ale pouze s jedním jezem.
Tam na nás čekala výborná česneková polévka, po které opět následoval volný program. Večerka byla
poslední den posunutá, a tak jsme
se mohli bavit až do 11 hodin. Tento kemp se nám líbil nejvíce, našli
jsme si zde nové přátele, kteří si
k nám večer přisedli.
Poslední den nás čekalo zhruba
18 km plavby…
Celý článek Zuzky Svárovské
ze septimy a postřehy dalších
účastníků kurzu včetně fotografií
najdete na www.gymskutec.cz.
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KRÁS(K)A NA SCÉNĚ
Inscenace Krás(k)a na scéně nás
zavede do Anglie v době vlády krále Karla II., který byl velkým mi-

lovníkem divadla. Ten v roce 1662
vydává zákaz hraní ženských
postav mužskými herci.

Jednou z reálných hvězd té doby
byl herec Edward Kynaston. Herec,
který je na vrcholu slávy právě díky
svým ženským hrdinkám, se náhle
propadá a zoufale se snaží pochopit i svoji skutečnou roli v životě.
Po změně zákona se totiž zdá, že nedokáže na jevišti ztvárnit také mužské role. Stáváme se tak svědky pádu
sebevědomého a úspěšného herce,
prožíváme jeho bezútěšnost a apatii
s níž vystupuje v podřadném hospodském prostředí, než se mu opět podaří vrátit se na velkou scénu.
Petr Mikeska jako režisér
do hlavní role přizval Daniela
Bambase z Divadla Na Vinohradech, což se ukázalo pro obě strany
jako dobrý tah. Nejenže se Daniel
Bambas stal hvězdou inscenace, ale
získal za tuto roli pro mladoboleslavské divadlo Thálii. Inscenace
dává nahlédnout do zákulisí světa

velkého divadla. Do světa plného
pozlátka, vrtkavé štěstěny i publika, které umí tak rychle zapomenout, do doby, kdy divadlo patřilo
jak šlechticům, tak chudým prosťáčkům, a kdy nic předváděného
na jevišti nebylo příliš lascivní.
V bohatě vystavené inscenaci v historických kostýmech vystupuje celkem 19 herců, někteří
z nich i v několika rolích. V sezóně
2018 se mladoboleslavské divadlo ve svých inscenacích zaměřilo na „divadlo na divadle“, a to
v různých podobách a variacích.
Po představení Krás(k)a na scéně
k nám tento soubor zavítá na jaře
znovu s hrou o nejslavnějším mimovi – Deburau.
Krás(k)u na scéně uvedeme
v KKS v pondělí 10. září. Volné
vstupenky koupíte v obvyklých
předprodejích.
/frí/

Skutečské jarmarky trhovce nelákají
Posvícenský jarmark proběhl
téměř bez trhovců a prodejců. Na náměstí stálo pouhých sedm stánků.
Pořadatelům samozřejmě není tato
situace lhostejná a ráda bych tedy
vysvětlila, že odbor kultury a školství nečekal s rukama v klíně, že se
náměstí zaplní samo.
Někteří možná vědí, že kvůli
zkvalitnění jarmarků jsme před několika lety začali spolupracovat s panem Němcem z Chotěboře. První
jarmarky byly velmi dobře obsazené,
ale postupně počet prodejců začal
klesat. Od mnoha z nich jsme slýchali stížnosti na výši poplatků, které
provozovateli platí s tím, že kdybychom se ve Skutči vrátili k organizaci trhů ve vlastní režii, tito prodejci
by k nám jezdili raději, pravidelně
a v hojném počtu.
Vzhledem k těmto skutečnostem
jsme se rozhodli k původnímu modelu vrátit. Už vloni na podzim jsme
začali pracovat na vytvoření vlastní
databáze, a to nejen vyhledáváním
trhovců na internetu. Osobně jsme
(ve svém volnu) navštěvovali akce
a poutě v okolí (Žďírec na. D., Žďár
n. S., Ronov n. D., Žleby) a zvali trhovce k nám, brali si od nich kontak-

ty. Vyhláška navíc umožňuje na akcích pořádaných městem vybírat
pouze symbolický poplatek z místa
ve výši 1 – 3 Kč/m2. Byli jsme tedy
optimističtí.
Už Májový jarmark však nesplnil
naše očekávání, na náměstí bylo 15
stánků. Zdálo se, že se nejprve musí
„rozkřiknout“, že se ve Skutči z místa téměř neplatí a že to v létě bude
lepší. Dál jsme rozesílali maily i sms
s pozvánkami, ale výsledek o posvícení naznačuje, že problém nebude
jen v poplatku z místa.
Někteří z trhovců argumentují
tím, že pouze na dopoledne se jim
nevyplatí k nám jet. Před šesti lety
(u příležitosti 725 let města) jsme
zkoušeli program jarmarku protáhnout i na odpoledne. Po polední
pauze byl připraven další hudební
program. Návštěvnost ze strany veřejnosti však byla (navzdory pěknému počasí) tragická. Lidé na náměstí
ve větším množství nepřišli a prodejci stejně neměli větší tržby než
za dopoledne.
Domníváme se, že na vině je především stále stoupající počet kulturních a společenských akcí v regionu.
Dnes už nejen města, ale i menší

vesnice mívají své slavnosti, koncerty, zábavné akce. Prodejci si tedy vybírají buď akce ve svém nejbližším
okolí, anebo pak ty velké, vyhlášené,
kde mají jistotu výdělku.
Ostatně, ani zájem o dopolední
kulturní program není uspokojivý,
i když letos byl zcela jistě ovlivněn
trvajícím horkým počasím a palčivými slunečními paprsky na náměstí.
Po pečlivých a dlouhodobých
úvahách se jako ideální jeví v dosavadní podobě zachovat pouze Májový jarmark. V květnu ještě není
taková koncentrace akcí a věříme,
že když nadále budeme naši databázi rozšiřovat a s prodejci pracovat,
může být tento jarmark úspěšný.
Z hlediska návštěvnosti veřejnosti je
lepší i proto, že na něm tradičně hrají
dechové hudby ZUŠ včetně skutečské. Toto můžeme oživit mažoretkami či jiným zábavným programem.
V případě Posvícenského jarmarku (trhů) budeme s vedením města
jednat o zrušení. Atraktivní aletrnativou pro veřejnost by mohlo být například pronajmutí celého prostoru
náměstí několika provozovatelům
pouťových atrakcí. Ti by nenajížděli
už v úterý, ale až v pátek (od pátku

do neděle by byl dopravně uzavřen
celý střed města – podobně jako
např. při pouti v Chrudimi). Snažili
bychom se do Skutče dostat i moderní adrenalinové atrakce. Věříme, že
atrakcemi naplněné náměstí by přilákalo přinejmenším stánkaře s pouťovým sortimentem (cukrová vata,
cukrovinky, balónky, hračky apod.).
Popř. by součástí programu posvícení mohlo být i koncertní vystoupení
(např. v sobotu v podvečer). Když ne
přímo na náměstí, tak třeba ve venkovním areálu KKS, kde v neděli
hraje dechovka.
Jak jsem již zmínila v úvodu,
současný stav nás mrzí a v žádném
případě se s ním jen tak nesmíříme.
Ale časy, kdy jsme před 6 h. ráno
uklidňovali a „rovnali“ prodejce
hádající se o místo na náměstí, které
jich bylo plné, už se asi nikdy nevrátí. Ve spolupráci s vedením města
budeme vymýšlet i další možnosti,
jak kulturní program v letních měsíc
ve Skutči oživit a nabídnout skutečským i přespolním návštěvníkům
něco nového a lákavého.
Lenka Frídlová

Klavírní recitál Daniela Juna
MgA. Daniel Jun vystudoval klavírní hru na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži a následně hudební fakultu JAMU v Brně v oboru
hra na klavír a klavírní pedagogika.
Od roku 2005 má na svém kontě
několik set koncertních vystoupení
v ČR i v zahraničí. Koncerty zpravidla provází slovem, čímž se snaží
zejména artificiální hudbu přiblí-

žit širším posluchačským kruhům.
Součástí jeho koncertní činnosti
jsou i edukační koncerty. Věnuje
se intenzivně také komorní hudbě,
např. ve spolupráci s předním českým violistou, skladatelem, aranžérem a dirigentem Jiřím Kabátem či
violoncellistou Petrem Mašlaněm.
Na JAMU v Brně působil již
od roku 2007 jako studijní model

klavírního oddělení a účastní se při
svém studiu také masterclassů s dalšími významnými českými i zahraničními pianisty.
Získal již různá ocenění na mezinárodních interpretačních soutěžích.
V r. 2010 se stal finalistou 29. ročníku Mezinárodní klavírní soutěže Bedřicha Smetany v Plzni. V r.
2014 získal 2. cenu na 2. ročníku

mezinárodní klavírní soutěže „Notes In Harmony“ v italské Bettoně
a 2. cenu na 16. ročníku mezinárodní hudební soutěže „EUTERPE“
v Coratu. V r. 2015 získal 3. cenu
na 5. ročníku mezinárodní soutěže
„Youth Academy Award“ v Římě.
Momentálně se plně věnuje koncertní činnosti a působí také jako
soukromý lektor klavírní hry.

;

ZVEME VÁS DO DIVADLA

KULTURNÍ KALENDÁŘ
ZÁŘÍ 2018
pondělí 10. 6. – 19 hodin, KKS
KRÁS(K)A NA SCÉNĚ
Historická freska s aktuálním tématem lidské identity v podání Městského divadla
Mladá Boleslav. Londýn, rok 1662. Král Karel II. vydává zákaz hraní ženských
postav mužskými herci. Edward Kynaston, herec, který je na vrcholu díky svým ženským
hrdinkám, začíná hrát zásadní hru svého života. V hlavní roli uvidíte Daniela Bambase,
který za tuto roli získal Thálii.
Vstupné 300 Kč

sobota 15. 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

18. 9. – 18. 11., městské muzeum
KONEC VELKÉ VÁLKY
Výstava je věnována skutečským legionářům, armádě, která bojovala za samostatnost
Československa ve vzdálených krajích, ale i na hranicích Slovenska a Maďarska.
Přibližuje i změny, které ovlivnily osudy našich předků, jež zažili nejen chaos provázející zánik starého řádu, rozpad monarchie, ale také zrození nového státu. Výstavu
zahájí v úterý 18. 9. v 18 hodin Mgr. Jiří Junek přednáškou „Po stopách Čs. legií
na transsibiřské magistrále“.
Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč

18. 9. – 18. 11., městské muzeum
ŠKOLÁKEM VE VÁLEČNÝCH LETECH
Výstava představuje skutečné příběhy, které se odehrály ve školním prostředí v době
Protektorátu. Prezentuje výsledky bádání českých žáků a studentů vletech 2015-2017
v rámci projektu organizovaného Památníkem Terezín, NPMK J. A. Komenského,
Institutu Terezínské iniciativy a NIDV za finanční podpory organizace Coalition of Sites of
Conscience v USA.
Vstupné: zdarma

středa 19. 9. – 18 hodin, městské muzeum
KLAVÍRNÍ RECITÁL DANIELA JUNA
Při koncertu MgA. Daniela Juna zazní skladby F. Liszta, F. Chopina a G. Gershwina (např.
Rhapsody in Blue).
Vstupné: 100 Kč (dospělí), 70 Kč (děti)
Připravujeme na říjen:
1. 10. Skutečský slavík
5. 10. Pension pro svobodné pány
17. 10. Úsměvy Zdeňka Trošky
20. 10. První prodloužená lekce tanečních

21. 10. Den s dechovkou
28. 10. Oslavy 100 let výročí republiky
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KDYŽ SE ŘEKNE „TECHNOPLANETA“ …
dokončení ze strany 5
Často nás trápí i nervozita, zda se
vůbec do finále dostaneme. V průběhu let se ze Skutče na finále dostalo
značné množství týmů. Avšak poprvé
do cíle došel až v roce 2013 na 20.
místě tým Lolky ve složení Sylvie
Profousová, Zdeňka Novotná, Michaela Sperátová, Michaela Filáčková a Barbora Nováková. Tehdy došlo
do cíle rekordních 24 týmů z celkového počtu 42 týmů účastnících
se finále. Organizátorům se to moc
nelíbilo, a tak v dalších letech opět
přitvrdili.
Velkým oceněním pro nás bylo,
že v roce 2017 se Mamlasům podařilo dojít do cíle na krásné 11. pozici
(a jen mezi námi, zářili mezi gymnázii jako první základní škola v cíli
moc krásně…). Tento tým tehdy
tvořili Adéla Burešová, Jana Pírková,
Monika Šťavová a Radek Janáček.
V tomto roce už se internetového
kola účastnilo 26 gymnázií a 33 základních škol.
Po poměrně hladkém internetovém kole (což se tedy nedá říci o posledním, tedy 5. kole) v letošním roce
jsem doufala, že Mamlasové pokoří
i tu desítku a na finále skončí na jednočíselné pozici. Ve chvíli, kdy jsem
se dověděla, že z Gymnázia třída
Kapitána Jaroše z Brna bylo na finále
pozváno 8 týmů, mi bylo jasné, že
to bude velmi tvrdý boj. Mamlasové
opět potvrdili svoji kvalitu a do cíle
došli, nicméně tentokrát až na 14.
místě a jako druhá základní škola.
Do cíle letos došlo 16 týmů z těchto
škol: 1. Gymnázium Grösslingová,
Bratislava, 2., 3. a 7. Gymnázium
Jana Keplera, Praha, 4. až 6. a 9.,
10. a 12. Gymnázium třída Kapitána
Jaroše, Brno, 8. ZŠ T. G. Masaryka,
Opava, 11. Církevní gymnázium, Plzeň, 13. a 15. Biskupské gymnázium,
Brno, 14. Základní škola, Skuteč,
16. Gymnázium a ZUŠ Šlapanice.
Ocitli jsme se tak opět ve velmi milé
společnosti a za to patří Mamlasům
na jejich posledním Technoplaneto-

vém klání obrovský DÍK!
Všem, kdo se jakýmkoli způsobem do Technoplanety zapojili
a zkoušeli ji řešit, MOC DĚKUJI! Kdybych měla jmenovat úplně
všechny, vydalo by to na velmi, velmi dlouhý odstavec. Byli jste pro mě
hnacím motorem ve chvílích, kdy už
jsem chtěla tuto soutěž vzdát a dál
se jí nevěnovat. Sami víte, jak moc
je náročná, a také víte, že nejtěžší je
projít internetovým kolem a hlavně
vytrvat. Také mnozí z vás pochopili, že není možné ji řešit sólo. Jeden
člověk na ni prostě nestačí. I to byl
důvod, proč některé týmy skončily
už v internetové části a do finále se
tak nedostaly. Nicméně účast ve finále, to není jen třešnička na dortu, to je
obrovské pochutnání, které trvá ještě
dlouho po té, co finále skončí (i když
nám často do cíle ještě nějaký ten
kousek chyběl…).
Mgr. Eliška Leopoldová
Více informací a fotografií
na www.technoplaneta.cz

Aktuálně z MAS Skutečsko,
Košumbersko a Chrastecko, z.s.
dokončení ze strany 3
Jedná se např. o osoby se zdravotním postižením, osoby pečující
o malé děti, zaměstnance, uchazeči
o zaměstnání, neaktivní osoby, osoby s kumulací hendikepů na trhu
práce, neaktivní osoby mladší 25
let, osoby s nízkou úrovní kvalifikace, dlouhodobě či opakovaně
nezaměstnané, nezaměstnané déle
než 5 měsíců, lidi mladší 30 let,
kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě,
osoby ve věku 50 a více let, osoby
vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené
apod. Znění výzvy bude na stránkách MAS (http://www.masskch.

cz/vyzvy-mas/opz/ ).
Pokračuje aktualizace databází
kontaktů podnikatelů i zájmových
organizací, které se věnují systematické práci s dětmi. Důvodem
jsou připravované podzimní výzvy
i plánování dalšího programového
období. Jinými slovy již toto léto
se nastavují požadavky pro využití dotačních příležitostí po r. 2023.
Těšíme se na vaše nápady.
Vaše záměry nám stále můžete posílat na SBĚR ZÁMĚRŮ
na našich webových stránkách,
máte-li zájem i o konzultaci, pište
na info@masskch.cz.
Mgr. Eva Feyfarová,
manažer MAS SKCH

Řádkový inzerát
Pronájem velikého bytu 3 kk. Venkovní sezení, sklep, nová koupelna.
Cena 10 500 Kč včetně energií. Radim, Luže 538 54. Tel.: 777 039 126.
Rodinné Integrační Centrum z.s.
nabízí službu hlídání dětí/osob se
zdravotním postižením, nebo
speciálními potřebami
Služba hlídání osob je určena rodinám či opatrovníkům s dětmi/osobami
se zdravotním postižením, nebo speciálními potřebami v celém Pardubickém
kraji. Nabízíme hlídání v domácím prostředí dítěte/osoby dle pokynů rodičů/
opatrovníka po celý týden, včetně sobot a nedělí.
Služba je zpoplatněna: 1 dítě/osoba – 70,- Kč/hod. (samoživitelka 50,- Kč),
2 děti/osoby – 90,- Kč/hod. (samoživitelka 70,- Kč), 3 a více dětí – 150,- Kč/
hod. (samoživitelka 100,- Kč).
Kontakt: Mgr. Jaroslava Švihlová, tel.: 730 598 153,
email: jaroslava.svihlova@ric.cz

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.

Zlevňujeme elektřinu i plyn
pro domácnosti

VELKÝ VÝKUP
ZLATA
MÁTE DOMA ZAPOMENUTÉ KOUSKY ZLATA, NÁUŠNIČKY,
NEPOUŽÍVANÉ PRSTENY, ROZLÁMANÉ ŘETÍZKY APOD.
PŘINESTE JE K NÁM. CENY AŽ 600 Kč/gram (999)
Zastavárna Skuteč, Palackého náměstí 368, Skuteč po-pá 9-12
hod., nebo po telefonické dohodě na tel. 605 721 721 kdykoli.
Výkup je časově omezen – přijďte co nejdříve.
Vykupujeme i mince a stříbro.

Zvítězili jsme v energetické aukci, kterou pořádal časopis
dTest. Nabídli jsme nejvýhodnější cenu plynu a domácnosti
s námi v průměru ročně ušetří 4059 Kč.
Uspořit na plynu a elektřině s námi nyní můžete i Vy.

Snižte si cenu na
www.xenergie.cz/uspora
obchod@xenergie.cz
nebo 226 254 036
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Svátek milovníků dechovky se blíží
Od půlky srpna jsou v prodeji
vstupenky na XI. ročník Dne s dechovkou ve Skutči. Akci, která se
za dobu své existence už stala nezbytnou součástí místní kultury,

podporuje Pardubický kraj a navštěvují ji milovníci dechovky ze
širokého okolí.
V neděli 21. října od 11 hodin
všem návštěvníkům ve velkém sále

Kulturního klubu zahrají pro dobrou
pohodu i k tanci tři dechové kapely. Jako první to samozřejmě bude
domácí Šeucouská muzika. Druhým hostem, kterého jsme vybrali

vzhledem k mnoha vašim přáním
je v regionu dobře známá Dolnovanka. Jak název napovídá, přijede
k nám z Dolního Újezda u Litomyšle. Kapela navázala na dlouholetou
tradici kdysi velice populární hudby
dolnoújezdských muzikantů, kteří
působili do poloviny 30. let 20. století. Od roku 2010 ji vede kapelník
Petr Čermák z Desné. Dolnovanka
hraje na většině dechovkových akcí
v Dolním Újezdě, Litomyšli a okolí.
Má dva zpěváky: Gabrielu Řehákovou a Radka Klusoně. V repertoáru
kapely jsou převážně lidové písně
v úpravě českých i moravských autorů.
Druhým hostem Dne s dechovkou bude krojovaná dechová hudba ze Sušic u Přerova – Moravská
Veselka. Jak sami říkají, v kraji
na rozhraní Hané a Záhoří, kde se
širé lány začínají zvedat k vrcholkům Hostýnských hor je čeština
kořeněná moravským nářečím
a veselý moravský lid si zpívá své
lidové písničky. Každý z nás si je
rád zanotuje, vypije sklenku lahodného moravského vínka nebo si při
nich s radostí zatancuje.
Právě Moravská Veselka se snaží
při svých vystoupeních tyto neopakovatelné chvíle zprostředkovat.

BRÝLE NAVÍC SE HODÍ!
Dva páry skel
za cenu jednoho

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

Za 27 let své existence si získala
v povědomí příznivců dechové
hudby své pevné místo. Vystupuje
pravidelně nejen v bližším i vzdálenějším okolí svého působiště, ale
absolvovala také řadu zahraničích
zájezdů (Německo, Rakousko,
Španělsko, Francie, Itálie, Holandsko, Belgie, Polsko), natočila sedm
zvukových nosičů a dva obrazové.
Mohli jste se s ní setkat i na vlnách
českých rozhlasů, televize a komerčních rozhlasů a televizí.
Dnes za úspěšným fungováním
Moravské Veselky stojí kapelník
Jaromír Školoudík, manažerka
kapely Bronislava Školoudíková
a umělecký vedoucí Petr Hradil. Bohatý zvuk kapely doplňují
3 zpěvačky a 2 zpěváci
/frí/
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