TEPLOTNÍ REKORDY V LISTOPADU
Maximální denní teplota
Minimální denní teplota

01.11.1928   +24,0 °C   Klatovy
28.11.2010    -25,4 °C   Rokytská slať

Strategie rozvoje města Skuteč
se již rýsuje
O uplynulém létě můžeme
směle mluvit jako o strategickém. Během července, srpna
a září se postupně tvořila návrhová část strategie rozvoje
města. Společnost AQE advisors, a.s. připravila koncept
návrhové části a představila
ho vedení města. V této části strategie rozvoje města je
definována vize, dlouhodobé
priority a zejména pak jednotlivé projekty. Při zpracování
konkrétních projektů byla určena i opatření, jak prioritní

oblasti i vizi naplnit. Zpracování strategických dokumentů
je zdlouhavý proces a je třeba
brát v úvahu různé pohledy,
zohlednit souvislosti a dopady. Tento proces nelze obejít
či zkrátit, musí se systematicky posoudit co, kdy a za kolik.
Návrhová část se v průběhu
podzimu dopracuje a upraví
dle připomínek zastupitelů
města a dalších zapojených
osob. Ke konci roku pak budou občané města seznámeni
s plánovanými výstupy na veřejném projednání strategie
rozvoje města.
Ing. Pavel Franěk

Zrušené kulturní akce

q Říjnový pohled ke Skutíčku, místní části, v níž aktuálně probíhá výstavba splaškové kanalizace. Průjezd částí obce je nadále možný pouze pro autobusy. Občanům děkujeme za trpělivost

MP Skuteč rozšiřuje svoje působení
Zastupitelstvo města se na svém
zářijovém zasedání zabývalo
i činností městské policie a jejím dalším směřováním. Jedním
z podnětů byl i zájem města
Chrast a některých okolních
obcí o spolupráci a využití činnosti MP Skuteč na svém území.
Na základě současné situace
a všech současných informací

se zastupitelstvo jednomyslně
rozhodlo pro jednání s obcí Prosetín a s obcí Předhradí. Jedná se
o katastry, které bezprostředně
navazují na území města Skuteč
a městská policie v rámci své
činnosti přes ně i jezdí. Navíc
má město na k.ú. Prosetín i své
lesy a tak by MP mohla provádět i kontroly tohoto městské-

ho majetku. Obcím Prosetín
a Předhradí byl zaslán návrh veřejnoprávní smlouvy a o jejich
konkrétní podobě nyní jednáme.
Věřím, že i přes komplikace se
současnou epidemiologickou
situaci, připravíme konečnou
podobu veřejnoprávních smluv
k projednání v zastupitelstvu

na přelomu listopadu a prosince.
MP by pak svou činnost na území Prosetína a Předhradí zahájila od 1.1.2021. Veřejno právní
smlouva s městem Luže zůstává
v platnosti. Prioritou pro zastupitele samozřejmě zůstává činnost městské policie ve Skutči
a v místních částech.
Pavel Bezděk, starosta

q Nové komunitní centrum na Štěpánově bylo 15. října zkolaudováno. Po zajištění vnitřního vybavení bude moci být využíváno.

Kulturních akcí, které musely
být kvůli platným opatřením
zrušeny, přibývá. Proto připomínáme možnost dostat zpět
peníze za zakoupené a nevyužité vstupenky. Do konce
tohoto roku lze vrátit vstupenky na koncerty a představení
letošního
neuskutečněného
ročníku festivalu Tomáškova
a Novákova hudební Skuteč.
Přestože je program dalšího
ročníku shodný, vstupenky
z roku 2020 nebudou platit.

Ve stejném termínu je možné
vrátit také vstupenky na Den
s dechovkou, u kterého rovněž nebyl stanoven náhradní
termín. Peníze zpět vracíme
i za vstupenky na koncert Marie Rottrové. Ty však půjde
uplatnit i v náhradním termínu
(v roce 2021), který je v jednání. Náhradní termín byl určen
i u pořadu Partička, a sice 10.
března 2021. Vstupenky zůstávají v platnosti.
/frí/

q K zimnímu stadionu byla v říjnu dopravena a nainstalována
nová trafostanice. Po její kolaudaci byla uzavřena nová distribuční smlouva a následně došlo k přepojení sekundárního
kabelu, který napájí zimní stadion v nižších sazbách. Slunné
podzimní dny v říjnu umožnili také realizaci opravy fasády
zadní strany zimního stadionu z ulice Fimberk, kde dříve
býval hlavní vstup.
q V říjnu úspěšně proběhla kolaudace přístavby budovy MŠ
Poršova. V návaznosti
na to dojde v listopadu ke kompletnímu
přestěhování vybavení z objektu bývalé
Hošpesovy vily na
Komenského náměstí
a přístavba začne sloužit účelu, k němuž byla
vystavěna.
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Místo pro místostarostu
Další etapa změn
v odpadovém hospodářství
města začala.
Od listopadu město vydává
odpadové karty.
Vážení spoluobčané, v návaznosti na přicházející novelu
zákona o odpadech, jsme se
rozhodli zavést v našem městě
změny týkající se odpadového
hospodářství, kterými chceme
především předejít razantnímu
zvyšování poplatku za odpady
a zároveň v následujících letech
splnit legislativní podmínky,
které nový zákon o odpadech nastavuje. Zaváděné změny budou
probíhat postupně v jednotlivých
etapách. Tyto změny mají za cíl
celkové zmapování odpadových
toků, zjednodušení administrativy související s odpadovým hospodářstvím a v neposlední řadě
maximalizovat efektivitu stávajícího systému vedoucí k pohodlnějšímu nakládání s odpadem
pro všechny občany.
Odpadové karty na sběrném
dvoře
První etapou v připravovaných
změnách v rámci odpadového
hospodářství bude změna ve využívání městského sběrného
dvora. Při současném nastavení
lze odevzdat na sběrném dvoře
odpad po předložení občanského průkazu. My nově zavedeme
odpadové karty, které jsou přenosné v rámci vaší domácnosti.
Každá domácnost, která sběrný
dvůr využívá, je proto povinna
si tuto odpadovou kartu vyzvednout na městském úřadě, již
nyní v úředních hodinách.
Odpadová karta slouží k identifikaci domácnosti na sběrném
dvoře pro odevzdání jakéhokoliv typu odpadu. Při ukládání
odpadu ji jednoduše předložíte
zaměstnanci sběrného dvora místo občanského průkazu.
Obsluha sběrného dvora kartu
načte do evidenčního systému, který vás (vaši domácnost)
následně automaticky propojí
s množstvím (napojení na váhu)
a druhem odevzdaného odpadu. Tento systém ušetří městu

v mnoha ohledech administraci
a zároveň zrychlí samotný provoz sběrného dvora.
Výdej odpadových karet
probíhá od 2. 11. 2020
na účtárně MěÚ
v úředních hodinách.
Pozor: Od 1. 1. 2021 již
nebude možné na sběrném
dvoře bez této odpadové
karty uložit odpad.
Evidence nádob na SKO
Dalším krokem v zavádění
změn, o kterých jsme vás informovali, bude evidence směsného komunálního odpadu (SKO).
V létě jsme provedli inventarizaci všech nádob a pořídili
pro ně speciální čipy, kterými
v následujících měsících nádoby označíme a zaevidujeme
je do systému. Neočipované
nádoby poté nebudou zahrnuty
do systému svozů, a tedy nebudou vyváženy.
Jak bude evidence odpadů
fungovat?
Během následujících měsíců začneme evidovat nádoby
na směsný komunální odpad.
Čip, kterými budou nádoby
označeny, bude obsahovat informace o druhu sváženého odpadu, velikosti nádoby a příslušné
domácnosti. Tyto čipy pak budou při každém výsypu automaticky evidovány v evidenčním
systému ECONIT, který je napojený také na náš sběrný dvůr.
Proč se odpad eviduje v systému ECONIT?

ECONIT je systém na evidenci odpadů, díky kterému bude
mít město dokonalý přehled
o odpadech. Veškeré informace
o našem odpadovém hospodářství pak budeme mít přehledně
na jednom místě a také získáme
možnost generovat podklady
a tvořit různé statistiky, čímž
významně zefektivníme administrativu.
Proč tyto změny?
Vzhledem k výše zmiňovanému zpřísnění legislativy týkající
se nového zákona o odpadech,
který navazuje na celoevropskou legislativu, jejímž cílem
je mimo jiné i zákaz skládkování již v roce 2030, je velice
důležité zvyšovat míru třídění
a snižovat množství směsného
komunálního odpadu vyprodukovaného v našem městě.
Zavádění postupných a systematických změn v systému odpadového hospodářství města je
tak jedinou cestou k tomu, abychom za odpady nemuseli platit
až čtyřnásobek současných cen.
O dalších krocích, které budou
v rámci systematických změn
následovat, bude město nadále
informovat prostřednictvím různých informačních kanálů.
Všem obyvatelům města předem děkujeme za součinnost
a proaktivní přístup. Vedení
města je přesvědčeno, že nově
zavedené změny nás dovedou
k předem stanoveným cílům
města.
za vedení města Skuteč
místostarosta Jaroslav Hetfleiš

NABÍZÍ DLOUHOTRVAJÍCÍ
PRŮZRAČNÉ VIDĚNÍ TÍM,
ŽE NABÍZÍ ÚPLNOU
OCHRANU PŘED:
• Škodlivým světlem
• Vodou

• Otisky

• Prachem

• Škrabanci

• Odrazy

ZAČNĚTE UŽ DNES CHRÁNIT SVÉ OČI PRO BUDOUCNOST
Palackého 38, Holice, tel: 466 920 672
Na Labišti 532, Pardubice, tel: 466 647 352
Sládkova 849, Skuteč, tel: 469 350 541
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Zajištění zimní údržby
Stejně jako v minulých
letech, bude i letos město
Skuteč zajišťovat zimní údržbu komunikací a chodníků.
Po loňském, na sníh slabém
roce, kdy jsme skoro nevyužili služeb našeho nového
pomocníka
„malotraktoru
John Deere“ věří zaměstnanci
technické skupiny, že v letošním roce snad již vyzkouší
alespoň některé komponenty této techniky. Na druhou
stranu si nikdo nepřeje žádné
kalamitní stavy. Jako každý
rok, tak i letos, budeme spoléhat na smluvní pomoc ZD
Zderaz a MěVaK Skuteč, kteří budou zajišťovat pluhování
a posyp na většině městského
katastru.
U většiny chodníků již byly
umístěny nádoby s posypo-

vým materiálem. Technická
skupina doplnila i zásoby
v našich zásobnících. Pro nás
by tedy mohla zima klidně
začít.
Předem bych chtěl poděkovat
vlastníkům nemovitostí za to,
jak přistupují k údržbě chodníků a pomáhají tak zvládnout
případnou sněhovou nadílku
a prosíme vlastníky nemovitostí i nadále o spolupráci při
zajišťování údržby přilehlých
chodníků.
Stejně tak prosíme o trpělivost a shovívavost motoristy. I když jsme na zimu
připraveni, nikdy není možné zajistit úklid sněhu hned
a na celém území najednou. Odbor správy majetku
od listopadu sleduje zprávy

Za zimní údržbu jsou
zodpovědní
pracovníci
odboru
stavební
úřad,
majetek a investice: Jaromír
Bubeníček a Luboš Kropáček, tel. 469 326 490/491,
731 557 484, 731 557 631.
Odbor SUMI

Havel - portrét státníka nečekejte
Jak jinak oslavit Den boje
za svobodu a demokracii než
filmem o jednom z největších
bojovníků za pravdu a lásku.
Ve středu 18. listopadu od 19
hodin promítneme film Havel.
Příběh jedné z nejvýraznějších osob naší historie Václava Havla z jeho disidentských
dob, kdy ještě nebyl slavnou
osobností. „Portrét státníka
nečekejte,“ slibuje režisér Slávek Horák. Film se soustředí
na Havlův bouřlivý osobní
život, kterému dominuje boj
za pravdu a správnou věc, pronásledování, věznění a také milostné vztahy, vlastní pochyby
a humor. V centru všeho je pak
neobvyklý a o to silnější vztah
s manželkou Olgou.
Vstupenky jsou v předprodeji
za 70 Kč. prostřednictvím vstupenky.skutec.cz nebo na odboru kultura a školství Městského
úřadu Skuteč. Na místě budou
za 100 Kč. Promítání filmu se
samozřejmě uskuteční, jen pokud to opatření platná v té době
umožní.
/zel/

Nabízíme volné pracovní
místo na pozici
14.10.2020 9:10:21
TECHNIK BOZP, PO

Náplň práce:

Komplexní a samostatné zajištění BOZP a PO v léčebně.
Vedení dokumentace požární ochrany, agendy pracovních úrazů a tvorba interních předpisů.
Zajištění součinnosti při jednání s orgány státního dozoru.
Provádění školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců v BOZP a PO, provádění odborné přípravy
preventivních požárních hlídek.
 Odborné konzultace při řešení stavebních úprav, oprav a výstavbě objektů.





Nabízíme:





o počasí, aby nás náhodou
nějaká kalamita nepřekvapila.
V případě sněžení nebo náledí vyjíždí hotovost od 04:00,
aby k prvním ranním autobusům již byly hlavní tahy
sjízdné. V 06:00 vyráží naše
technická skupina na nejfrekventovanější chodníky (u střediska, školy, sídliště atd.), aby
je uvedli do schůdných stavů.
Doufejme, že společnými silami dobře zvládneme i nečekané situace.

Plat dle praxe, osobní ohodnocení + odměny.
Termín nástupu ihned nebo dle domluvy.
Pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení. Vhodné také jako zkrácený úvazek.
5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další zaměstnanecké výhody.

Požadujeme:

 Odborná způsobilost v prevenci rizik dle zákona č. 309/2006 Sb. a v požární ochraně dle zákona č.133/1985 Sb.
 SŠ nebo VŠ vzdělání technického směru s praxí 3 roky. Znalost legislativy v oblasti BOZP a PO.
 Organizační a komunikační schopnosti, samostatnost.
Životopis s přehledem dosavadní praxe, fotokopie dokladů o vzdělání a odborné způsobilosti zasílejte do 27.11.2020
na e-mailovou adresu: per@hamzova-lecebna.cz, bližší informace na tel. 469 648 103.

q Deštivé dny
q Stejně jako v případě promítání filmu Havel, i další plánované akce v listopadu a prosinci proběhnou, jen bude-li to
možné. Kvůli stále se šířícímu
koronaviru jsou ohrožena tato
představení a koncerty: 20. 11.
Velká bankovní loupež, 25. 11.
Deštivé dny, 7. 12. Hradišťan,
16. 12. kino Štěstí je krásná
věc, popř. i 20. 12. Vánoční kantáta. V případě zrušení
budeme samozřejmě vracet
vstupné. Znovu doporučujeme
sledovat web a Facebok města,
kde zveřejňujeme nejaktuálnější informace.
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KRÁTCE
Ochotnické divadlo
zrušeno

Spolek divadelních ochotníků Heyduk v Předhradí oznamuje, že představení pohádky
„O Terezce a paní Madam“
plánované na neděli 8.11. od 15
hodin se vzhledem k současné situaci ruší. Pohádku rádi
odehrají v náhradním termínu,
který včas oznámíme prostřednictvím Skutečských novin.
Spolek divadelních ochotníků
Předhradí děkuje za pochopení,
přeje všem pevné zdraví a těší
se na divadelní setkání v lepších časech.

Rozsvícení
vánočního stromu

Pravděpodobnost, že by bylo
možné uspořádat tradiční rozsvícení vánočního stromu
s účastí dětských pěveckých
sborů, se stále snižuje. Alternativou by bylo připravit toto
„předadventní“ setkání občanů
pouze s reprodukovanou hudbou, pokud však setkávání jako
takové bude možné. Prosíme
vás tedy, abyste sledovali web
a Facebook města, popř. hlášení městského rozhlasu.

Omezená doprava
v kraji

Kvůli současné situaci došlo
od 19. října na území Pardubického kraje k omezení vlakových spojů, a to jak u Českých
drah, tak u Leo Expresu. Jedná
se zejména o redukci školních,
turistických nebo posilových
spojů. Opatření se týká i zrušení jízd parních vlaků 28. října
a 17. listopadu. Upraveny jsou
i provozní doby pokladen s tím,
že některé byly dočasně uzavřeny. Jelikož se omezení spojů
dotklo i spojů na trati Pardubie
– Havlíčkův Brod, doporučujeme si před případnou cestou
ověřit platnost spoje na www.
idos.cz

Zálesácký závod zdatnosti
Ve sportovním areálu Doupnice
v Radčicích se dne 19. září konal přebor Zálesáckého závodu
zdatnosti Východočeské Pippichovy sokolské župy.

Státní svátek
17. listopadu

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů – Pardubický kraj

V kategorii starší žáci zvítězilo družstvo TJ Sokola Radčice ve složení:
Petr Chaloupka, Miluše
Michálková, Sára Oplíštilová, Zdenka Křenková.
Soutěžilo se v disciplínách:
překážková dráha, uzle, šošonský běh, mapové značky,
morseovka, souhvězdí, odhad
vzdálenosti, poznávání zvířat,
hod na cíl, přírodniny, vlastivěda, sekera a pila, přepalování provázku, sokolská historie,
transport raněného. Celkem
závodilo 24 dětí. Po závodech
se konal doprovodný program jízda na kanoi, slackline a další
hry.
Václav Sodomka

Tento měsíc nás čeká další
státní svátek, a to Den boje za
svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva. Svátek
se slaví jako připomenutí dvou
událostí moderních českých dějin, spojených se studenty českých vysokých škol: uzavření
českých vysokých škol 17.
11. 1939 a Sametová revoluce
17. 11. 1989.

Kandidátní listina
název
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Trikolóra a Strana soukr. ČR
ODS a TOP 09
Strana zelených
VÝCHODOČEŠI
Svoboda a př. demokracie (SPD)
Koalice pro Pardubický kraj
Česká pirátská strana
Moravané
3PK-Pro prosperující Pard. kr.
Zdraví Sport Prosperita
DSSS - STOP KRIMIGRANTŮM!
ANO 2011
Komunistická str.Čech a Moravy
Volte Pr.Blok www.cibulka.net
ROZUMNÍ - Petr Hannig
Mladí pro Pardubický kraj

Kandidátní listina
číslo
název
50
ANO 2011
30
3PK - Pro prosperující Pardubický kraj
11
ODS a TOP 09
17
Koalice pro Pardubický kraj
19
Česká pirátská strana
7
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Celkem

Začátek florbalové sezóny ve Skutči
Před uzavřením všeho sportovního a kulturního dění v republice naše týmy vyrazily rozehrát
své sezony.

Platné hlasy
celkem
v%
796
0,47
13 135
7,9
4 452
2,68
23 434
14,1
1 169
0,7
4 014
2,41
8 063
4,85
22 280 13,41
21 074 12,68
99
0,05
24 529 14,76
868
0,52
428
0,25
32 585 19,61
6 674
4,01
167
0,1
533
0,32
1 790
1,07

Počet
mandátů

v%

11 24,44
8 17,78
8 17,78
7 15,56
7 15,56
4
8,89
45 100,00

Výsledky ve Skutči

V celkem 14 okrscích se 4 200 voliči v seznamu dosáhla volební
účast 35,07 %. Platných hlasů bylo odevzdáno 1 467, což činilo
99,59 % odevzdaných hlasů.
Výsledky hlasování za územní celky – Obec Skuteč

Úspěšně začali svojí sezonu
starší žáci, kteří své soupeře
úplně „přejeli“ . Celý turnaj jednoznačně vyhráli a postoupili
do nejvyššího regionálního koše
mezi 5 nejlepších týmů Pardubického a Královéhradeckého
kraje. Dorostenky začaly svojí
sezonu taktéž a už mají odehrané dva turnaje s úctyhodným
skóre 48:5 pro naše holky.
Dorostenci odehráli stejně tak
své zápasy s bilancí třech výher
a jedné remízy.
Junioři stihli odehrát pouze jeden zápas, který se jim podařilo
vyhrát.
Další turnaje odehráli i mladší
žáci a elévové. Jediné týmy,
které nestihly rozehrát svoje
zápasy, jsou muži, ženy a naše
nejmladší děti. Doufáme, že se
situace uklidní a kolotoč zápasů
se co nejdříve znovu rozběhne.
Ondřej Laška

Podzimní rybářské závody

První závod byl padesáti hodinový
maraton dvojic v lovu kaprů a amurů o 8 nejtěžších ryb. Závod byl
plně obsazen a 16 dvojic bojovalo
na rybníku Štěpánovský od pátku
18. 10. do neděle 20. 10. 2020.
Poháry za vítězství a též největší
(nejtěžší) rybu si odnesla dvojice
ze Skutče.

číslo
5
7
8
11
13
15
16
17
19
22
30
34
36
50
63
67
82
83

Přehled zisku mandátů

q Rád bych touto cestou
poděkoval všem, kteří
se zúčastnili tradičního
zářijového cyklo výletu
TJ Sokol Radčice. Akce
s tématem Sokolské
prameny byla zakončena přednáškou hydrologa
ing. Jana Kašpara.
Václav Sodomka

V plánu byl na podzim uskutečnit
troje rybářské závody, ale podařily se pouze dva; 10. října byla pro
zpřísnění opatření proti koronaviru
odvolána Skutečská muška.

Výsledky voleb
do zastupitelstev krajů 2. – 3. 10. 2020
Do zastupitelstva Pardubického kraje se volilo 45 členů v celkem
877 okrscích. Celkový počet voličů v seznamech bylo 410 092, volební účast v kraji dosáhla 40,87 % (celorepublikově byla 37,95 %).
Platných hlasů bylo odevzdáno 166 090, což představuje 99,14 %.

Sportovní akce

Přehled plánovaných sportovních akcí ve Skutči můžete sledovat na: www.sportoviste.skutec.cz. Jejich uskutečnění bude
závislé na aktuálně platných
opatřeních proti šíření koronaviru v ČR.
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1. CTým DABL L-L: Netolický Lukáš, Kusý Luboš, kteří nachytali
8 ryb o celkové váze 54,71 kg a ta
nejtěžší vážila 11,1 kg, průměr
na chycenou rybu 7,81 kg.
2. CT HUTA CUCAJ Uherské Hradiště: Klein Marin, Čapka Dan, 8
ryb o celkové váze 48,7 kg
3. CT CANDAT Rozhovice: Prokůpek Tomáš, Hromádko David,
celková váha 37,06 kg
4. CT KAPROBRANÍ Pardubice,
Chotěboř: Všetečka Marcel, Málek Lukáš, celková váha 36,95 kg,
rozdíl mezi třetími a čtvrtým týmem byl pouhých 0,11 kg

číslo
5
7
8
11
13
15
16
17
19
22
30
34
36
50
63
67
82
83

Kandidátní listina
název
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Trikolóra a Strana soukr. ČR
ODS a TOP 09
Strana zelených
VÝCHODOČEŠI
Svoboda a př. demokracie (SPD)
Koalice pro Pardubický kraj
Česká pirátská strana
Moravané
3PK-Pro prosperující Pard. kr.
Zdraví Sport Prosperita
DSSS - STOP KRIMIGRANTŮM!
ANO 2011
Komunistická str.Čech a Moravy
Volte Pr.Blok www.cibulka.net
ROZUMNÍ - Petr Hannig
Mladí pro Pardubický kraj

Platné hlasy
celkem
v%
10
0,68
51
3,47
32
2,18
183 12,47
6
0,4
63
4,29
81
5,52
246 16,76
129
8,79
0
0
148 10,08
14
0,95
6
0,4
345 23,51
110
7,49
0
0
2
0,13
41
2,79

V návaznosti na výsledky voleb bylo uzavřeno memorandum
o spolupráci a posty v krajském zastupitelstvu obsadili zástupci
staronové koalice 3PK (ČSSD a hnutí Společně pro kraj), ODS
s TOP 09, Koalice pro Pardubický kraj a Starostové a nezávislí.
Pozici hejtmana obsadil dosavadní hejtman Martin Netolický.
slav, Humpolec, celková délka
458 cm
4. Netolický Lukáš, Malinský Josef, Skuteč a Holetín, 454 cm,
s poháry za nejdelší rybu závodů
– jesetera 89 cm

Druhý závod byl třetí ročník Memoriálu Františka Lorence konaný
26. září 2020 na rybníku Štěpánovský. I přes velkou nepřízeň počasí
(celodenní déšť a vítr), se závodů
zúčastnilo 53 dvojic (106 závodníků). Tentokrát se bojovalo o 8 nejdelších chycených ryb.

Celkem bylo uloveno 254 ks ryb,
z toho 232 kaprů, 17 amurů, 2 štiky,
2 líni a 1 jeseter.

Výsledky závodů:
1. Mokrý Jiří, Kandr Filip, Havlíčkův Brod, celková délka 8 ryb
506 cm
2. Malý Jiří ml., Zavřel Jan, Polička, celková délka 497 cm
3. Kopic Milan, Svoboda Stani-

Sponzoři: Řeznictví a uzenářství
Oldřich Čejka, SS Bar Skuteč Pitra
Jar., Restaurace U Jonáše, Město
Skuteč, Spektrum Skuteč, Prodejna rybářství Klapal Kamil, Květinářství Sokol František, Texevo
Skuteč, Restaurace Eva Chrudim,

Poděkování patří všem sponzorům, závodníkům, ale i těm, kteří
se podíleli na organizaci a přípravě
závodů.

DKV Elekro Skuteč, Sinex, a.s.,
Bělovský Jiří, Flégr Vlastimil,
Bouška Pavel, Chlud Michael
(všichni Skuteč), Pavlovič Petr
Hr. Týnec, Havel Jiří Hr. Týnec,
SCHARF Malina Zdeněk, Bosport
Zoulík Petr, Štrumfa Jiří Perálec,
Nábytek Skuteč, ČEZ Distribuce
Skuteč, CKP Chrudim, Dipro Proseč, Coloreu Polička, Santé Proseč,
ZD Zderaz, MUDr. Krejčí Skuteč,
Trafika Kohoutová Skuteč, Železářství Žoudlík Skuteč, Oděvy
Chalupník, Zverimex Skuteč, Cyklo Jožák, Pracovní oděvy Rojar,
Drogerie Bouška Leoš, Cukrárna
Pražan Leoš, Barvy laky Horáková, Galanterie, Hanet, Autodoprava
Vincenci, Čalounictví Klapal, Papírnictví Smělý, Železářství Janda,
Květinářství Smetanova ul., Trafika
Drnec.
Za MO ČRS Skuteč
Zdeněk Netolický
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SKUTEČSKÉ NOVINY

Výpis z usnesení ze schůze Rady města Skuteč č. 54
konané 14.09.2020 na MěÚ Skuteč
Rada města bere
na vědomí:
1/54/2020
změnu rozpisu rozpočtu města
Skuteč na rok 2020.
Rada města schvaluje:
2/54/2020
smlouvu o poskytnutí dotace
na činnost a provoz Turistického informačního centra Skuteč,
Rybičkova 364, 539 73 Skuteč
z rozpočtových prostředků Pardubického kraje.
3/54/2020
smlouvu o výpůjčce č. 201087
na sbírkové předměty ve vlastnictví České republiky, půjčitel
Národní muzeum.
4/54/2020
poskytnutí peněžitého daru
z rozpočtu města Skuteč spolku
Tělocvičná jednota Sokol Radčice.
5/54/2020
poskytnutí peněžitého daru
z rozpočtu města Skuteč na cvičení předškolních a školních
dětí.
Rada města
bere na vědomí:
6/54/2020
čerpání rozpočtu města za období leden – srpen 2020.
Rada města schvaluje:
7/54/2020
pojistnou
smlouvu
č.
8849001821 se společností
Kooperativa pojišťovna, a. s.,
Vienna Insurance Group, Praha.
8/54/2020
nájem bytu č. 10 v č. p. 932,
ulice Boženy Němcové, Skuteč,
dle přílohy a ukládá s nájemcem, uzavřít nájemní smlouvu.
9/54/2020
nájemci, který měl po dobu
krizového opatření uzavřenou
svou provozovnu, slevu ve výši
80 % nájemného za období
dvou měsíců.
10/54/2020
zřízení
věcného
břemene
na p. p. č. 2543/4, k. ú. Skuteč, obec Skuteč, investor ČEZ
Distribuce, a. s. Děčín.
11/54/2020
zřízení
věcného
břemene
na p. p. č. 2543/4, k. ú. Skuteč, obec Skuteč, investor ČEZ
Distribuce, a. s. Děčín.
12/54/2020
zřízení
věcného
břemene
na p. p. č. 63/2, k. ú. Žďárec

u Skutče, obec Skuteč, investor
ČEZ Distribuce, a. s. Děčín.
13/54/2020
nájem prostor určených k podnikání v I. nadzemním podlaží objektu čp. 788 Sládkova ul. Skuteč, na dobu určitou, s opčním
právem na prodloužení doby
nájmu, pro firmu ROSA market
s. r. o., Kroměříž.
14/54/2020
nájem prostor určených k podnikání v I. nadzemním podlaží
objektech čp. 379 a 381 Palackého náměstí Skuteč, na dobu
určitou s opčním právem na prodloužení doby nájmu, pro firmu
ROSA market s. r. o., Kroměříž.
15/54/2020
záměr nájmu nebytových prostor v domě čp. 224, Československé armády Skuteč, o výměře 446,11 m2 a p. p. č. 487/4
o výměře 473 m2, zahrada, vše
nacházející se v k. ú. Skuteč,
obec Skuteč, na dobu určitou.
16/54/2020
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Výstavba chodníku v ulici Havlíčkova ve Skutči na základě zprávy
hodnotící komise.
17/54/2020
dodatek č. 1 na akci Přístavba
a rozšíření kapacity MŠ Skuteč,
Poršova 240 se společností VIKTORSTAV s.r.o.
18/54/2020
dodatek č. 1 na akci Komunitní
centrum Štěpánov se společností
STAVER Luže s.r.o.
19/54/2020
objednávku dle cenové nabídky
z 10.9.2020 s firmou David
Kroužil FO, na akci Štěpánov
cesta obec - směr rybník, část
p.p.č. 696.
20/54/2020
smlouvu ev. č. OŽPZ/20/23932
o poskytnutí finanční podpory
na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje.
21/54/2020
odpověď na dopis č. j.
SK/3316/2020 09.09.2020,
odesílatel Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
Rada města bere
na vědomí:
22/54/2020
dopis č. j. SK/3369/2020
z 14.09.2020, Skuteč.

Výpis z usnesení ze schůze Rady města Skuteč č. 55
konané 5.10.2020 na MěÚ Skuteč
Rada města bere na vědomí:
1/55/2020
rozhodnutí o poskytnutí dotace
z kapitoly 313 – MPSV státního
rozpočtu na rok 2020 příspěvkové organizaci SeniorCentrum
Skuteč.
2/55/2020
rozhodnutí o poskytnutí státní
dotace v rámci mimořádného
dotačního řízení Ministerstva
zdravotnictví ČR příspěvkové organizaci SeniorCentrum Skuteč
3/55/2020
žádost doručenou na podatelnu
úřadu, odesílatel Oblastní charita Pardubice.
Rada města souhlasí:
4/55/2020
s přijetím účelového peněžitého
daru pro Školní jídelnu Skuteč,
okres Chrudim, v rámci projektu
Obědy pro děti.
Rada města revokuje:
5/55/2020
usnesení č. 21/040/2020 přijaté 17.02.2020
Rada města schvaluje:
6/55/2020
poskytnutí peněžité dotace
z rozpočtu města spolku Klub
českých turistů, odbor Hlinsko,
z.s. a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o jejím poskytnutí.

7/55/2020
objednávku na koupi dvou obrazů od pana Boba Rakušana.
8/55/2020
řád veřejného pohřebiště města
Skuteč č. 1/2020.
9/55/2020
rozpočtové opatření č. 8/2020
v rozpočtu města Skuteč na rok
2020.
10/55/2020
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky
Novostavba chodníku ve Žďárci u Skutče na základě zprávy
hodnotící komise.
11/55/2020
smlouvu o dílo s Davidem Kroužilem na vyhotovení asfaltové
komunikace ve Štěpánově.
12/55/2020
smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky Výstavba chodníku v ulici Havlíčkova ve Skutči s vítězným uchazečem PP
GROUP.cz s.r.o.
13/55/2020
smlouvu na realizaci projektu Revitalizace sídlištních vnitrobloků
v ulici ČSA ve Skutči s vítězným
uchazečem PP GROUP.cz s.r.o.
14/55/2020
smlouvu o poskytnutí dotace se
Státním fondem podpory investic na projekt Revitalizace vnit-

Podzimní bezpečnostní opatření v SeniorCentrum Skuteč
Po krátkém letním nadechnutí
jsme opět ve víru obav a bezpečnostních opatření z důvodu
šíření onemocnění covid-19.
Už od března všichni naši
zaměstnanci nosí při poskytování péče roušky, důsledně
používáme potřebné ochranné
pomůcky a pravidelně probíhá
dezinfekce povrchů. Směny zaměstnanců jsou sestavené tak,
aby docházelo k co nejmenšímu střídání mezi odděleními.
K zářijovému zákazu návštěv
klientů jsme v polovině října
byli nuceni, na základě krizového opatření vlády, zakázat
i vycházení klientů mimo areál
SeniorCentra Skuteč. V areálu
potom vycházky povolit jen
s našimi zaměstnanci. Z tohoto
důvodu velmi prosíme veřej-

nost, aby neprocházela naším
areálem.
Většina života uvnitř SeniorCentra probíhá stejně, jako
v průběhu letních měsíců. Zdravotní i ošetřovatelská péče je
poskytována v plném rozsahu.
Prozatím jsme zachovali společné aktivity včetně skupinového
cvičení i klubu šikovných rukou. Uspořádali jsme ochutnávku čajů spojenou s poznáváním
bylinek, schází se pánský i dámský klub. O prázdninách jsme
stihli výlety do Chrasti, na zámeček Karlštejn u Svratoucha,
v září jsme uspořádali posezení
s Ševcovankou. Nyní bychom
vás zvali na vánoční výstavu,
která se letos uskuteční zřejmě
pouze v malém rozsahu a pro
naše klienty.

Víme, jak je pro naše klienty a jejich blízké důležitý
vzájemný kontakt. Snažíme
se jej i za této situace zprostředkovat co nejlépe můžeme.
Klientům je možné prostřednictvím sociálních pracovnic
předávat balíčky. Vždy je potřeba PŘEDEM kontaktovat
sociální pracovnici na tel.
728 279 492 a domluvit si čas
předání. Pro předání je určen
prostor zadního vstupu do kuchyňky penzionu (první budova od Botany, vedle přístavky
výtahu).
Pro předání vzkazů nebo
fotografie našim klientům,
je možné zasílat je na adresu
bodlakova.linda@scskutec.
cz, vše rádi předáváme. Tímto způsobem můžeme vzkazy
i fotografie poslat rodinám našich klientů.
Je možné spojit se s rodinami
také pomocí videohovoru. Každý, kdo bude tento hovor chtít
uskutečnit, si zavolá sociální
pracovnici na telefonní čís-

la 739 022 034, 728 279 492
nebo 736 520 943. Videohovory probíhají přes Google Duo
nebo Messenger. Denně předáváme několik takových vzkazů
a realizujeme několik hovorů
s rodinami.
I přesto, že tyto řádky jsou
formulovány v předstihu z důvodu uzávěrky Skutečských
novin, nepředpokládáme větší
změnu (ve smyslu zmírnění)
přijatých opatřeních. Aktuální informace najdete vždy
na našich webových stránkách
www.scskutec.cz.
Rodinám i veřejnosti děkujeme za respektování nastavených pravidel. Především
pak děkujeme všem našim zaměstnancům za zodpovědnost
a osobní nasazení v těchto pro
ně nesmírně náročných dnech.
Mgr. Linda Bodláková
vedoucí sociální péče

VZPOMÍNKA
„Už jen kytičku na hrob můžeme dát
a tiše na Tebe vzpomínat.“
Dne 26. 11. 2020 si připomeneme 4. výročí
od doby, kdy nás navždy opustil náš manžel, tatínek, milující dědeček a pradědeček,
pan Oldřich Bouška.
robloků v ulici ČSA Skuteč.
15/55/2020
smlouvu o realizaci přeložky
distribučního zařízení určeného
k dodávce elektrické energie se
společností ČEZ Distribuce.
16/55/2020
smlouvu o podmínkách zřízení
stavby Splašková kanalizace
Skutíčko – I. etapa, majetkový
správce Správa a údržba silnic
Pardubického kraje, investor
město Skuteč, zhotovitel PP
GROUP.cz, s.r.o.
17/55/2020
objednávku s firmou Městské
vodovody a kanalizace s.r.o.
na akci Rekonstrukce kanalizace – Restaurace U Jonáše.
18/55/2020
nájem bytu č. 2 v čp. 377, Palackého náměstí, Skuteč a ukládá s nájemcem uzavřít nájemní
smlouvu.
19/55/2020
dohodu o ukončení nájmu bytu
č. 27 v ul. Družstevní čp. 971,
Skuteč, ul. B. Němcové, Skuteč
20/55/2020
podmínky nájmu v bytě č. 27
v ul. Družstevní čp. 971, Skuteč
21/55/2020
podmínky nájmu bytu č. 1

v domě čp. 93, Skuteč
22/55/2020
dohodu o ukončení pronájmu
pozemků p.p.č. 953/2, 954
a 957, vše v k.ú. Skuteč.
23/55/2020
záměr prodeje části p.p.č.
1923/7 o výměře cca 60 m2,
ostatní plocha – manipulační
plocha, k.ú. Skuteč, obec Skuteč, a cenu 400 Kč/m2 + platná
sazba DHP + náklady s prodejem spojené.
Rada města neschvaluje:
24/55/2020
snížení nájemného pro rok
2020 ze stánku na koupališti
ve Skutči.
Rada města schvaluje:
25/55/2020
objednávku u fyzické osoby Petr
Janko na opravu nátěrů říms
v ul. Družstevní 970-971.
Rada města doporučuje
zastupitelstvu schválit:
26/55/2020
koupi části p.p.č. 1758/1 o výměře 29 m2, zahrada, k.ú. Skuteč, obec Skuteč, včetně zřízení
věcného břemene ve prospěch
Městských vodovodů a kanalizací Skuteč, s.r.o., firmě Skutečská investiční s.r.o.

S úctou a láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka
Zdena, syn Oldřich s rodinou, syn Pavel s rodinou a syn Zdeněk
s přítelkyní Ivetou. Děkujeme všem, kdo vzpomínají s námi.

VZPOMÍNKA
Dne 21. října 2020 uplynul rok od chvíle, kdy nás navždy opustila milovaná dcera a maminka Barušky a Karolínky, paní
Magdaléna Brzybohatá. S láskou a úctou
vzpomínají rodiče a děvčata.
V tento dušičkový čas vzpomeňte
s námi i Vy, kteří jste ji znali a měli rádi.

Spojení na dopravní
zdravotnickou službu
ZDZS s.r.o. dopravní zdravotnická služba Skuteč se omlouvá
všem za komplikace při nefunkčním čísle +420 469 350 275,
chyba byla na straně operátora linky.
Nyní již pevná linka dispečinku sanitek +420 469 350 275
funguje. Převozy sanitním vozidlem lze také objednávat
na mobilním čísle dispečinku +420 736 672 053.
za ZDZS s.r.o. Bc. Filip Zelenka, DiS

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
pohotovostní služby jsou od 9 do 13 hodin
Listopad
1.11. Neděle			
7.11. Sobota			
8.11. Neděle			
14.11. Sobota			
15.11. Neděle			
17.11. Úterý - st. svátek
21.11. Sobota			
22.11. Neděle			
28.11. Sobota			
29.11. Neděle			

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

Prosinec
5.12. Sobota			
6.12. Neděle			

MUDr. Zuzana Hejlová
MUDr. Zuzana Hejlová

Josef Cimburek
Zdeněk Dvořáček
Zdeněk Dvořáček
Petr Foltan
Petr Foltan
Petr Foltan
Libor Bačkovský
Libor Bačkovský
Michael Chlud
Michael Chlud

Skuteč, Tyršova 386
Hlinsko, Husova 64
Hlinsko, Husova 64
Herálec, 81
Herálec, 81
Herálec, 81
Hlinsko, Družstevní 1401
Hlinsko, Družstevní 1401
Skuteč, Smetanova 568
Skuteč, Smetanova 568
Skuteč, Smetanova 315
Skuteč, Smetanova 315

U BOTANY Skuteč
U BOTANY Skuteč

STRANA 5

SKUTEČSKÉ NOVINY

ZPRÁVY ZŠ KOMENSKÉHO
Život ve školní družině
Na začátku školního roku jsme se jako vždy seznamovali s novými
prvňáčky. Těm se v družině zalíbilo a ihned se zapojili do her i dalších aktivit. Společně jsme si vytvořili nová pravidla naší družinky. Protože nám přálo počasí, chodili jsme ven, kde jsme si nejen
hráli, ale učili se bezpečnému chování v silničním provozu. Také
na školní zahradě je pěkné vyžití na herních prvcích a pískovišti.
Ivana Voralová, vedoucí vychovatelka ŠD

Evropský školní sportovní den

Deváťáci mají mikiny!
I když školní rok ještě ani pořádně nezačal, pomalu, ale jistě se
blíží jeho konec. Pro deváťáky to znamená i konec jedné životní
etapy - jejich povinné školní
docházky. Stalo se již tradicí,
že si objednávají mikiny, které jim po letech připomenou
krásné a nezapomenutelné dny
strávené ve školních lavicích.
Na ty špatné se totiž zapomene. S notnou dávkou nadsázky
můžeme říct, že motto letošních mikin je opravdu výstižné:
„Škola je jako párty, druhý den
si nic nepamatuješ.“ 
Deváťáci, vybrali jste opravdu
dobře.
Jiří Kasseckert,
třídní učitel IX. třídy
Vytvoř ikonu
„A dost!“ zaznělo jednoho dne v ředitelně. Na webové
stránky vkládáme jeden příspěvek za druhým se stále
stejnými, okoukanými ikonami. Nuda! Vypsali jsme proto soutěž o nejlepší návrh nové ikony – informace. Vítězkou se stala Vendula Zoulíková ze 7. třídy. Gratulujeme!
Všechny soutěžní příspěvky najdete postupně na našich
webových stránkách u zveřejňovaných informací.
Ing. Bc. Šárka Horáková,
ředitelka školy
Naši prvňáčci a online výuka
Z rozhodnutí Krajské hygienické stanice Pardubice byli žáci
1. – 4. třídy naší školy od 30. 9.
do 9. 10. v karanténě. Po uplynutí této doby jsme se všichni
těšili na návrat do školy, na kamarády, hry a učení. Ve školních lavicích jsme se nestihli
ani ohřát a je tu další opatření.
Po dvou dnech prezenční výuky tedy usedli prvňáčci (i jejich
starší spolužáci) opět k počítačům. Přestože nikdo z nás
neměl z této zprávy radost,
alespoň jsme nemuseli mít obavy, jak to všechno zvládneme,
protože jsme tento způsob výuky už měli vyzkoušený. Velké poděkování patří rodičům,
kteří rychle a ochotně reagovali
na naše maily, pomohli dětem
zprovoznit vlastní nebo zapůjčené technické vybavení a zaktivovat školní e-mailový účet.
Děkujeme za každodenní spolupráci při vysílání, i když se
děti moc snaží být samostatné.
Vaší pomoci si velmi vážíme.
První den obnovené online výuky byli naši nejmladší školáci
včas připojeni, měli nachystané pomůcky, pracovní sešity
a psací potřeby. Stejně jako se
schází během prezenční výuky
před vyučováním ve třídě, připojují se postupně před začátkem výuky on-line. Ukazují si
knížky, domácí mazlíčky, povídají si. Jakmile se ohlásí paní
učitelky, vzorně vypnou mikrofony a sledují své monitory.
Aby mohli hbitě reagovat na vyvolání a dobře slyšet, co kamarád povídá, většina z nich se již
sama naučila zapínat a vypínat
mikrofon. Naučili se i dalším
dovednostem - zvládnou ukázat
na kameru vypracovaná cvičení,

plnit pokyny a být trpěliví. I když by nejraději chodili do školy, jsou při on-line
výuce moc učenliví,
hlásí se a snaží se pracovat co nejlépe.
Naši prvňáčci jsou zkrátka jedničky.

ZPRÁVY ZE ZŠ SMETANOVA

Mgr. Lenka Kvapilová,
třídní učitelka 1. B třídy

V týdnu od 21. - 25. 9. 2020 se
naše škola zapojila do sportovního projektu BeActiv
s názvem ESSD (European
School Sport Day). Koordinátorem této akce byla Pedagogická fakulta Masarykovy
univerzity v Brně. Hlavním
cílem tohoto projektu bylo
zapojit co nejvíce žáků do libovolné sportovní aktivity,
poskytnout žákům skrze po-

hyb zábavu a potěšení a hlavně
podpořit pohybovou aktivitu
a zdraví na mezinárodní úrovni. Pro žáky bylo připraveno
několik atraktivních sportovních aktivit např. atletický
čtyřboj, ve kterém nechyběl
rychlý běh na 50 m a 60 m,
štafetový běh 4 x 50 m, dále
hod raketkami, skok z místa
a do dálky a různé modifikace
překážkových drah. Další akti-

vitou byly míčové sporty jako
např. házená, vybíjená a basketbal, ve kterých vynikali
hlavně žáci 4. a 5. tříd. Odpoledne pokračovala v těchto aktivitách i školní družina. Ta se
zaměřila na turistiku a orientační běh. Celým sportovním
týdnem nás provázelo teplé
slunečné počasí a tak jsme si
sportovní aktivity všichni užili.
ZŠ Smetanova

Legiovlak dorazil i do Skutče
V prvním říjnovém týdnu se
žákům naší školy naskytla zajímavá podívaná. I do Skutče
totiž dorazil Legiovlak. Tedy
věrná replika vlaku, který v letech 1918 – 1920 sloužil československým legionářům jako
jejich domov. Tímto vlakem se
váleční hrdinové pomalu posunovali východním směrem
po Transsibiřské magistrále,
aby po dlouhotrvající cestě konečně nasedli na lodě a odpluli
do nového Československa.
O této anabázi plné bojů, strastí, trápení, válečných útrap,
ale i opravdového kamarádství
a celoživotních přátelství se
naši žáci dozvídali od posádky
Legiovlaku, bratrů z Československé obce legionářské. Ti
jim přiblížili nejenom podobu
legionářských vlaků (těplušku,
zdravotní, poštovní vagón,…),
ale vyprávěli jim také o životních podmínkách, bojové
činnosti a zvyklostech našich
dobrovolníků.

pochopit, jak to všechno mohli
legionáři zvládnout.“
VŠ: „Toto téma je mi velice blízké, jelikož můj praděda patřil
mezi tyto legionáře. Když si uvědomím, že v některém z těchto
vlaků strávil mnoho dní a nocí, je
to pro mě zvláštní pocit.“
KR: „Co mě dostalo, tak to
byly rukavice s volným palcem

a ukazováčkem, které nosili,
aby jim neumrzly ruce, až budou střílet.“
Při zamyšlení nad postřehy
našich žáků mě napadá jen jediné. Buďme vlastně rádi, že
Legiovlak už slouží jenom jako
památka na doby minulé a není
trpkou a hořkou současností.
žáci 9. tříd

A co žákům utkvělo v paměti nejvíce? Co je zaujalo?
A o čem přemýšleli? Podívejte
se sami:
LISTOPAD 11. 11. 2020 - Škola nanečisto
LISTOPAD, LISTOPAD, LÍSTEČEK MI NA DLAŇ SPAD‘
(matematika – žádná dřina, geometrické tvary…)
Burza škol
Pokud to epidemiologická situace a platná opatření umožní,
uspořádá ZŠ Komenského dne 26. listopadu 2020 v Kulturním
klubu Skuteč další ročník Burzy škol. Aktuální informace o případném konání akce najdete na webu školy, webu či Facebooku
města a oznámena bude i prostřednictvím městského rozhlasu.
Ing. Bc. Šárka Horáková, ředitelka školy

ZPRÁVY Z GYMNÁZIA
Kurz praktických
dovedností pro kvartu 2020
Očekávání, akce, napětí, radosti i starosti…
To vše rezonovalo v autokempu
Konopáč v Heřmanově Městci
ve dnech 14. až 15. září 2020,
když sem zavítali žáci kvarty
z našeho Gymnázia Suverénního řádu maltézských rytířů

ve Skutči v doprovodu třídní
učitelky Moniky Modráčkové
a pánů učitelů
Petra
Čapka
a Jana Linharta, kteří pro ně připravili bohatý program.
Žáci v těchto dnech stihli
navštívit místní synagogu a ži-

PF: „Obdivuju legionáře, jak
dokázali cestovat celé dny
ve vlaku. Já pomalu umírám
jen po hodině cesty….“
VU: „Asi bych si nedokázala
představit denně cestovat vlakem, natož ležet někde na zemi
v - 40 stupních a střílet po útočníkovi. Pro mě zkrátka nepředstavitelné. Stále nedokážu
dovský hřbitov, kde měli možnost se z výkladu průvodkyně
dozvědět mnoho zajímavých
informací o historii zdejší
židovské komunity.
Prostřednictvím
povídání
s paní Mgr. Janou Kopeckou,
které vyvolalo u žáků nespočet
zvídavých dotazů, se seznámili
s náplní práce na odboru sociální péče v Heřmanově Městci
a byly jim nastíněny případy,
které se zde dnes a denně řeší.

Ke konci vyprávění paní magistry Kopecké se už z dálky
ozývá hasičská siréna oznamující další část programu – tou
byla beseda s místními dobrovolnými hasiči, kteří se žákům
snažili předat své zkušenosti
a ukázat, co vše jejich práce
obnáší.
S první hvězdou na nebi se
rozhořel táborák, který rozzářil tváře všech přítomných.

Druhý den, hned po ránu, se
žáci ocitli uprostřed scén jako
vystřižených z akčního filmu
díky oddělení Městské policie
HM ve složení Petr Čapek,
Matěj Hyksa a Jan Nevole. Ti
si pro ně připravili ukázky sebeobrany, airsoftovou střelnici
a žáci si mohli na vlastní kůži
vyzkoušet, jak probíhá policejní zátah při dopadení zločince
v autě.
dokončení na straně 6
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Jedinečný vánoční koncert
Minulý měsíc jsme otiskli krátkou pozvánku na výjimečný
koncert, jehož návštěvou si
můžete zpříjemnit Zlatou neděli
a ve slavnostní atmosféře se tak
naladit na nejkrásnější svátky
roku.
Doufáme, že Vánoční kantáta
bude takový náš dárek všem
návštěvníkům festivalu – alespoň drobnou náhradou za neuskutečněný program letošního
i předzvěstí ročníku příštího.
Díky spolupráci s Komorní
filharmonií Pardubice bude právě ve Skutči uvedena, po více
než 200 letech ve světové premiéře, Vánoční kantáta Leopolda Koželuha. Jde o skladbu
pro orchestr, sbor a sólisty, v níž
se vám představí: Komorní
filharmonie Pardubice s dirigentem Markem Štilcem,
Český chlapecký sbor BONI
PUERI a sólisté: Michaela
Šrůmová - soprán, Petr Nekoranec - tenor a Jiří Rajniš
- baryton.

valy za zcela ztracené, nalezl
v archivu ve Florencii švédský
badatel Daniel Bernhardsson,
který dlouhodobě spolupracuje
s dirigentem Markem Štilcem
na projektu „Češi ve Vídni“.
Skladba se dochovala ve sbírce
notovin Ferdinanda III. Toskánského, druhorozeného syna
českého krále a císaře Leopolda II. a vnuka Marie Terezie.
V roce 1799 musel v době napoleonských válek Ferdinand
III. opustit rodné Toskánsko
a uchýlit se do Vídně, kde patrně mohl dát podnět ke vzniku
Vánoční kantáty, v té době patřil Leopold Koželuh, dvorní
kapelník, k předním hudebním
osobnostem Vídně. Přesné datum vzniku ani datum premiéry
této rozsáhlé a hudebně zajímavé a invenční kantáty, která
na mnoha místech připomíná
spíše dialogické vánoční hry
nebo operu, není doposud známo. Pokračuje stále intenzívní

badatelská práce, která by tyto
údaje mohla doložit. Ani jméno
libretisty není doposud známo.
Český překlad, který je dílem
Jitky Ženíškové a Jiřího Štilce,
vychází v některých částech
z italského originálu, v některých částech se odchyluje tak,
aby bylo dílo srozumitelné českému posluchači a středoevropskému kontextu.
Libreto kombinuje novozákonní klasický příběh narození
Ježíše Krista v Betlémě s některými starozákonními motivy – Mojžíš jako zákonodárce
a zachránce Židů. V libretu se
tyto motivy objevují zejména jako dialog rodičů (soprán
a baryton) a dětí (soprán, alt).
V kombinaci se sbory pastýřů
a andělů dokreslují další části
(kantáta jich má 14) celkovou
slavnostní vánoční atmosféru
a přinášejí zcela průzračnou
melodiku s názvuky lidových
motivů a kontrastní střídání sólistických a sborových čísel.

Vánoční kantáta Leopolda Koželuha začíná instrumentální
předehrou a končí velkolepou
téměř bachovskou sborovou fugou se stálou protivětou.
Český chlapecký sbor Boni
Pueri patří k nejvýznamnějším
evropským hudebním tělesům,
založen byl v roce 1982. Dvěstěčlenný sbor, kde zpívají chlapci od 4 – 19 let, dosud absolvoval více než 4000 samostatných
koncertů po Japonsku, Kanadě,
USA, Jižní Koreji, Hong Kongu, Číně a celé Evropě. Od roku
2017 se sbor účastní prestižního
muzikologického projektu Češi
ve Vídni společnosti ArcoDiva
Prague, kdy nastudovali a provedli dílo J. V. Stamice a L.
Koželuha za řízení dirigenta
Marka Štilce. Ve Skutči jsme
slavný chlapecký sbor už jednou přivítali, a to v roce 2017,
kdy společně s Pardubickou
komorní filharmonií vystoupili
v programu festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč.
dokončení na straně 7

Vánoční kantáta Leopolda
Koželuha, českého autora narozeného ve Velvarech, který
se prosadil a proslavil ve Vídni,
nese originální titul Cantata pastorale per la Nativita N.S.G.C.
Dochovala se jen v partech, jejichž poznámky a celkový stav
svědčí o častém provozování
v tehdejší Evropě na konci 18.
a na počátku 19. století. Rukopisnou partituru a party díla,
které se dlouhou dobu považo-

ZPRÁVY Z GYMNÁZIA
dokončení ze strany 5
Na závěr celého výletu jsme
se všichni přesunuli do nedalekých Rozhovic, kde nás přivítala paní starostka v místním
kostelíku se zajímavým interiérem zdobeným freskou z přelomu 60. a 70. let 20. století, která
tvoří netypickou výzdobu této
sakrální stavby.
Toto místo nás všechny dostalo
svou atmosférou, umocněnou
hrou na téma „Naše hodnoty“,
kterou si pro žáky připravil pan
učitel Linhart.

Během ní se v nejednom oku
zaleskla slza značící zamyšlení
se nad našimi životními cestami, které jsou nevyzpytatelné, ale možná i trochu smutek
z toho, že se akce nachýlila
ke svému konci.
Vycházka s primou
V pátek 9. října jsme vyrazili
s žáky prvního ročníku gymnázia směrem k letišti ve Skutči.
Cestou jsme určovali azimut
a seznamovali se s krajinnými
prvky. Na letiště jsme dorazili
ve chvíli, kdy tam přistálo malé
sportovní letadlo. Mladý pilot

nám ochotně předvedl přístrojové vybavení letadla a trojici
žáků svezl do hangáru na letišti.
Vodácký kurz 2020
Každoročně na konci června jezdívají septimáni spolu
s 3. ročníkem bezpečnostně
právního oboru na vodácký
kurz. Letos však kvůli koronavirové epidemii byl kurz přesunut na září.
A tak ve dnech 14. až 17. září
žáci oktávy a 4. BP zamířili
na jih Čech, konkrétně do Vyššího Brodu, kde spolu s učiteli
(Mgr. Netolickým, Mgr. Slavíkovou a Mgr. Kořístkou) zahájili vodácký výcvik.

Nejprve jsme se všichni
seznámili s vodáckou terminologií (slangem), s lodí a jejím
ovládáním, pak jsme si chvíli
zkoušeli získané znalosti přímo
na vodě, abychom pak vyrazili
k prvnímu jezu.
Ten den se „cvakli“ skoro
všichni. A několikrát. Než jsme
se naučili loď pořádně ovládat,
křižovali jsme řeku od břehu ke břehu, ohrožovali jeden
druhého a „práskali se“ jako
o závod.Bylo však vedro, voda
teplá, a tak jsme si užili spoustu legrace. V dalších dnech už
naše jistota rostla.
První den jsme jeli krátkou trasu
– z Vyššího Brodu do Rožmberku. Druhý den nás čekal nejdelší
úsek, a to z Rožmberka do Českého Krumlova; 27 km klidné
plavby (pro některé žáky skoro
nudné) bylo zakončeno šesti
adrenalinovými krumlovskými
jezy. Třetí den byl spíše odpočinkový. Dopoledne jsme se mohli
podívat do Českého Krumlova
a potom se žáci učili nové prvky
ovládání lodě. Ten den jsme pluli
do Zlaté Koruny. Závěrečný den
jsme pak ukončili v Boršově.
Podzimní termín se nakonec
ukázal jako naše výhra. Řeka
i kempy byly mimo sezónu
prázdné, počasí nad očekávání krásné (až na poslední den,
kdy se zatáhlo a trochu mrholilo, sluníčko peklo jako v létě)
a voda pořád teplá.
Všichni jsme si vodu parádně
užili a žáci jen litovali, že se podobné kurzy nekonají každý rok.

Řádkový inzerát
OPRAVY TRAVNÍCH SEKAČEK A MOTOROVÝCH
PIL VŠECH TYPŮ. PROVÁDÍME ZEMNÍ PRÁCE BAGREM, OPRAVY MOTORŮ, VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKŮ,
BAGRŮ, TRAKTORŮ, VIBRAČNÍCH DESEK ATD. SKUTEČ U VELAMOSU, BROKL Z.- TEL.: 606 306 266., DOPITA L. – TEL.: 606 306 270.
Řádkový inzerát
Prodejna RC Modely, počítače, ruční nářadí, elektronika, tiskárny, broušení pilových řetězů a pil. Chaloupka, Rubešova 421, Skuteč. Tel.: 739 407 384 www.modelypocitace.eu
Řádkový inzerát
Skutečská investiční s.r.o. nabízí k pronájmu bezbariérový byt
1+kk v Luži. Info na tel č.: 603 482 579 v čase: 8:00 – 16:00.

CELOROČNÍ PRODEJ RYB
Skuteč, Bílý Kopeček 217
po - čt

15:00 – 18:00

KAPR, PSTRUH, LÍN, JESETER, JEZÍRKOVÉ A NÁSTRAŽNÉ RYBY

Vánoční prodej:
20. – 23. 12. 2020 9:00 – 19:00
l zpracování dle přání zákazníka
l uzené ryby dle objednávky.
Informace a objednávky na tel. č.: 603 889 085
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HLAVNĚ NESMÍ BÝTI SMUTNO aneb Divadelní abonmá na jaro 2021
Koronavirová doba, ať chceme nebo ne, ovlivňuje každého. Ze všech stran se na nás valí
omezení, varování a pesimistické prognózy. Naopak, dobrých a radostných zpráv není nazbyt. Proto jsme jarní divadelní abonmá sestavili především z komedií a her, které nám tolik
potřebný optimismus mohou doplnit. Cena abonentky sestávající ze čtyř představení zůstává ve výši 1.150 Kč. Předprodej prostřednictvím vstupenky.skutec.cz a na odboru kultura
a školství Městského úřadu Skuteč zahájíme 23. listopadu od 7 hodin ráno.

9. února 2021 / Východočeské divadlo Pardubice
TŘI VETERÁNI
Pohádku, kterou napsal Jan
Werich, důvěrně známe
především v její filmové
podobě z roku 1983. Stejně jako film, je i divadelní
provedení oslavou uvolněné

hravosti a radosti ze života.
Představení Východočeského divadla Pardubice film
přesně nekopíruje, objevují
se v něm nové, originální
a nadmíru zábavné detai-

ly, které vyniknou nejen
na venkovní scéně (Kunětická hora), ale i v interiérové
verzi. Své si v něm najdou
jak dospělí, tak děti.

19. dubna 2021 / Divadelní spolek Kašpar
SNÍMEK 51

Hra přibližuje osud u nás
méně známé vědkyně Rosalindy Franklinové, která
stála u zrodu objevu dvojité
šroubovice DNA. V poutavě dramatickém uchopení
nahlížíme do pracovního
i osobního života ženy, která
v mužském světě vyznává
zásadu, že nejlepší obrana je
útok a vědeckou práci staví
nad svoje osobní potřeby. To
vše v době, kdy ženy ve vědě
ještě stále „neměli co dělat“.

12. května 2021 / Městské divadlo Mladá Boleslav
PRAVDA
Konverzační
komedie
současného nejhranějšího
francouzského
dramatika. Michelovi leží na srdci
jeho dlouholetý přítel Paul.
Nedávno přišel o práci, stoná, ani ten tenis už mu moc
nejde – a navíc Michel tak
trochu spí s jeho ženou Alice. Naštěstí mají dokonalý
systém, takže na jejich poměr nikdo nemůže přijít.
Jednou ale systém poruší
a Michelova žena Laurence,
jako by začínala něco tušit.
A co když na všechno navíc
ještě přijde Paul? Anebo je

8. března 2021 / Městské divadlo Kladno
HRA, KTERÁ SE ZVRTLA
Komedie plná nepředvídatelných situací. Amatérské divadlo se rozhodlo uvést drama o mysteriózní vraždě z r.
1920, ale jak titul napovídá,
všechno, co se mohlo pokazit, se pokazilo. Přes všechny
četné neuvěřitelné nehody,
kdy vše a všichni kolabují, se představení dopracuje
k závěrečné oponě, aby poté
sklidilo fantastický úspěch
a ovace. Věřte, takhle jste se
dlouho nezasmáli …

to ještě úplně jinak? Michel,
který je vyznavačem lhaní
z ohleduplnosti, se najednou

musí vyrovnat s tím, že někdo třeba taky nemusel říct
pravdu jemu ...

ZVEME DO DIVADLA

Velká bankovní loupež – 20. listopadu
V listopadu (bude-li to mož- py filmové grotesky, monty- pež. Kdo a co vlastně
né) vás zveme za zábavou. pythovoský absurdní humor krade, na to se přijďte poV rámci odloženého jarního a parodické odkazy na různá dívat v pátek 20. listopadu
abonmá uvedeme představe- známá díla. Diváky zaujme od 19 hodin. Volné vstuní Východočeského divadla také promyšlená a technic- penky na představení v ceně
Pardubice – Velká bankovní ky náročná scéna i působivá 330 Kč koupíte na vstupenloupež. Výborná komedie práce s rekvizitami.
ky.skutec.cz nebo na odboje plná nepředvídatelných
ru kultura a školství MěÚ
situací, nečekaných obratů, Co se děje týče, jde (jak Skuteč.
vtipů a skvělých hereckých název napovídá) o lou(i fyzických) výkonů a určitě se při ní nebudete nudit.
Kombinuje v sobě prvky situační komedie, ale i postu-

Jedinečný vánoční koncert

dokončení ze strany 6
Petr Nekoranec je jednou
z nejvýraznějších osobností nastupující pěvecké generace v České republice.
Od září 2018 je sólistou
Stuttgartské opery. V letech 2016-2018 byl jako
první Čech frekventantem
Lindemannova programu
v newyorské Metropolitní
opěře. Ve dvou předchozích
letech byl členem Bavorské
státní opery v Mnichově. Je
držitelem Bavorské umělecké ceny a ceny Classic

Prague Awards v kategoiri
Talent roku 2017. Petr Nekoranec je také laureátem
řady prestičních evropských
soutěží a jeho sbírka ocenění je úctyhodná.
Na Vánoční kantátu vás co
nejsrdečněji zveme v neděli 20. prosince od 16 hodin
v Kulturním klubu Skuteč.
Vstupenky v ceně 300 Kč
koupíte na: vstupenky.skutec.cz nebo na odboru kultura a školství MěÚ Skuteč.
/frí/
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21 3-16 5 2021
FILHARMONIE
HRADEC KRÁLOVÉ
Slavnostní a Osudové zahájení 17. ročníku
Filharmonie Hradec Králové, Jiří Vodička - housle
NEDĚLE 21. března - 16 hodin, Kulturní klub Skuteč, vstupné 350 Kč

VÝLET
DO ŠPANĚL
Tři kytary a temperamentní španělské rytmy

Guitar Arte Trio – Jindřich Kaulfers, Ivan Šoltys, Stanislav Prokeš
STŘEDA 24. března - 18 hodin, Městské muzeum Skuteč, vstupné 200 Kč

Silnostěnné a slabostěnné
kouřové roury
Kouřové roury jsou určeny pro připojování
kamen a krbových vložek do komína.
Využívají se zejména pro kotle na tuhá
paliva, kamna, krby, ale také udírny.
K dostání od průměru 100 mm
PH

ěD

etn

vč

Pevný podpalovač
PE-PO

Silnostěnná a slabostěnná
kouřová kolena

PE-PO pevný podpalovač je určen
k podpalování uhlí, dřeva, dřevěného uhlí
nebo briket. Hodí se pro zatápění v krbech,
kamnech, zahradních grilech a otevřených
ohništích. Prostě všude tam, kde je to potřeba
pořádně rozpálit! Balení o hmotnosti 300 g
vystačí až na 40 podpalů.

Kouřová kolena jsou určena pro spojení mezi
spalinovým hrdlem spotřebiče paliv
a sopouchem. Využívají se zejména pro kotle
na tuhá paliva, kamna, krby, ale také udírny.
K dostání od průměru 100 mm.
PH

od 89,- Kč

PH

od 69,- Kč

ěD

etn

vč

29,- Kč

ěD

etn

vč

LOUSKÁČEK

Čajkovského balet s pohádkovým námětem

Severočeské divadlo Ústí nad Labem
NEDĚLE 28. března - 16 hodin, Kulturní klub Skuteč, vstupné 350 Kč

POCTA
EMĚ DESTINNOVÉ
Literárně-hudební pořad k 90. výročí úmrtí Emy Destinnové

Božidara Turzonovová – umělecký přednes, Danubius Octet Singers
Daniel Simandl – dirigent
PONDĚLÍ 6. dubna - 18 hodin, Kulturní dům Hrochův Týnec, vstupné 250 Kč

STARCI
NA CHMELU
Legendární muzikál, jehož písně stále žijí

Moravské divadlo Olomouc
NEDĚLE 11. dubna - 16 hodin, Kulturní klub Skuteč, vstupné 400 Kč

NA TÝ LOUCE ZELENÝ
Prvorepubliková opereta Járy Beneše s opravdovými evergreeny

Moravské divadlo Olomouc
NEDĚLE 18. dubna - 16 hodin, Kulturní klub Skuteč, vstupné 400 Kč

VILÉM VEVERKA
A ULTIMATE W BAND
Od barokní hudby k hudbě filmové i populární
Vilém Veverka – hoboj, smyčcové kvarteto Ultimate W Band
ČTVRTEK 22. dubna - 18 hodin, kostel Panny Marie na Chlumku Luže, vstupné 250 Kč

DUCHOVNÍ
HUDBA V ČASE
Písně husitské, americké, židovské a další

PS Rubeš Skuteč, PS Slavoj Chrudim
Zdeněk Kudrnka – sbormistr
NEDĚLE 25. dubna - 16 hodin, kostel Nejsvětější Trojice Chrast, vstupné 200 Kč

Slunečnice neloupaná

Slunečnice je vhodná pro krmení venkovních
ptáků a okrasného ptactva v průběhu zimy,
kdy ptactvo nemá zaručený dostatek potravy.
Díky velikosti zrnek lze slunečnici jednoduše
nasypat do venkovních krmítek.
PH

ěD

etn

vč

22,- Kč/kg

Směs pro nosnice N1
10 kg, 25 kg

Směs pro králíky KK
10 kg, 25 kg

Kompletní krmná směs pro králíky včetně léčiv
proti kokcidióze. Krmivo je určeno pro výživu
králíků v užitkových chovech. K dostání
v baleních 10 kg a 25 kg.

10 kg

25 kg

10 kg

PH

PH

113,- Kč 269,- Kč

etn

vč

Nabízíme kuchyňské náčiní
české značky ORION
Tvoříme vaši domácnost

105,- Kč 250,- Kč

ěD

ěD

etn

vč

25 kg

PH

PH

ěD

ěD

etn

vč

Kompletní krmná směs pro slepice ve snášce
nebo-li nosnice. Krmivo je určeno pro výživu
nosnic v užitkových chovech. Při zkrmování je
nutné zajistit nosnicím dostatečné množství vody.

etn

vč

Adresa: Smetanova 944,
539 73 Skuteč

Nabízíme zahradní nářadí
značky FISKARS

ZDE

Vylepšete vaši zahradu

Nábytek Skuteč

mapa
Skutče

...přĳďte v�koušet

IRENA
BUDWEISEROVÁ
Koncert vynikající zpěvačky s kytarovým doprovodem

ných
U vybra
ce 4+1
k
dveří a

STŘEDA 28. dubna - 18 hodin, evangelický kostel Proseč, vstupné 200 Kč

DASHA
SYMPHONY
Koncertní provedení světově známých popových písní

Filharmonie Hradec Králové, Pajky Pajk Quintet, Dasha – zpěv
Martin Kumžák – dirigent
NEDĚLE 2. května - 20 hodin, Zimní stadion Skuteč, vstupné 400 Kč

ROCKSYMPHONY

Energií nabitý projekt spojuje rockovou a klasickou hudbu

Marta Jandová, Václav Noid Bárta, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín
Viktor Kozánek – dirigent
ČTVRTEK 6. května - 20 hodin, Zimní stadion Skuteč, vstupné 550 Kč

PRODANÁ
NEVĚSTA
Jeden z klenotů české opery z pera Bedřicha Smetany

Slezské divadlo Opava
NEDĚLE 9. května - 16 hodin, Kulturní klub Skuteč, vstupné 400 Kč

BAROKO?
BAROKO!
Hudební variace varhan, trumpety a zpěvu

Zaměření, prodej
a montáž interierových dvěří...
+420 774 979 223

Nábytek Skuteč

www.nabytek-skutec.�

Smetanova 1011, 539 73 Skuteč

...přĳďte v�koušet

Petr Hostinský – varhany, Pavel Herzog – trubka, Helena Hozová – zpěv
STŘEDA 12. května - 18 hodin, kostel Nanebevzetí Panny Marie Skuteč, vstupné 200 Kč

4TET

Vokální kvarteto, které ohromí zvukem i aranžemi

David Uličník – tenor, Jiří Korn – baritone 1, Jiří Škorpík – baritone 2, Dušan Kollár – bass
NEDĚLE 16. května - 16 hodin, Kulturní klub Skuteč, vstupné 550 Kč
Změna programu vyhrazena.

Předprodej festivalových abonentek bude zahájen 25. 11. 2020, vstupenky na
jednotlivé koncerty a představení začne 30. 11. 2020 prostřednictvím webu:
vstupenky.skutec.cz a na odboru kultura a školství MěÚ Skuteč.
Periodický tisk územně samosprávného celku. Evidenční číslo přidělené ministerstvem: MK ČR E 11941. Za obsah periodického
tisku územně samosprávného celku zodpovídá Rada města Skuteč, šéfredaktorka - Lenka Frídlová. Četnost: měsíčník, místo vydávání:
Skuteč. Příjem příspěvků vč. inzerce: Městský úřad Skuteč, Lenka Frídlová, ved. odboru kultura a školství, tel.: 469 326 487, e-mail: lenka.
fridlova@skutec.cz. Uzávěrka došlých příspěvků je vždy 12. v měsíci. Grafická úprava a tisk: Ofsetová tiskárna UNIPRINT s.r.o., Zbuzany
1584, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, tel.: 494 542 292, fax: 494 533 045. Náklad: 2 820 ks.

Kvalitní české matrace
MPO, Řešeto a Dřevočal již od 2 945,- Kč

+420 774 979 223

www.nabytek-skutec.�
Smetanova 1011, 539 73 Skuteč

