
q V neděli 22. dubna se na zimním stadionu ve Skutči uskutečnil první ze dvou festivalových koncertů – Michael Jackson Symphony. Necelých 
devět stovek návštěvníků si jedinečný zážitek mohlo vychutnat v příjemné teplotě přesahující 20°C a odcházeli doslova nabití energií. Prostředí 
a hlavně vynikající publikum a atmosféru si pochvalovali i vystupující – Filharmonie Hradec Králové, Moondance Orchestra, Martin Kumžák 
i všichni čtyři sólisté. Originální snímek Radka Pavlíka zachycuje situaci o přestávce.

  Knižně a archaicky bývá tento měsíc nazýván také Máj. Už 
od 13. století  je měsíc květen spojen s  lidovými oslavami, 
např. stavění májek nebo pálení čarodějnic. Je  také pova-
žován za měsíc lásky. Prvního května je mezinárodní svátek 
práce a druhou květnovou neděli se slaví svátek matek. Mě-
síc květen začíná ve stejný den v týdnu jako leden příštího 
roku.  Žádný  jiný  měsíc  v  běžném  roce  nezačíná  stejným 
dnem v  týdnu  jako květen. Je měsícem obětí komunismu 
a měsícem požární ochrany.              Zdroj: wikipedie

KVĚTEN

Komunitní centrum ve Špitálku
  Naše žádost, kterou  jsme podali 
do 74. výzvy IROP -  rozvoj  infra-
struktury  polyfunkčních  komunit-
ních  center,  byla  z  důvodu  vyso-
kého  převisu  žádostí  nad  alokací 
výzvy  řídícím  orgánem  vyřazena 
z  další  administrace,  a  to  i  přes-
to,  že  jsme obdrželi při hodnocení 
plný počet bodů. Alokovaná částka 
v této výzvě byla cca 130 mil. Kč, 
podané žádosti byly v celkové výši 
1,3 miliardy korun. 
  Nyní  se  nabízí  možnost  podat 
žádost do 82. výzvy IROP. Finanč-
ní rozpočet by zůstával stejný, tzn. 
10 mil. Kč, dotace 90%, spoluúčast 
10%. Rozsah projektu by se nemě-
nil, tj. v přízemí by vznikl stacionář 
pro Speciální ZŠ, v patře pak peda-
gogicko-psychologické poradenské 
centrum.

Zápisy i investice ve školách
  V  dubnu  proběhly  zápisy  do  
1. tříd základních škol. Na ZŠ Sme-
tanova  bylo  zapsáno  41  dětí  (dvě 
třídy), na ZŠ Komenského 21 dětí 
(jedna  třída).  V  ZŠ  a MŠ  Žďárec 

nastoupí do první třídy 5 dětí. 
  Jsme  rádi,  že  se  situace  na  ZŠ 
Komenského  stabilizovala  a  v  le-
tošním  roce  nedojde  k  poklesu 
žáků. Věříme, že bude zájem o tuto 
základní školu i nadále růst a že si 
získá  důvěru  rodičů  podobně  jako 
ZŠ Smetanova.  
  Zázemí  ZŠ,  MŠ  i  školských 
zařízení  se  snaží  zřizovatel  spolu 
s vedením těchto subjektů neustále 
zlepšovat. Dokladem toho jsou, tak 
jako  i  v  minulých  letech,  investi-
ce  plánované  na  prázdniny.  V  ZŠ 
Komenského  dojde  k  první  etapě 
výměny oken, a to v rozsahu 38 ks, 
v celkové hodnotě 775 tis. Kč. Do-
davatelem bude na základě výběro-
vého řízení firma Paulus CZ, s.r.o. 
Půjde o okna dřevěná, která budou 
respektovat stávající ráz budovy.
  Další  investicí  bude  rekonstruk-
ce sociálního zařízení v MŠ Osady 
Ležáků. Poptávkové  řízení na  tuto 
akci proběhne v květnu.
  Největší akcí v rámci školských 
zařízení  bude  Snížení  energetické 
náročnosti a stavební úpravy školní 
jídelny  v  ul.  Osady  Ležáků,  které 

od  poloviny  května  začne  realizo-
vat firma Staver, s.r.o.Luže.

Zimní stadion
 V  závěru  dubna  byla  projekční 
kanceláří  GT  consulting  dokon-
čena  projektová  dokumentace  na 
rekonstrukci  technologie  zimního 
stadionu  ve  Skutči.  Konečný  roz-
počet  je  následující.  Rekonstrukce 
technologie 20,2 mil. Kč, měření a 
regulace 2,5 mil. Kč, stavební práce 
–  strojovna  1,8 mil. Kč,    stavební 
práce ledová plocha + sněžná jáma 
7 mil. Kč,   mantinely 2,2 mil. Kč. 
Celkové náklady 33,7 mil. Kč.
  Zastupitelstvo  města  dne  25.  4. 
diskutovalo  o  podání  žádosti  na 

tuto  akci.  I  když  jsou  předpoklá-
dané náklady z hlediska celkového 
objemu  investičních  potřeb  dosti 
vysoké,  převážil  v  zastupitelstvu 
názor, že rekonstrukce technologie 
je potřebná. Zastupitelstvo schváli-
lo podání žádosti o dotaci na Státní 
fond životního prostředí (SFŽP) ve 
výši  31,5  mil.  Kč.  Zde  je  možné 
získat  25%  dotace,  zbývající  část 
do výše 75% lze hradit zvýhodně-
nou půjčkou. Dále byla schválena i 
další žádost, a to na MŠMT, kde by 
se  město  pokusilo  získat  finanční 
prostředky  na  mantinely,  které  do 
žádosti na SFŽP zahrnout nelze.

 Pavel Bezděk,
starosta

Vedení města usiluje o dotační podporu

q Krásným zážitkem pro návštěvníky  zcela  zaplněného kostela Na-
nebevzetí Panny Marie ve Skutči byl v pátek 20. 4. koncert Jolany 
Slavíkové a Jana Polívky. Fotografie z tohoto i z dalších koncertů si 
můžete prohlédnout na festivalovém webu: http://hudebni.skutec.cz

q Na závěrečný koncert 15. ročníku festivalu Tomáškova a Nováko-
va hudební Skuteč vás zveme v neděli 13. května.  Koncertní recitál 
světové operní hvězdy Gabriely Beňačkové a předního sólisty ND 
Praha, tenoristy Jakuba Pustiny bude jistě jedinečným hudebním 
zážitkem. V programu složeném z nejkrásnějších operetních árií oba 
umělce na klavír doprovodí docentka JAMU Marta Vašková.

q V první  etapě budou vyměněna okna na nejexponovanějších mís-
tech budovy, k nimž patří i strana na snímku. 
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  Největší  investiční  akcí  letošní-
ho roku je výstavba nové hasičské 
zbrojnice,  která  by  měla  výrazně 
zlepšit  zázemí  výjezdové  jednot-
ky. Ta v  současné době přechodně 
vyjíždí  z  Čistírny  odpadních  vod 
ve  Skutči.  Přes  počáteční  drobné 
zpoždění  ze  strany  energetiků  se 
firmě STAVER s.r.o. daří držet har-
monogram prací. V polovině měsí-

ce dubna již byla osazena vazníko-
vá střešní konstrukce, ve vnitřních 
prostorách  se  začaly  budovat  roz-
vody vody, elektroinstalace a vzdu-
chotechniky. 
  Připravena  je  i  grafická  podoba 
barevného  řešení  nové  fasády  bu-
dovy, včetně barvy oken a garážo-
vých vrat.

Nejen investice, ale i potřebné opravy Školní jídelna Osady Ležáků 892, 539 73 Skuteč

U P O Z O R Ň U J E

od pondělí 14. 5. 2018  do pátku 29. 6. 2018  

Výdej obědů se z důvodu rekonstrukce školní jídelny přesouvá 
do malého sálu Kulturního klubu Skuteč.

Doba výdeje zůstává stejná. Prosím strávníky o trpělivost 
a shovívavost.  Předem děkuji a doufám, že tuto situaci 

bez velkých obtíží zvládneme.
                                                               Olga Řezníčková

  Na šestém setkání valné hroma-
dy se hodnotili dosavadní úspěchy 
organizace. Mimo informací o ná-
růstu  členské  základy  (7  nových 
členů)  a  volby  nových  zástupců 
do orgánů MAS se radostně bilan-
covalo jak počtem 12 vyhlášených 
výzev,  tak prvními cca 7 miliony 
Kč na úspěšné žádosti, dalšími cca 
7 miliony na rozvoj kvality vzdě-
lávání  v  tzv.  šablonách  (žádosti 
MŠ  a  ZŠ).  Za  rok  2018  k  těmto 
číslům  přibydou  další  desítky 
milionů.  V  loňském  roce  se  po-
dařilo splatit všechny půjčky obcí  
(400 000 Kč) a rozpočet organiza-
ce se naprosto stabilizoval. 
  Na valné hromadě zaznělo po-
děkování  členům  představenstva, 
výběrové  komise  a  kontrolního 
výboru,  neboť  bez  spolupráce, 
ochoty  a  zájmu  o  výsledky  by-
chom  nebyly  mezi  úspěšnými 
MAS tohoto období. 
  Horkou  novinkou  je  příprava 
rozšíření výzev MAS o oblast OP 
Životní prostředí, kde bude v pří-
padě  schválení  dalšího  progra-
mového  rámce  umožněna  např. 
revitalizace  parků,  uličních  stro-
mořadí,  alejí,  veřejných  zahrad 
a sadů, vznik biocenter, biokorido-
rů, či opatření na zpomalení povr-
chového odtoku vody, protierozní 
ochranu a adaptaci na změnu kli-

matu (travní pásy, průlehy, hrázky, 
terasy,  svodné  příkopy,  obnova 
mezí, remízků, obnova či zakládá-
ní  větrolamů…). Upřesněny  byly 
podrobnosti  k  připravovaným 
výzvám na  komunitní  centra,  so-
ciální bydlení, školy a vzdělávací 
zařízení a  také o podzimní výzvě 
na  podporu  zaměstnanosti  a  spo-
lupráci lokálních partnerů na trhu 
práce, která umožní např. rekvali-
fikace,  další  profesní  vzdělávání, 
pracovní místa či zahájení podni-
katelské  činnosti  nebo  zavádění 
flexibilních forem zaměstnání.
  Diskutovalo  se  o  podpoře 
spolků  a  neziskových  organiza-
cí  v  území  (výzva  MAS  Malý 
Leader)  včetně  sběru  námětů 
na  Malý  Leader  2,  o  hledání  fi-
nančních zdrojů na podporu jejich 
vybavení,  o  připravované  spolu-
práci MAS SKCH při tvorbě stra-
tegických  rozvojových dokumen-
tů obcí v území.
  Přítomní obdrželi 1. číslo info-
listu MAS Chráníme svůj životní 
prostor  s  přehledem  aktivit  roku 
2018. Najdete  jej na webu MAS. 
Příjemnou  a  optimistickou  at-
mosféru  podtrhovala  ochutnávka 
výborných  regionálních  produktů 
- sýrů a klobás ZD Rosice.

Kancelář MAS SKCH, z.s.
redakčně kráceno

Aktuálně z MAS SKCH z.s. 

  Dne  7.  4.  2018  proběhla  akce 
Ukliďme Česko, do které se zapojil 
také tým mladých hasičů ze Štěpá-
nova. Spolu s nimi vyrazilo celkem 
10  dospělých  účastníků,  kteří  řídi-
li  čtyři  pracovní  skupiny.  V  okolí 
Štěpánova  i přímo v obci bylo vy-
tipováno celkem 5 míst, na kterých 
probíhal  úklid.  Největší  skladiště 
odpadu bylo ve stráni pod Štěpáno-
vem a na „plácku“ za vesnicí, kam 
se někteří  jezdí  bavit  pohledem na 
krásu města Skuteč, ale zapomínají 
odvážet  vyprodukované  odpadky.  
Abychom předešli těmto nešvarům,  

byla na místě instalována nádoba na 
odpad.  Čas  prověří,  jestli  odpadky 
skončí tam, kde mají, nebo ne. Tře-
tím největším místem k úklidu bylo 
místní  hřiště,  odkud  byl  odevzdán 
do  skutečské  kompostárny  zaplně-
ný  kontejner  biologického  odpa-
du. Nejmenší  děti  byly  vyslány  se 
svými rodiči na procházku po obci, 
aby  společně  zlikvidovali  papírky 
a  PET  lahve  podél  cest.  Posled-
ním místem, které přímo vyzývalo 
k  úklidu,  bylo  prostranství  v  okolí 
kontejnerů na tříděný odpad, kde se 
kupí  odpadky,  které  lidé  nevytřídí, 

nebo  zde úmyslně  zanechají. Akce 
se  zúčastnilo  celkem  43  účastníků 
a  s  ohledem  na  naplněný  nákladní 
vůz odpadků mohu považovat  tuto 
akci za úspěšnou.  

Na Přibylově už je čisto
  Nejen  na  Štěpánově,  ale  i  na 
Přibylově  proběhl  „obecní“  úklid. 
Cílem bylo hlavně zlikvidování od-
padků, které se poslední dobou kupí 
podél  frekventované  silnice.  Akce 
předčila  mé  očekávání.  Zúčastnilo 
se  jí  celkem  10  místních  občanů. 
Byl proveden úklid nejen zmiňova-

ného okolí silnice, ale také autobu-
sové zastávky, kterou si někteří ple-
tou  s  odkladištěm odpadu,  a místa 
u místního  lomu,  kde  bylo  v  době 
opravy  chodníku  nastřádáno  vel-
ké množství  větví,  pod  kterými  se 
skrývala skládka lahví.  Z akce bylo 
vytříděno odhadem 200 kg odpadu. 
  Tímto  bych  chtěla  poděkovat 
všem účastníkům za čas, který této 
akci  věnovali  a  velké  poděkování 
také patří firmě AVE CZ odpadové 
hospodářství  s.r.o.  za  zlikvidování 
velkého množství odpadků. 

Hrouzková Andrea

Když hasiči nehasí….

  Přes  snahu  města  udržovat 
na  svěřeném  území  pořádek  se 
stále  nedaří  zabránit  vandalismu. 
Průlezky,  které mají  sloužit  dětem 
na hraní, ale i opěrné zídky a další 
prvky na sídlišti hyzdí nápisy a ne-
vzhledné čmáranice. Nebuďme lho-
stejní a domlouvejme mládeži. Ničí 
si  prostředí,  ve  kterém  budou  žít. 
A  náklady  na  opravy  hradíme my 
všichni.                   /frí/

Vandalismus na sídlišti

  Jednou z možností, jak snížit množství komunálního odpadu, je pořízení 
zahradního kompostéru, kam lze ukládat jak bioodpad ze zahrady jako je 
listí, plevel a tráva, tak i bioodpad z kuchyně, který končí v odpadkovém 
koši.
  V současné době se nabízí možnost na pořízení zahradních kompostérů 
v rámci dotačního titulu z Operačního programu životního prostředí, kdy 
obec kompostér pořídí a následně předá ve formě výpůjčky zájemcům. 
  Pokud máte o pořízení takového kompostéru zájem, prosíme o vyplnění 
anketního lístku a jeho doručení na Městský úřad osobně, poštou (Městský 
úřad Skuteč, Palackého nám. 133) nebo e-mailem na adresu mesto@skutec.
cz. Anketní lístek si můžete vyzvednout na sekretariátu Městského úřadu, 

stáhnout z  internetových  stránek města Sku-
teč, vyplnit v elektronické podobě na adrese 
https://goo.gl/forms/5SzyI2zcFJFNdgyA2 
nebo pomocí mobilní aplikace načtením QR 
kódu.
  Prosíme  o  vyplnění  a  doručení  anketního 
lístku nejpozději do 20. května, aby v případě, 
že bude o kompostéry dostatečný zájem, bylo 
možné připravit a během července podat žá-
dost o dotaci.                   Ing. Roman Hřebík

Kompostéry zdarma do každé zahrady

Pan Vladimír Hron, Lažany se sponzorsky podílel na zajištění tech-
nických podmínek koncertů 15. ročníku festivalu Tomáškova a Nová-
kova hudební Skuteč v kulturním klubu.                   DĚKUJEME!

FESTIVAL DĚKUJE

Hasičská zbrojnice už má střechu

  S  jarem  byly  zahájeny  opravy 
chodníků, respektive výměny staré 
nevzhledné  dlažby  za  novou  zám-
kovou  dlažbu.    V  průběhu  dubna 
byly dokončeny chodníky v ulicích 
Jiráskova a Žulová. Obnovu v uli-
ci Žulová realizovala firma HOLD 
s.r.o a její součástí byla i oprava ka-
nálové vpusti, která při současném 
umístění neplnila svoji funkci. 
  Oprava chodníku v ulici Jirásko-
va obnášela výměnu dlažby včetně 
opravy kanálků pro odvod dešťové 
vody  z  přilehlých  domů.    Rekon-
struovala  se  i  část  chodníku  smě-
rem k novému vstupu do Mateřské 
školy  Osady  Ležáků  a  zpevněné 
plochy  pro  kontejnery  na  separo-
vaný odpad. Akci realizovala firma 
HS Dlažba.

Nové chodníky 
ve městě

  Novou podobu od loňského roku 
dostává    ulice  Spojovací  na  Žáč-
kově  kopci.  Opravou  již  prošly 
chodníky,  letos  město  zajistilo 
kompletní  rekonstrukci  zmíněné 
ulice položením nového asfaltové-
ho povrchu včetně osazení nových 
kanálových vpustí.   
  K  opravě  povrchu  komunikace 
přistoupilo město také v dolní části 

ulice Školní, která navazuje na pří-
stupový  chodník  k  SeniorCentru 
a  často  ji  (vedle  běžných  obyva-
tel  a  návštěvníků  SCS)  využívají 
i imobilní klienti.  
  Větší úpravu  si vyžádala příjez-
dová  komunikace  v  obci  Radčice 
-  k  domům  čp.  91  a  44.  Zde  byla 
pouze  nezpevněná  cesta,  která  již 
nesplňovala  základní  parametry 

Po nových komunikacích

  V  dubnu  firma  Unistav  Chrast 
s.r.o.  zahájila  práce  na  kapličce  
v obci Zbožnov, která byla v srpnu 
loňského roku poškozena kulovým 
bleskem. Zhotovitelská firma roze-
brala poškozené cihlové zdivo, kte-
ré zpětně dozdila a v současné době 
již instaluje novou vazbu. 

Luboš Kropáček,
odbor investic a správy majetku

Škody na kapličce

obslužnosti.  Například  firma  za-
jišťující  svozovou  činnost  již  ne-
chtěla vyvážet popelnice z důvodu 
nezpevněné  krajnice.  Na  základě 
těchto  podnětů  jsme  zajistili  polo-
žení  nového  asfaltového  povrchu. 
Součástí  investice  byla  i  instalace 
nového  veřejného  osvětlení,  které 
tuto ulici zpřístupní  i ve večerních 
hodinách.

q Hasičská zbrojnice q Komunikace v ulici Školní

q Komunikace v ulici Spojovací

q Komunikace v Radčicíchq Komunikace v ulici Jiráskova
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Aktuální rozpis jednotlivých sportovišť naleznete
na http://sportoviste.skutec.cz

Fotbalové zápasy na hřišti
ne   6. 5.   muži Skuteč A x Svídnice (17.00)
ne 13. 5.   muži Skuteč A x Kameničky (17.00)
ne 20. 5.   žáci Skuteč x Stolany (10.00)
ne 20. 5.   muži Skuteč B x  Míčov (17.00)
so 26. 5.   muži Skuteč A x Rosice (17.00)
so   2. 6.   muži Skuteč B x Nasavrky B (17.00)

  Přestože  je  tenis  spíše  letním 
sportem,  je  v  našich  podmínkách 
zimní  sezóna často delší než  letní. 
A  i  tuhle  zimu  se  toho u nás  udá-
lo  poměrně  dost.  Všechno  by  se 
do tohoto článku asi nevešlo, proto 
zájemcům o tenisové dění ve Skut-
či popíšeme alespoň několik vybra-
ných událostí.
  Zimní  turnajová  sezóna  začala 
jako  obvykle  již  v  listopadu,  a  to 
velkým  úspěchem  jedné  z  našich 
nejzkušenějších hráček. Eliška Pe-
čenková (r. 2000) totiž zimní sezó-
nu zahájila ziskem svého prvního 
titulu Přeborníka Východočeské 
tenisové oblasti  (tj.  celý  bývalý 
VČ  kraj)  a  to  ve čtyřhře v kate-
gorii ženy.  Přebory  žen  se  konaly 
již tradičně ve Vysokém Mýtě. Toto 
vítězství  bylo  (nejen  pro  nás)  po-
měrně  nečekané,  ale  zcela  zaslou-
žené.  Získala  ho  spolu  s  Adélou 
Wasserbauerovou z Hlinska, kterou 
většina  našich  hráčů  zná  z  letního 
oddílového soustředění, kterého se 
Adéla účastnila jako trenérka. Dru-
há naše hráčka Hanka Bezdíčková 
(2001) na těchto přeborech přidala 
do naší oddílové sbírky třetí místo, 
také ze čtyřhry.
  Herně se v zimním období daři-
lo  především  Hance Bezdíčkové, 
která  byla  jen  kousek  od  svého 
prvního titulu v singlu na celostát-
ních turnajích kategorie „B“ (turnaj 
kvalitativně  na  úrovni  oblastních 
přeborů). V únoru totiž na „béčko-
vém“ turnaji dorostenek v Žamber-
ku prošla až do finále, kde podlehla 
domácí Moravcové.
  Další  velký  úspěch  přidal  Bo-
humil Bezdíček (2004),  který 
napodobil  výše  uvedenou  Elišku 
Pečenkovou, když z lednových Vý-
chodočeských oblastních přebo-
rů starších žáků v Letohradě při-
vezl další první místo ze čtyřhry. 
Získal  ho  spolu  s  Janem  Krejčím 
za Svitav. Po jeho předloňském his-
torickém  vítězství  mezi  mladšími 

žáky v  singlu  to  byl  pro Bóďu  již 
druhý titul VČ přeborníka a možná 
i  druhý  nejcennější  výsledek  jeho 
tenisové kariéry.
  Další z událostí zimy, která sto-
jí za zmínku, je udělení zvláštního 
ocenění,  které  je  tradiční  součástí 
každoročního  vyhlášení  nejlep-
ších VČ  tenistů – „Kanáří naděje“ 
-  organizovaném  VČoTS,  a  které 
proběhlo dne 29.11. v Pardubicích. 
Jedna z udělovaných cen se jmenu-
je  „cena Fair  Play“  a  za  rok  2017 
ji  k  naší  potěše  obdržela  Eliška 
Pečenková.  Citujeme  z  odůvod-
nění:  „Cenu Fair Play obdržela 
Eliška Pečenková z DTK Skuteč 
za „férové“ gesto, které připo-
mnělo vztahy mezi hráči, které 
byly dříve zcela běžné – soupeři 
půjčit v nouzi i své vybavení, lépe 
řečeno raketu, i když se soupe-
řem potom prohraje. I to se letos 
stalo, a ne v nějakém přáteláku, 
ale ve finále dvouhry Mezio-
kresního přeboru dorostenek 
Pardubického kraje“.  I  když  si 
Eliška  v  tomto  případě  sama  sobě 
výsledkově uškodila, a ne každý by 

tak v dnešní době zřejmě učinil, její 
odvahy si vážíme a věříme, že bude 
příkladem  i  některým  jejím  násle-
dovníkům. Zároveň nám připomně-
la,  proč  jsme  vlastně  před  deseti 
lety  náš  klub  zakládali. Nebylo  to 
primárně kvůli výsledkům, ale pře-
devším kvůli pěstování sportovního 
ducha našich malých svěřenců.
 
 Z našich oddílových akcí zve-
řejňujeme výsledky tradičního 
Vánočního raketlonu (což je ra-
ketový trojboj složený z líného te-
nisu, badmintonu a ping-pongu). 

Mladší žactvo (2008 - 2007) 
1. místo - Matyáš Paulus, 2. místo - 
Martin Haman,  3. místo  - Claudia 
Malinská,  4.  místo  -  David  Krčil 
Starší žactvo (2006 - 2004)  
1. místo - Tomáš Paulus, 2. místo - 
Marek  Krčil,  3.  místo  -  Viktorie 
Kučerová,  4.  místo  -  Tomáš  Va-
cek, 5. místo - Adéla Myšková
Babytenis (2010 - 2009) 
1. místo - Kristýna Kunhartová, 2. 
místo - Aneta Hamanová, 3. místo - 
Daniel Sodomka, 4. místo  -  Jakub 

Stříteský, 5. místo - Barbora Kuče-
rová, Matěj Vtípil a Šimon Drbal
Minitenis (2011 a mladší) 
1. místo - Nela Kunhartová, 2. mís-
to - Sarah Malinská, 3. místo - Jo-
hana Miková
Kategorie maminky 
1. místo - Iva Sperátová, 2. místo - 
Eliška Pečenková, 3. místo - Ivana 
Chmelíková,  4.  místo  -  Petra  Kr-
čilová,  5. místo  - Zuzana Kunhar-
tová,  6.  místo  -  Petra  Hamanová 
a Petra Najmanová, 8. místo - Petra 
Paulusová, 9. místo - Blanka Drba-
lová 
Spojená kategorie tatínci + do-
rost 
1. místo  - Martin  Haman,  2.  mís-
to  -  Zuzana  Sperátová,  3.  místo  - 
Nela Odehnalová, 4. místo - Pavel 
Vtípil,  5.  místo  -  David  Krčil,  6. 
místo - Jan Bureš, 7. místo - Adéla 
Pečenková,  8.  místo  - Milan  Stří-
teský, 9. místo - Milan Najman, 10. 
místo - Libor Odehnal a Aleš Myš-
ka, Roman Kunhart, 13. místo - Jo-
sef Klofáč 

Za DTK Skuteč Dušan Pečenka

Uklízelo se i ve Skutči
  Nelze začít  jinak než poděkováním. Poděkováním všem, kteří v sobo-
tu 7. 4. 2018 přišli dobrovolně uklízet okolí Skutče i přes to, že slunečné  
počasí lákalo spíše k rodinnému výletu či k práci na zahradě.
  K úklidové akci, která se konala již po páté, se připojilo téměř čtyřicet 
dobrovolníků  z  projektu  Ukliďme  Česko,  skutečské  farnosti  a  místních 
skautů. Odvoz nepořádku zajistilo město Skuteč.  
  Uklizeno bylo okolí  lomů v Horkách, okolí Malhoště, skutečského le-
tiště a koupaliště. Uklízí se staré černé skládky, ale  i nově vyhozené od-
padky, kterých neustále přibývá. Najít lze nebezpečný odpad jako jsou in-
jekční stříkačky, obaly od chemikálií, ovčí kůže nebo mrtvá zvířata v pytli.  
Výjimkou nejsou plechovky, díly z aut nebo elektronika, obaly od potravin, 
jednorázové pleny, pneumatiky. Odpadkům však kralují PET láhve.
  Ukliďme  svět,  ukliďme  Česko  je  dobrovolnická  úklidová  akce,  která 
probíhá každoročně na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit 
nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Zapojit se do ní může každý, 
stačí se zaregistrovat na webových stránkách www.uklidmecesko.cz

Monika Kunhartová, Rudolf Požár

Požadavky:
l potřebnou kvalifikaci pro uvedenou
     pracovní činnost (plavčík)
l časovou flexibilitu

Trvání brigády:
l červen 2018 – srpen 2018

Přihlášky je možné zaslat poštou či předat osobně na adresu :
Městská sportoviště Skuteč,s.r.o.,
Palackého nám. 133, 539 73 Skuteč 
Uzávěrka přihlášek na uvedenou pracovní pozici je 18. 5. 2018
Informace podá ředitel společnosti Mgr. Tomáš Kopecký
– tel.: 775 559 855, e-mail:tomas.kopecky@sportovisteskutec.cz

Požadavky:
l Dobrý zdravotní stav
l Časová flexibilita

Brigáda je vhodná pro studenty
Doba trvání brigády: červen – srpen 2018

Zájemci o brigádu se mohou přihlásit telefonicky
u p. Hany Malinské, tel.: 775 559 856 nebo e-mailem:

hana.malinska@sportovisteskutec.cz

Městská sportoviště Skuteč, s.r.o.
přijmou brigádníky na pozici

Plavčík na koupališti 
ve Skutči

q Mezi novými prvky na Žulové stezce v Horkách je i venkovní po-
silovna. Konečně přichází počasí, ve kterém budeme moci pěkné posi-
lovací přístroje vyzkoušet a při procházce posoudit, k  jakým změnám 
na stezce došlo.

DTK SKUTEČ INFORMUJE, aneb událo se v zimě

q Účastníci tradičního vánočního Raketlonu 2017.

  V měsíci  dubnu 2018 uskutečnil 
SDH Skuteč „Memoriál H. Kremi-
ny – O pohár starosty Města Skutče“ 
– již 10. ročník soutěže mladých ha-
sičů v kategorii mladších a starších 
žáků. 
  Nejbližší rodina Honzíka Kermi-
ny při této příležitosti děkuje všem, 
kteří  se  každoročně  na  přípravě 
a  organizaci  tohoto  závodu  podíle-
jí.  Hasičům  místního  sboru,  Měst-
skému  úřadu  ve  Skutči  a  také  těm 
ostatním tuto akci podporujícím, ať 
už  jakýmkoli  způsobem. Díky  nim 
je  každoročně  Honzík  přítomen 
ve vzpomínkách nejen u své rodiny, 
ale i široké skutečské veřejnosti.
  Rádi  bychom  též  vyzdvihli  péči 
všech  zde  nejmenovaných  dobro-
volníků z  řad hasičů, kteří  se práci 

s dětmi a mládeží věnují celoročně 
bez ohledu na svůj volný čas a pře-
dávají jim nezištně svoje léty nabyté 
rady  a  zkušenosti. A  budou  to  jed-
nou  oni,  jejich  nástupci,  kdo  nám 
poskytne pomoc, ocitne-li se kdoko-
li z nás v tíživé životní situaci. 
  Děkujeme všem, ale přesto nejví-
ce obdivujeme elán a nasazení mla-
dých bojovníků. Vždy jdou do úto-
ku  „v  plném  nasazení“  a  nehledí 
na rozmary počasí. A za to jim patří 
náš velký dík!
  Dovolte,  abychom  závěrem  po-
blahopřáli  nejen  letošním  vítězům 
tohoto hasičského klání, ale  i všem 
ostatním zúčastněným, včetně divá-
ků. Byli jste všichni skvělí. 
                   Upřímně … 

Honzíkova rodina q Honzík Kremina na snímku v dolní řadě druhý zleva. 

Poděkování a vzpomínka na Honzíka

  Další  z  našich  preventivních 
článků  budeme  věnovat  oblasti 
silničního provozu, chodcům, cyk-
listům, řidičům a především senio-
rům v dopravě.   
 Chodec –  kdo  je  vlastně  cho-
dec?  Zákon  říká,  že  chodec  je 
i  osoba,  která  tlačí  nebo  táhne 
sáňky, dětský kočárek, vozík pro 
invalidy nebo ruční vozík o celko-
vé šířce nepřevyšující 60 cm, po-
hybuje se na lyžích, kolečkových 
bruslích nebo obdobném sportov-
ním vybavení anebo pomocí ruč-
ního nebo motorového vozíku pro 
invalidy,  vede  jízdní  kolo  nebo 
motocykl  o  objemu  válců  do  50 
cm3  nebo  psa. Každý  chodec má 
povinnost  použít  chodník  nebo 
stezku  pro  chodce.  Kde  chodník 

není,  chodí  se  po  levé  krajnici 
nebo  co  nejblíže  levému  okraji 
vozovky  a  to  v  počtu  maximál-
ně dva chodci vedle  sebe. Zákon 
ukládá  chodcům,  aby  byli  ozna-
čeni  reflexními  prvky  za  snížené 
viditelnosti  pouze  mimo  obec. 
Za  snížené  viditelnosti  doporu-
čujeme  označení  všem  chodcům 
a  cyklistům. Pokud  se  pohybuje-
te pomocí hole, určitě  jí opatřete 
také  reflexními  prvky.  Stejně  tak 
je dobré označit obojek i vodítko 
psa při venčení.  Místo reflexních 
prvků  lze  použít  i  neoslňující 
světlo  např.  z  jízdního  kola  při 
pevněním na paži apod.  
  Tam kde je přechod pro chodce, 
je chodec povinen jej užít. Při pře-
cházení vozovky však nemá cho-

dec  absolutní  předost,  ostražitost 
a pozornost je na místě.   
 Cyklista  je také účastník silnič-
ního  provozu.  Jízda  pod  vlivem 
alkoholu  je  stejně  jako  u  řidičů 
vozidel na kole zakázaná a pokuty 
nejsou  zrovna  nízké.  Při  1  promi-
le  alkoholu  v  dechu  hrozí  pokuta 
od 2,5 do 20 tis. Kč, nad 1 promile 
pak 25 - 50  tis. Kč. Na kole se jezdí 
při pravém okraji vozovky, a pokud 
je  zřízen  jízdní  pruh  pro  cyklisty 
nebo stezka pro cyklisty, je povin-
nost jich užít. Cyklista mladší 18 let 
musí mít na hlavě řádně připevně-
nou ochrannou přilbu, což policisté 
doporučují  všem  cyklistům.    Dítě 
mladší 10 let smí  jet na silnici  jen 
pod  dohledem osoby  starší  15  let.  
Za  snížené  viditelnosti  musí  být 

za  jízdy  rozsvícen  světlomet  s  bí-
lým světlem vpředu a červená zadní 
svítilna. Cyklista nesmí jet bez dr-
žení řídítek, držet se jiného vozidla, 
vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruč-
ní vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit 
předměty,  které  by  znesnadňovaly 
řízení  jízdního  kola  nebo  ohrožo-
valy jiné účastníky provozu na po-
zemních komunikacích. Např.  těž-
ká  nákupní  taška  ovlivňuje  řízení, 
i když řídíme oběma rukama (natož 
jednou). Vhodnější  jsou  košíky  či 
nosiče na kola. Vozík  za kolo při-
pevnit lze, avšak do maximální šíř-
ky 90 cm, vzadu se dvěmi červený-
mi  odrazkami  netrojúhlelníkového 
tvaru.

dokončení na straně 7

Chodci, cyklisté a řidiči senioři v dopravě

Pomocný plavčík



SKUTEČSKÉ NOVINYSTRANA 4

 Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
pohotovostní služby jsou od 9 do 13 hodin

Květen
  1.5.  Úterý - státní svátek MUDr. Zuzana Hejlová Skuteč, Smetanova 315 
  5.5. Sobota   MUDr. Petr Foltan Herálec 81 
  6.5. Neděle   MUDr. Petr Foltan Herálec 81 
  8.5.  Úterý-státní svátek MUDr. Zdena Janovská Trhová Kamenice Hlinecká 64 
12.5. Sobota   MUDr. Michael Chlud  Skuteč, Smetanova 568 U BOTANY Skuteč
13.5. Neděle   MUDr. Michael Chlud  Skuteč, Smetanova 568 U BOTANY Skuteč
19.5. Sobota   MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31 Zdravotní středisko
20.5. Neděle   MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31 Zdravotní středisko
26.5. Sobota   MUDr. Jiří Janovský Hlinsko, Wilsonova 590 
27.5. Neděle   MUDr. Jiří Janovský Hlinsko, Wilsonova 590 

Červen
  2.6. Sobota   MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko, Družstevní 1401 
  3.6. Neděle   MUDr. Libor Bačkovský Hlinsko, Družstevní 1401 

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI 
- DUBEN 2018 -

 Ema Kučerová, Havlíčkova 296
 Tomáš Vojta, Tylova 125

MEZI SKUTEČSKÉ OBČANy ByLI SLAvNOSTNě 
PřIvíTÁNI:

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

  Pracuji v sociálních službách té-
měř 16 let. Sociální služby se, jako 
všechny obory, vyvíjí. Specifikem 
sociálních služeb je práce s lidmi. 
A není to jen péče o uživatele soci-
álních služeb, ale ve své práci jsme 
v kontaktu s rodinami a přáteli na-
šich klientů. 
  Na naši práci jsou kladeny stále 
vyšší  a  vyšší  nároky.  Pokud  jsou 
všechny ty další a další papíry, vý-
kazy, hlášení, kontroly a  inspekce 
zaměřeny na zvyšování kvality po-
skytovaných  služeb,  tak  nic  proti 
tomu. Stále  dokola  slyšíme  to,  že 
klienti mají práva, rodinní přísluš-
níci mají práva. To je v pořádku. 
  Uznává někdo to, že i pracovní-
ci, kteří pečují o naše klienty, mají 
svá práva? Co  třeba Právo na dů-
stojnost  nebo  ochranu  osobnosti? 
Ono by mnohdy stačilo dodržovat 
základy  slušného  chování  mezi 
lidmi.  Proč  by  měl  zaměstnanec 
snášet  urážlivá  vyjádření,  útoky 
a  šikanující  požadavky  rodinných 
příslušníků i klientů?
  Jaký  je  to  „chlapák“,  když  se 
„vozí“  po  pečovatelkách,  kte-
ré  se  nemohou  bránit? A  co  děti, 
které  rozhodují  za  své  svéprávné 
rodiče?  Co  budou  jíst,  jaké  léky 
smí brát, co smíme a co nesmíme 
v  péči  o  jejich  rodiče  dělat.  Jaký 
je  to  „hrdina“,  který  místo  osob-
ního  řešení,  ať  oprávněné  nebo 
neoprávněné stížnosti na naši péči, 

raději vše nechá řešit nejlépe mini-
sterskou inspekcí. 
  Mnohdy  jde  jen  o  nedorozu-
mění,  které  je možné  řešit  během 
osobního setkání. A když výsledky 
ministerské  inspekce  konstatují, 
že  stížnost  je  neoprávněná,  tak  je 
v  naší  společnosti  normální,  že 
neuslyšíte  ani  omluvu  ani  podě-
kování  za  dobou  práci.  A  to  ani 
shora  ani  zvenku.  Nezpochybňuji 
to,  že  každý  má  právo  si  stěžo-
vat  ať  už  na  kvalitu  nebo  způsob 
poskytování  sociální  služby.  Ale 
také  nezpochybňuji  možnost  vzít 
své rodiče z místa, kde se o ně tak 
špatně starají. 
  Ale  abych  nebyl  jen  negativis-
tický.  Dostáváme  děkovná  vyjá-
dření  za  péči  o  naše  klienty.  Jsou 
to  poděkování  od  lidí,  kteří  vidí 
náročnost naší práce  i kvalitu po-
skytované péče. 
  Velmi  si  vážím  práce  všech 
svých  zaměstnanců.  Až  už  jsou 
to  pečovatelky,  sestřičky,  pracov-
nice  sociálního,  ekonomického 
i  personálního  úseku,  uklízečky, 
kuchařky,  technik,  vrátní.  Mám 
okolo sebe lidi, kteří si uvědomují 
náročnost našeho úkolu – starat se 
o naše seniory. 
  Jsme otevřeni každému názoru a 
jsme  rádi  za  každý  postřeh,  který 
péči o naše seniory ještě zkvalitní.

 Josef Tumpach,
ředitel SeniorCentra Skuteč

Mají pracovníci v sociálních službách svá práva?

výpis z usnesení z 87. zasedání Rady města skuteč
konaného dne 26. března 2018 na Městském úřadě skuteč

Rada města bere na vědomí:
01/087/2018
čerpání rozpočtu města Skuteč 
za období leden - únor 2018
02/087/2018
soupis pohledávek města Skuteč 
k předání a následnému vymáhání 
Exekutorskému úřadu, JUDr. Ivo Lu-
han, Praha 2
03/087/2018
dopis č. j. SK/S/022/219/2018/
BEZ doručený na podatelnu Městské-
ho úřadu Skuteč dne 8. 2. 2018
Rada města souhlasí:
04/087/2018
s podnájmem bytu č. 38 v č. p. 929 
v ulici Družstevní, Skuteč třetí osobě, 
dle žádosti nájemce
Rada města schvaluje:
05/087/2018
použití investičního fondu ZUŠ V. 
Nováka, Skuteč, okres Chrudim, 
na nákup pianina
06/087/2018
účetní závěrky příspěvkových orga-
nizací školského typu města Skuteč, 
včetně rozdělení výsledku hospoda-
ření za účetní období 2017 sesta-
vené 
ke dni 31. 12. 2017
07/087/2018
účetní závěrku příspěvkové organi-
zace SeniorCentrum Skuteč, včetně 
rozdělení výsledku hospodaření 
za účetní období 2017, sestavenou 
ke dni 31. 12. 2017 
08/087/2018
směrnici S 3/2018 o oběhu účetních 
dokladů
09/087/2018
směrnici S 4/2018 organizační řád 
10/087/2018
směrnici S 5/2018 pro poskytování 
osobních ochranných pracovních 
prostředků, mycích, čistících a desin-
fekčních prostředků 
11/087/2018
poskytnutí finančního daru ve výši 
10 000 Kč spolku SH ČMS – Sbor 
dobrovolných hasičů Zbožnov
12/087/2018
prodej vysloužilé nepotřebné betono-
vé dlažby z rekonstruovaných chod-
níků za cenu 25 Kč/m², případným 
zájemcům z řad občanů
13/087/2018
dodatek č. 1 ke smlouvě o díle č. 
24/068/2017 se společností Unis-
tav Chrast s.r.o.
14/087/2018
dohodu o ukončení smlouvy o bu-

doucí smlouvě o zajištění přelož-
ky zařízení distribuční soustavy/
smlouvy o realizaci přeložky 
zařízení distribuční soustavy č. 
Z_S14_12_8120061807 se společ-
ností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín
15/087/2018
rozhodnutí o výběru zhotovitele akce 
„Snížení energetické náročnosti a re-
konstrukce budovy jídelny a kuchyně 
Skuteč“ na základě zprávy hodnotící 
komise
16/087/2018
rozhodnutí o výběru zhotovitele akce 
„Oprava komunikací v obci Skuteč“ 
na základě zprávy hodnotící komise
17/087/2018
smlouvu o dílo na akci „Oprava 
komunikací v obci Skuteč“ se společ-
ností SWIETELSKY stavební s.r.o.
18/087/2018
záměr pachtu části p. p. č. 225, 
ostatní plocha – manipulační plo-
cha, části pozemkové parcely č. 
2452/10, ostatní plocha – ostatní 
komunikace, části pozemkové parce-
ly č. 2452/13, ostatní plocha – ne-
plodná půda a části pozemkové par-
cely č. 2661, ostatní plocha – jiná 
plocha o celkové výměře 155 m², k. 
ú. Skuteč
19/087/2018
podání žádosti na Pardubický kraj 
do programu Obnova pietních míst 
věnovaných událostem a obětem I. 
světové války
20/087/2018
podání žádosti o dotaci do gran-
tového řízení Oranžový přechod 
2018, vyhlašovaného Nadací ČEZ
21/087/2018
smlouvu o výpůjčce výčepního zaří-
zení a propagačních a reklamních 
předmětů se společností Pivovary 
Lobkowicz Group, a.s., Praha
22/087/2018
smlouvu na projekt „Město Skuteč - 
Implementace GDPR v rámci subjek-
tů MěÚ, Městské muzeum a Městská 
knihovna Skuteč“ s Wolf Security So-
lutions - Marcel Samek, Hroubovice
Rada města bere na vědomí:
23/087/2018
rozhodnutí Ministerstva kultury o po-
skytnutí dotace ze státního rozpočtu 
ČR na rok 2018
Rada města doporučuje zastu-
pitelstvu města schválit:
24/087/2018
rozpočtové opatření č. 2/2018 
v rozpočtu města Skuteč

výpis z usnesení z 88. zasedání Rady města skuteč
konaného dne 9. dubna 2018 na Městském úřadě skuteč

Rada města bere na vědomí: 
01/088/2018
odpověď na stížnost č. j. 411/2018 
doručenou na podatelnu Městského 
úřadu Skuteč dne 20. 3. 2018
02/088/2018
dopis č. j. 486/2018 doručený 
na podatelnu Městského úřadu Sku-
teč dne 3. 4. 2018
Rada města schvaluje:
03/088/2018
čerpání rezervního fondu Mateřské 
školy, Skuteč, Poršova ulice 240, 
okres Chrudim  
04/088/2018
odpisové plány na rok 2018 pro 
MŠ, Skuteč, Poršova ulice 240, 
okres Chrudim, Základní školu, Sku-
teč, Komenského 150, okres Chru-
dim a Školní jídelnu, Skuteč, okres 
Chrudim
05/088/2018
směrnici S 6/2018 vnitřní platový 
předpis
06/088/2018
smlouvu na administraci veřejné 
zakázky na projekt „Modernizace 
a zkvalitnění informačních systémů 
města Skuteč“ se společností Equica, 
a.s.
07/088/2018
smlouvu o pachtu pozemku p. č. 
118, o výměře 1640 m², vodní plo-
cha, k. ú. Hněvětice, obec Skuteč 
a pozemku p. č. 554/1 o výměře 
2379 m², vodní plocha, k. ú. Zbož-
nov, obec Skuteč s Českým  rybář-
ským svazem, z. s., místní organiza-
ce Skuteč
Rada města revokuje:
08/088/2018
usnesení rady města č. 
20/075/2017 ze dne 02. 10. 
2017
Rada města schvaluje:
09/088/2018
záměr směny pozemkové parce-
ly č. 461/1 o výměře 3458 m², 
ovocný sad, pozemkové parcely č. 
465/2 o výměře 1140 m², ostatní 
plocha - zeleň, pozemkové parcely 

č. 465/4 o výměře 194 m², ostatní 
plocha – ostatní komunikace, pozem-
kové parcely 463 o výměře 1921 
m² zahrada, pozemkové parcely č. 
465/1 o výměře 1483 m², zahrada 
a část pozemkové parcely č. 697/5 
o výměře 963 m², lesní pozemek 
ve vlastnictví města Skuteč, za část 
pozemkové parcely č. 697/9 o vý-
měře 983 m², ostatní plocha, část 
pozemkové parcely 453 o výměře 
3757 m², ostatní plocha – neplod-
ná půda, část pozemkové parcely 
č. 2583 o výměře 2310 m², ostat-
ní plocha – dráha, část pozemkové 
parcely č. 521/1 o výměře 1505 
m², ostatní plocha a část pozemko-
vé parcely č. 521/2 o výměře 592 
m², ostatní plocha ve vlastnictví firmy 
GRANITA s.r.o. Skuteč, vše nacháze-
jící se v katastrálním území Skuteč, 
obec Skuteč
Rada města doporučuje za-
stupitelstvu města schválit: 
10/088/2018
směnu části p. p. č. 1739/1 o vý-
měře 9 m², ostatní plocha - ostatní 
komunikace a části p. p. č. 529/1 
o výměře 13 m², trvalý travní porost  
ve vlastnictví města Skuteč za část st. 
p. č. 129  o výměře 2 m², zastavěná 
plocha a nádvoří, vše k. ú. Lažany 
u Skutče, obec Skuteč
11/088/2018
přijetí úvěru od společností Česká 
spořitelna a.s., na financování akce 
„Modernizace a zkvalitnění infor-
mačních systémů města Skuteč“ se 
splatností 
do 30. 9. 2019, úroková sazba 
ve výši 1,15 % p.a., zajištěného bu-
doucími příjmy města
12/088/2018
přijetí úvěru od společnosti Česká 
spořitelna a.s. na financování akce 
„Snížení energetické náročnosti 
a rekonstrukce budovy jídelny a ku-
chyně Skuteč“ se splatností do 30. 
6. 2024, úroková sazba ve výši 
1,33 % p.a., zajištěného budoucími 
příjmy města

70 let
 Jaroslava Drahošová, Sládkova
 Miluše Stolaříková, Horka
 František Kozderka, Sládkova
 František Novotný, Zbožnov
 Helena Sejkorová, Lažany
 Josef Kyncl, Sládkova
 Josef Bartošek, Palackého náměstí
 Jiří Pražan, Sládkova
 Zdeňka Nyklová, Fimberk
75 let
 Miroslav Kohout, Havlíčkova
 Ladislav Cach, Osady Ležáků
 František Moudrý, Havlíčkova
 Marie Zelinková, Palackého náměstí
80 let
 Danuše Kropáčková, Štěpánov
 Jaroslava Cachová, Boženy Němcové
 Jana Stojanovská, Žďárec u Skutče
 Naděžda Uchytilová, Tylova
90 let
 Zdeňka Adámková, Lažany
95 let
 Marie Trpkošová, Sládkova

SvÁ ŽIvOTNí jUBILEA OSLAvILI:SvÁ ŽIvOTNí jUBILEA OSLAvILI:

Ředitel SeniorCentra Skuteč vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovního místa:

Ekonom/ka
Místo výkonu práce: Skuteč – SeniorCentrum Skuteč
Platové zařazení: 11. platová třída (odměňování dle zákona č. 262/2006 
Sb. a nařízení vlády č. 341/2017 Sb.)

Charakteristika vykonávané činnosti:
l Příprava žádostí o dotace
l Příprava rozpočtu organizace a jeho následné změny
l Správa rozpočtu organizace
l Příprava podkladů v rozpočtové oblasti pro jednání s MěÚ Skuteč
l Zpracování finančních výkazů
l Zpracování čtvrtletní účetní závěrky – kontrola účetních výkazů 

(rozvaha, příloha, výkaz zisku a ztrát, přehled o peněžních tocích, 
pomocný analytický přehled)

l Zpracování roční účetní závěrky organizace
l Zpracování ostatních výkazů dle platné legislativy pro příspěvkové 

organizace

Požadujeme:
l Vysokoškolské vzdělání ekonomického směru nebo úplné střední 

odborné vzdělání ekonomického směru
l Základní orientace v účetních, rozpočtových a daňových předpisech
l Orientace v oblasti příspěvkových organizací
l Dobré komunikační schopnosti a vystupování
l Znalost práce na PC
l Bezúhonnost

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:
l Přesné označení výběrového řízení
l Jméno, příjmení, titul
l Datum a místo narození
l Státní příslušnost
l Místo trvalého pobytu
l Telefonní kontakt
l Datum a podpis uchazeče

Způsob podání a náležitosti přihlášky:
l Písemně na adresu: SeniorCentrum Skuteč, Personální oddělení
         Smetanova 946, 539 73  Skuteč
l Přihláška bude obsahovat motivační dopis a životopis

Lhůta pro podání přihlášky: 15. 6. 2018
Předpokládaný termín nástupu: 1. 10. 2018

Životní minimum  je  minimální 
společensky  uznaná  hranice  pe-
něžních příjmů k zajištění výživy 
a  ostatních  základních  osobních 
potřeb. K jeho poslednímu zvýše-
ní došlo v roce 2012.
Životní minimum  jednotlivce 
je  dáno  od  roku  2012  částkou  
3 410 Kč.  Životní  minimum  ro-
diny  se  stanoví  součtem  všech 
částek životního minima jednotli-
vých členů domácnosti.
Existenční minimum  je  mini-
mální  hranicí  peněžních  příjmů, 
která  se  považuje  za  nezbytnou 
k zajištění výživy a ostatních zá-
kladních osobních potřeb na úrov-
ni umožňující přežití. 
Částka existenčního minima 
v Kč za měsíc - 2 200 Kč.
Životní a existenční minimum se 
využívá  pro  posuzování  nároku 
na  pomoc  od  státu  u  dávek    po-
moci  v  hmotné  nouzi  (příspěvek 
na  živobytí,  doplatek  na  bydle-
ní),  také  u  dávek  státní  sociální 
podpory  (přídavku  na  dítě,  po-
rodného).  Další  využití  životní-
ho minima  je například v  soudní 
praxi pro stanovení alimentačních 
povinností, v případě exekucí pro 
nezabavitelné částky apod.
Náklady na bydlení:  Životní 
minimum  ani  existenční  mini-
mum  nezahrnují  nezbytné  ná-
klady  na  bydlení. Ochrana  v  ob-
lasti  bydlení  je  řešena  v  rámci 
systému  státní  sociální  podpory 

poskytováním  příspěvku  na  byd-
lení a v systému pomoci v hmotné 
nouzi doplatkem na bydlení.
      
Částky životního minima v Kč
  3 410 Kč - pro jednotlivce
  3 140 Kč - pro první dospělou 

osobu v domácnosti
  2 830 Kč - pro druhou a další 

dospělou osobu v domácnosti 
pro nezaopatřené dítě:

  1 740 Kč - ve věku do 6 let
  2 140 Kč - ve věku 6 až 15 let
  2 450 Kč - ve věku 15 až 26 let 

(nezaopatřené) 
  Bližší  informace  o  nároku 
na sociální dávky, které se posuzu-
jí dle životního minima, poskytují 
pracovníci kontaktního pracoviště 
Úřadu práce ČR, sociální pracov-
nice MěÚ Skuteč nebo je nalezne-
te na Integrovaném portále MPSV 
– v sociální oblasti. Zde naleznete 
informace z oblasti zaměstnanos-
ti,  státní  sociální  podpory,  po-
moci  v  hmotné  nouzi,  sociálních 
služeb  a  dávek  sociální  péče  pro 
osoby  se  zdravotním  postiže-
ním  /https://portal.mpsv.cz/. 
Na těchto stánkách naleznete také 
odkaz na sociální kalkulačku, kte-
rá vám po vyplnění údajů pomů-
že  odhadnout,  jestli  máte  nárok 
na nějakou dávku nebo příspěvek. 
Poskytne i další rady, jak řešit tíži-
vou sociální situaci.

Jitka Veverková,
sociální pracovnice

Životní a existenční minimum
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ZPRÁVY ZŠ KOMENSKÉHO
Olympiáda v cizích jazycích

  Také  v  letošním  školním  roce 
proběhlo na naší škole tradiční klá-
ní o nejúspěšnější řešitele olympiá-
dy v cizích jazycích. Ve spolupráci 
s Anglickým gymnáziem Pardubice 
se  soutěžilo    v  anglickém, němec-
kém a  ruském  jazyce. Na  úspěšné 
řešitele  čekaly  diplomy  a  drobné 
odměny,  ti  nejlepší  pak  naši  ško-
lu  reprezentovali  v  okresním  kole 
olympiády v anglickém jazyce, kde 
žák deváté třídy obsadil pěkné páté 
místo.

Škola nanečisto 
  Uplynulý rok budoucím prvňáč-
kům uběhl  jako voda  a  po úspěš-
ně  zvládnutém  zápisu  do  1.  třídy 
je  čeká  poslední  Škola  nanečisto. 
Ve  středu  9.  5.  se  setkají  u  nás 
ve  škole  naposledy  jako  předško-
láci. Kromě pásma básniček a pís-

niček  je  na  programu  slavnostní 
zakončení  „Školičky“  a  hlavně 
setkání  s  budoucí  paní  učitelkou. 
Proto  jsou všichni  předškoláci  sr-
dečně zváni.

Ohlédnutí za zápisem
  Děkujeme  všem,  kteří  si  vybra-
li  naši  školu,  a  těšíme na  všechny 
prvňáčky! 

ZŠ Komenského

ZPRÁVY ZE ZŠ SMETANOVA
  V úterý 27. března se v Pardubi-
cích konalo krajské kolo Matematic-
ké olympiády Z9. Naše dvě želízka 
v ohni Adéla Burešová a Radek Ja-
náček obstáli na výbornou a umístili 
se na děleném  5.-  7.  místě.
  Ve  středu  4.  dubna  se  dvě  děv-
čata  z  osmého  ročníku  zúčastnila 

okresního  kola  Fyzikální  olympi-
ády  v  Chrudimi.  Kateřina Bure-
šová se umístila na 4. místě a páté 
místo patřilo Alžbětě Doležalové.
  Ve  čtvrtek  5.  dubna  se  Adéla 
Burešová  zúčastnila  krajského 
kola  Olympiády  v  českém  jazyce 
Z9,  do kterého postoupila  po nád-

herném  3.  místě  v  okresním  kole. 
Po hodinové mluvnické části a slo-
hu na téma „Noc na Hradě“ obsadi-
la 11. místo.
  Všem  žákům  gratulujeme  a  dě-
kujeme  za  vzornou  reprezentaci 
naší školy.

OLYMPIJSKÉ ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ

  Již  sedmým  rokem  se  na  naší 
škole  proměnily  učebny  druhého 
stupně  v  turnajové  herny,  ve  kte-
rých se letos opravdu žhavily mozky 
(u Dámy a Othella doslova – až mi 
bylo některých účastníků líto). Mezi 
turnajové disciplíny pro  letošní  rok 
patřili Blokus, Carcassonne, Dáma, 
Felix, Othello, Piškvorky a Ubongo. 
Žáci naší školy zcela ovládli Carcas-
sonne, Felixe, Piškovrky a Ubongo. 
Návštěvníci z Prahy nám pak neda-
li  šanci  v  Blokusu.  U  zbývajících 
dvou her, Dámy a Othellu,  jsme se 
o medaile podělili. Jak to tedy letos 
dopadlo?
  Nejlépe blokovala a nejvíce svých 
dílků v Blokusu umísťovala Andrea 
Hamzová,  dále  pak  Jakub  Bouška 
a za ním Nicolas Grim. Z naší ško-
ly byla nejlepší blokérkou Kateřina  
Pavlišová, které se umístila až na 7. 
místě. Carcassonne  si  nejlépe  ob-
sazoval  a  tím  nejvíce  bodů  získal 
Ondřej  Mihulka,  v  závěsu  za  ním 
pak  Matěj  Bureš  a  na  třetí  pozici 
David Adámek. V Dámě první mís-
to vybojoval Igor Gurtovskyy, druhé 
místo  Ondřej  Häusler,  třetí    místo 
Jan Flídr (velká gratulace). Felix je 
tradičně zápasem dívek z naší školy. 
Letos se ale přidali i někteří chlapci 
a dokonce jedna dívka z Prahy. Ob-
rat ostatní o „myši“ a koupit nejlepší 
kočky však dokáže zejména Tereza 
Zemanová,  které  nejvíce  konku-
rovaly  Jana  Pírková  a  Veronika 
Kavková. Othello ve velmi těsném 
výsledku  vyhrál  Ondřej  Bělovský, 
kterému byli největšími soupeři Bin 
Vuong a Martin Votava. Ve hře Piš-
kvorky  zlato  vybojoval  Radek  Ja-

náček. Na druhém místě pak skončil 
Jiří Netolický a na třetím Tomáš Sta-
rý.  I  hra Ubongo  je pro naši  školu 
skoro  srdeční  záležitostí.  Letos  ho 
nejrychleji dokázala skládat Andrea 
Sejkorová.  Na  druhém  místě  pak 
skončila Leona Novotná a na třetím 
Alžběta Doležalová.
  Všem  126  dětem,  kteří  se  tur-
najového  klání  účastnili,  děkuji 
za klidný a hladký průběh   turnaje. 
Také  děkujeme  jednotlivým  sudím 

turnajů  –  Evě  Eisnerové,  Heleně 
Pavlišové,  Václavu  Křištovi,  Ště-
pánu  Doležalovi,  Janu  Rybárikovi, 
Radku Mihulkovi  a Lukáši Richte-
rovi, Markétě Novotné. Velké  díky 
také patří Jakubu Riedlovi za zpra-
cování  výsledků  a  Aleně  Vávrové 
za organizaci dopravy a dohled nad 
žáky  z  Prahy.  Další  velké  poděko-

vání patří vedení naší školy za mož-
nost takto velký turnaj v budově naší 
školy  organizovat.  Všem  kolegům, 
pedagogickým  i  nepedagogickým, 
děkujeme  za  pomoc  a  podporu  při 
přípravě  turnaje  a  úklidu  po  něm. 
Velké  poděkování  opět  posíláme 
i do naší jídelny, neboť opět potvrdi-
la svou vysokou kvalitu a žáci z Pra-
hy se do ní napřesrok opět velmi těší. 
A samozřejmě děkujeme všem, kteří 
nám přispěli finančně nebo věcnou 

podporou; zejména SRPDŠ při naší 
škole,  internetovému obchodu Svět 
deskových her, paní Votavové, paní 
Doležalové a MŽP.
  Tak za rok u deskových her opět 
na viděnou!

Za organizační tým,
Mgr. Eliška Leopoldová

VELIKONČNÍ TURNAJ V DESKOVÝCH HRÁCH

  Každý  rok  pořádá  Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
soutěže  a  soutěžní  přehlídky  žáků 
základních uměleckých škol. Letos 
byly  vyhlášeny  pro  obory  sólový 
a  komorní  zpěv,  hru  na  dechové 
nástroje,  hru  smyčcových  souborů 
a  orchestrů,  hru  na  bicí  nástroje, 
hru na cimbál, na dudy, hru souborů 
lidové  hudby  a  soutěžní  přehlídku 
tanečního boru.  
  Naše  škola  letos  pořádala  dne 
19. 2. 2018 okresní kolo v sólo-
vém a komorním zpěvu,  kterého 
se  zúčastnilo  celkem  55  soutěží-

cích  z  pěti  ZUŠ  (ZUŠ  Hlinsko, 
ZUŠ  Chrast,  ZUŠ  Slatiňany,  ZUŠ 
Chrudim,  ZUŠ  Skuteč).  Za  naši 
školu  soutěžilo  celkem  9  žáků  ze 
třídy   pí uč.   Lenky Dostálové - 0. 
kategorie: Řebíčková Justýna – 1. 
místo s postupem, Drahošová Ste-
la – 1. místo; II. kategorie: Bártová 
Anna,  Marek  Jan  –  oba  2.  místo; 
III.  kategorie:  Kozderková Anna 
– 1. místo s postupem,  Stodolová 
Adéla – 1. místo, Gajdošová Tere-
za – 2. místo;  IX. kategorie: Vašu-

línová  Natálie  –  2.  místo;  VII.  B. 
kategorie:  Picpauer Zdeněk – 1. 
místo s postupem.  Ze  třídy  p.  uč. 
Zdeňka Kudrnky soutěžila v IX. ka-
tegorii Adéla Nekvindová a získala 
1. místo.
 Okresní kolo ve hře na decho-
vé nástroje se konalo 22. 2. 2018 
v  prostorách  Základní  umělecké 
školy v Chrasti. Zde nás reprezento-
vali žáci ze třídy p. uč. Václava Di-
voše ve hře na trubku - IV. kategorie: 
Šiklová Eliška – 1. místo s postu-
pem; V. kategorie: Slavíková Tereza 
– 3. místo; VII. kategorie: Dvořák 

Josef – 1. místo s postupem;  IX. 
kategorie: Binko Tomáš – 2. místo, 
Burešová Adéla – 3. místo;  ve hře 
na  tenor:  VI.  kategorie:  Kopecký 
Dominik – 2. místo; ve hře na tubu 
IX. kategorie: Stodola Šimon – 1. 
místo s postupem. Ze  třídy pí  uč. 
Lucie Šlegrové ve hře na  lesní  roh 
nás reprezentovala Čečetková Šárka 
v  IX. kategorii  a  získala    ; druhá 
žákyně  soutěžila ve hře na  trubku- 
VIII.  kategorie:  Jirásková  Eliška  – 
2. místo.

 6. 3. 2018 se konalo okresní 
kolo ve hře na dřevěné dechové 
nástroje  v  prostorách  Základní 
umělecké  školy Chrudim.  Zde  nás 
zastupovali žáci ze tříd pí uč. Kate-
řiny Daňkové ve hře na klarinet: IV. 
kategorie: Herynek Petr – 2. místo; 
V. kategorie: Jelínková Daniela – 2. 
místo; VII. kategorie: Pavliš Karel – 
2. místo; VIII. kategorie – Gregoro-
vá Marie – 2. místo. Ze třídy pí uč. 
Lucie  Šlegrové  ve  hře  na  příčnou 
flétnu:  III.  kategorie:  Lacmanová 
Andrea  –  3.  místo;  IX.  kategorie: 
Renzová Michaela – 2. místo;  Lett-
lová  Veronika,  Třasáková  Kristý-
na  –  obě  3.  místo;  X.  kategorie: 
Třasáková Adéla – 2. místo; ve hře 
na  zobcovou  flétnu  v  I.  kategorii: 
Jirásková Sára – 1. místo. Ze třídy 
p.  ředitele  Jana  Papeže  soutěžila 
ve hře na klarinet ve  IV. kategorii: 
Filipiová Regina – 2. místo a ve hře 
na saxofon v V. kategorii: Řezníč-
ková Zuzana – 1. místo s postupem

Umístění v krajských kolech
Hra na dechové nástroje v ZUŠ 
ve Vysokém Mýtě 26. a 27. 3. 2018
Šiklová  Eliška  –  3. místo,  Dvořák 
Josef – 3. místo, Stodola Šimon – 1. 
místo, Čečetková Šárka – 2. místo, 
Řezníčková Zuzana – 2. místo

Sólový a komorní zpěv  -  ZUŠ 
Pardubice, Havlíčkova 28. 3. 2018
Řebíčková Justýna – 2. místo, Koz-
derková Anna – 2. místo, Picpauer 
Zdeněk – 1. místo
O  korepetice  se  podělili  vyučující 
klavírního  oddělení:  pí  uč.  Klá-
ra  Kopecká,  p.  uč.  Petr  Hostinský 
a p. uč. Václav Štirský.

Všem  soutěžícím  srdečně  gratulu-
jeme  za  reprezentování  naší  školy 
a přejeme mnoho dalších úspěchů. 

Velké poděkování a gratulace patří 
také učitelům, kteří je na soutěž při-
pravili.                   

L. Dostálová

q Úspěšní  v  krajských  kolech  byli  i  Zuzana  Řezníčková  a  Zdeněk 
Picpauer.

Úspěchy žáků ZUŠ Skuteč

ZPRÁVY Z GYMNÁZIA
Krajské kolo Mistrovství 

ČR v grafických předmětech 
ve Skutči

  Dne  27.  března  se  na  našem 
gymnáziu uskutečnila krajská sou-

těž v MR v grafických předmětech, 
kde  se  sešli  nejlepší  „písaři“  z  ce-
lého  Pardubického  kraje.  Soutěž 
spočívala v opisu  textu z papírové 
předlohy do programu Word v ča-
sovém  limitu  10  minut  s  možnou 
chybovostí v  textu 0,5 %. U každé 
neopravené  chyby  se  přitom  sráží 
50 úhozů.
  Celou  soutěž  vyhrál  Miroslav 
Vilček  z  OA  a  SOŠ  CR  Choceň, 
kterému se podařilo dosáhnout vý-
sledku 346 čistých úhozů za minu-
tu,  při  velice  dobré  chybovosti  0, 
083 % chyb. Tento výkon mu zajis-
til přímou účast na MČR, které se 
letos koná v Hradci Králové od 4. 
do  6.  června.  Tímto  bychom  mu 
rádi  popřáli  za  celou  školu  hodně 
štěstí a rychlé prsty při reprezento-

vání celého našeho kraje na repub-
likové soutěži.
  Z  našich  soutěžících  se  nejlé-
pe  vedlo  Dominiku Hladkému 
ze  sexty,  který  si  zajistil  konečné 
dělené  deváté  místo.  Dále  ho  ná-
sledoval  Jiří Stehno z 2. BP, který 
skončil  celkově  na  11.  místě,  což 
je  z  pozice  náhradníka  také  dobrý 
výsledek.

  Věříme,  že  získané  zkušenost 
z  letošního  pořádání  soutěže  žáci 
zužitkují  například  příští  rok 
v Chocni,  kde budou mít možnost 
dosavadní výsledky ještě vylepšit.

Krajské kolo
Chemické olympiády

 Matěj Vostrčil postoupil z pozice 

vítěze okresního kola CHO do kola 
krajského,  které  se  konalo  na Ka-
tedře  přírodních  věd  Univerzity 
Hradec  Králové.  Matěj  zde  vybo-
joval  –  vyvařil,  vysrážel,  vyfiltro-
val – třetí místo. Přičemž od druhé 
příčky jej dělilo pouhého půl bodu! 
Na  www.gymskutec.cz  si  může-
te  přečíst  Matějovu  minireportáž 
o  tom,  jaké  úkoly  zde  soutěžící 
řešili.

Krajské kolo Olympiády
v českém jazyce

  Ve  středu  4.  dubna  se  rozjely 
dvě  naše  studentky,  Petra Ma-
linská  ze  septimy  a Kristýna Ji-
rásková  z  oktávy,  do  Pardubic, 
aby  zúročily  své  znalosti  českého 
jazyka v krajském kole Olympiády 
z  českého  jazyka.  Petra  skončila 
na  sedmém,  Kristýna  na  osmém 
místě.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA V. NOVÁKA, SKUTEČ
PŘIJÍMÁ ŽÁKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

DO TĚCHTO OBORŮ:

HUDEBNÍ: zobcová  flétna,  příčná  flétna,  trubka,  tenor,  lesní  roh,  tuba, 
klarinet, hoboj, fagot, saxofon, housle, viola, violoncello, kontrabas, kyta-
ra, akordeon, klavír, chrámové varhany, bicí nástroje, sólový zpěv

CANTANDO – dětský pěvecký sbor

TANEČNÍ:  základní taneční průprava a praxe, folklórní tanec a zpěv, ak-
robacie, základy klasického tance – balet, práce s tanečními prvky v cho-
reografiích, moderní tanec, …

VÝTVARNÝ:  kresba, malba, modelování  –  keramika,  točení  na  kruhu,  
grafické techniky, koláže, práce s pedigem, …

TALENTOVÉ ZKOUŠKY SE KONAJÍ VE DNECH:
Skuteč:

HUDEBNÍ OBOR: út 5. 6. 2018 od 13.00 – 18.00
TANEČNÍ OBOR: po 18. 6. 2018 od 14.00 – 18.00

VÝTVARNÝ OBOR: st 20. 6. 2018 od 13.00 – 17.00
(zájemci se hlásí v kanceláři školy)

pobočka Proseč: (Proseč č.p. 70)
HUDEBNÍ OBOR: st 6. 6. 2018 od 14.00 do 16.00 
TANEČNÍ OBOR: čt 7. 6. 2018 od 15.30 – 17.00

VÝTVARNÝ OBOR: čt 7. 6. 2018 od 15.30 – 17.00
(učebna VV I. stupeň ZŠ)

  Zájemci o studium se dostaví v doprovodu zákonného zástupce. Zájemci 
o výtvarný obor s sebou přinesou ukázku svých prací. Závazné přihlášky 
a další informace obdržíte u talentových zkoušek. 

Přijímáme žáky od 5 let věku (věk žáka k 31. 8. 2018)

Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim
V. Nováka 934, 539 73 Skuteč     tel. : 469 350 410    www.zus-skutec.cz

ZUŠ V. Nováka
zve na tyto akce:
15. 5. Absolventský koncert    - 
sál ZUŠ od 18.00 hod 
22. 5. Žákovský koncert    -  sál 
ZUŠ od 18.00 hod
24. 5. Jarní souborový kon-
cert v sále KK Skuteč od 18.00 
hod. (konaný v rámci II. ročníku 
celostátního  happeningu  ZUŠ 
OPEN) Na akci se představí ko-
morní soubory, smyčcový orche-
str,  dechový  orchestr,  hudební 
skupina Ž.A.K.O., hudební sku-
pina  7Mays, Taneční  obor  +vý-
stava prací žáků VO
28. 5. Taneční akademie  -  sál 
KKS od 17:30 hod
11. 6.  Výběrové  kolo  pěvecké 
soutěže Skutečský slavík v sále 
KKS
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Připravujeme na červen:
			4.	6.	Kouzelnická	show
		7.	6.	Donaha!
11.	6.	Skutečský	slavík	–	výběrové	kolo
19.	6.	Výstava:	Blanka	Drtinová,	Jiří	Křiklava
26.	6.	Výstava:	Gustav	Porš

do 10. 6., městské muzeum
MUZEJNÍ NEJ

Obsahově	pestrá	výstava	vynese	z	přítmí	depozitáře	nejrůznější	věci	-	nejmenší,	největší	
a	 jiná	nej,	dále	předměty	speciální,	všední,	ale	 také	unikátní	a	nejrůznější	podivnosti.	
Zkrátka	uvidíte,	co	všechno	lze	najít	ve	skutečském	muzeu.

																			Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč

do 10. 6., městské muzeum
OHLASY LIDICKÉ TRAGÉDIE VE SVĚTĚ

POPULAČNÍ POLITIKA A NACIONÁLNÍ SOCIALISMUS 
V PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA

Dvě	putovní	panelové	výstavy	zapůjčené	z	lidického	památníku	opět	připomenou	události	
spojené	s	druhou	světovou	válkou.		 	 															Vstupné zdarma

pátek 4. 5. – 18 hodin, Evangelický kostel Proseč 
RECITÁL LUBOMÍRA BRABCE

Festival	Tomáškova	a	Novákova	hudební	Skuteč	zavítá	poprvé	do	Evangelického	kostela	
do	Proseče,	kde	český	kytarový	virtuos	oslaví	65.	narozeniny												Vstupné 200 Kč

neděle 6. 5. – 16 hodin, KKS
J. STRAUSS ML.: CIKÁNSKÝ BARON

Desátá	opereta	Johanna	Strausse	ml.	poukazuje	na	boj	za	habsburský	panovnický	rod.	
Ve	Skutči	ji	uvede	Slezské	divadlo	Opava.	 																																							VYPRODÁNO

pátek 11. 5. – 20 hodin, zimní stadion
ČECHOMOR - PROMĚNY

Hudební	 skupinu	Čechomor	netřeba	představovat.	Ve	 spojení	 s	Moravskou	 filharmonií	
Olomouc	představí	své	nejúspěšnější	album	Proměny.																																																											VYPRODÁNO

neděle 13. 5. – 16 hodin, KKS
GALAKONCERT GABRIELY BEŇAČKOVÉ 

Jubilejní	XV.	ročník	festivalu	slavnostně	zakončí	koncertní	recitál	světové	operní	hvězdy	
Gabriely	 Beňačkové	 a	 předního	 sólisty	 Národního	 divadla,	 tenoristy	 Jakuba	 Pustiny	
za	klavírního	doprovodu	Marty	Vaškové											 																Vstupné 350 Kč

pondělí 14. 5. – 19 hodin, KKS
IRSKÁ KLETBA

Irská	 kletba	 je	 příběhem	 Irů,	 kterým	 se	 rozplývá	 vidina	 amerického	 snu	 pro	 fatální	
„prokletí“,	 týkající	 se	 toho,	 kde	 jsou	 muži	 nejzranitelnější.	 Komedii	 o	 malém	 velkém	
problému	představí	Komorní	činohra	Praha.	 															Vstupné 200 Kč

středa 16. 5. od 15 hodin, KKS
BESÍDKA MŠ PORŠOVA

Děti	z	Mateřské	školy	Poršova	vás	srdečně	zvou	na	svá	vystoupení.	 	 	
	 															Vstupné dobrovolné

čtvrtek 17. 5. – 18 hodin, městské muzeum
VŠECHNY KRÁSY KAVKAZU: GRUZIE, 

ÁZERBÁJDŽÁN, ARMÉNIE
Šest	týdnů	putování	skrz	kavkazské	republiky,	kde	přírodní	krásy	střídají	neuvěřitelná	
setkání	 a	 divoké	 historky,	 vás	 čeká	 při	 přednášce	 Jakuba	 Vengláře.	 Vstupenky	 lze	
zakoupit	i	online	na	http://vstupenky.skutec.cz.

	Vstupné: 50 Kč (dospělí), 25 Kč (děti)

sobota 19. 5. - 9 hodin, Palackého náměstí
MÁJOVÝ JARMARK

Májový	jarmark	patří	tradičně	dechovým	souborům.	Letos	se	můžete	těšit	na	Dechovku	
mladých	 při	 ZUŠ	 Vysoké	 Mýto,	 Dechový	 soubor	 ZUŠ	 Skuteč	 a	 ZUŠ	 Choceň.	 Chybět	
nebudou	pouťové	atrakce,	stánky	prodejců	ani	občerstvení.	Pro	děti	jsou	připraveny	dvě	
krátké	loutkové	pohádky	souboru	Ahoj.	 	 															Vstupné zdarma

čtvrtek 24. 5. – 18 hodin, KKS
JARNÍ SOUBOROVÝ KONCERT ZUŠ SKUTEČ

V	rámci	II.	ročníku	celostátního	happeningu	ZUŠ	OPEN	se	v	programu	představí	komorní	
soubory,	 smyčcový	 orchestr,	 dechový	 orchestr,	 hudební	 skupina	 Ž.A.K.O.,	 hudební	
skupina	7Mays	a	taneční	obor.	Součástí	bude	i	výstava	prací	výtvarného	oboru.

Vstupné dobrovolné

ZVEME VÁS DO DIVADLA
Irská kletba - 14. května

  Poprvé  se  ve  Skutči  představí 
soubor  pražské  komorní  činohry, 
jehož  dramaturgie  se  zaměřuje 
především  na  současné  dramatiky. 
Většinu textů uvádí v české premi-
éře. Je tomu tak i u hry Irská kletba. 
Jejím  autorem  je  Martin  Casella, 
který  (mimo  jiné)  pracoval  jako 
asistent  režie  u  Stevena  Spielber-
ga. Divadelní hra Irská kletba měla 
premiéru  v  roce  2005  na  Fringe 
festivalu v New Yorku, kde získala 
cenu za nejlepší text. 
  Hrdiny  inscenace  jsou  irští  imi-
granti, kteří se každý týden scházejí 
v  suterénu  jednoho brooklynského 
kostela,  kde  si  vzájemně  dodávají 

sebevědomí. Dělník,  právník  nebo 
policista,  ti  všichni  řeší  jeden  vel-
ký  (malý)  problém,  kvůli  kterému 
ztratili sebeúctu. Je to jejich „ Irská 
kletba“. Celou  skupinu  vede  kato-
lický  kněz,  který  přivede  nového 
člena  skupiny,  čímž  se  emočně 
otevřou všichni ostatní. A postupně 
se dozvídáme, že zdaleka nejde jen 
o to, „kdo má většího“ …
  V hlavních rolích komedie uvidí-
te např. herce známé z Divadla Pod 
Palmovkou  – Radka Valentu  nebo 
Jana Teplého. Hra není vhodná pro 
diváky  do  15  let  věku. Vstupenky 
v ceně 200 Kč koupíte v obvyklých 
předprodejích.                  /frí/

  Ve  skutečském  turistickém  infor-
mačním centru si můžete vyzvednout 
kvízový  sešit  „Poznej  Chrudim-
sko–Hlinecko“,  který  napsala  a  na-
kreslila  známá  kreslířka  Veronika 
Balcarová. Ukrývá se v něm spousta 
hravých úkolů, díky nimž se mohou 
předškolní a školní děti  seznámit se 
zajímavými  místy  turistické  oblasti 
Chrudimska–Hlinecka. Kdo správně 
zodpoví 11 otázek, získá také samo-

lepku znalce našeho regionu – sovič-
ku Železnohoráčka. Právě ta děti pro-
vází celým kvízovým sešitem. Sešit 
je k dispozici zdarma ve všech turi-
stických  in-
formačních 
c e n t r e c h 
Chrudimska-
-Hlinecka.

Ing. Lada 
Bakrklíková

Poznej Chrudimsko-Hlinecko

  Prosíme  o  zapůjčení  fotografií 
z éry činnosti skutečského podniku 
VELAMOS. Z jakéhokoliv období. 
Uděláme si kopii a vrátíme. Může-
te-li, stavte se s nimi v muzeu, kde 

jsme každý den v čase: 9 – 12 a 13 
– 17 hodin. Nebo mne kontaktujte 
na  telefonu 731 557 478,  či  emai-
lem:  libor.aksler@skutec.cz.  Moc 
děkuji.                        Libor Aksler

Hledáme fotografie z Velamosu

Od 21. května zahájí odbor kultury mimo jiné i předprodej vstupenek 
na dva tyto dva pořady:

10. říjen  DVA V JEDNOM TOUR – Bohouš Josef & Petr Bende
Dva jedinečné hlasy, dva muzikanti a program, který pohladí, nadchne, 
zamrazí i rozesměje.

17. říjen  ÚSMĚVY ZDEŇKA TROŠKY
                s písničkami Simony Klímové
Večer plný vtipného vyprávění a nadsázky proložený písničkami.

Do KKS i na podzim

  V  letošním  roce  jsme  se  připojili  k  foglarovskému  tématu,  a  tak  byl 
třináctý  ročník Noci  s Andersenem v Městské knihovně Skuteč věnován 
Rychlým šípům.
  V pátek 23. března se k tradičnímu nocování v knihovně sešlo dvanáct 
dětí 4. až 6. ročníků skutečských základních škol. V úvodu si vyzkoušely 
svoji představivost při odhadování situací u komiksových výřezů. Vzápětí 
jsme byli přepadeni partou Rychlých šípů. Vůbec nevadilo, že místo pětice 
chlapců přišla čtveřice dívek. I v oslabení (Jindru Hojera nechali pro ten 
večer kdesi v zemi stínů.) předvedla „šípáckou správňáckost.“ 

  Pod  taktovkou 
Jaroslava  Foglara 
(pana  učitele  Ště-
pána  Doležala) 
a  s  bdělým  dozo-
rem  bratrstva  Ko-
čičí pracky (tří kni-
hovnic)  si  Rychlé 
šípy rozebraly noc-
ležníky  do  svých 
podklubů. 
  S  prvním  klubo-
vým úkolem – roz-
šifrování  zprávy 

a získání klíče od „Špitálku,“ se nejrychleji popasovala parta Jarky „Bětel-
ky.“ Vyzbrojeni klíčem a baterkami jsme vyrazili na průzkum. 
  V  bývalém  městském  špitálu  jsme  kromě  hodinového  stroje  objevili 
i mapu města. Mapu jsme vzali s sebou zpět do knihovny, kde jsme zjistili, 
že je to předpřipravená desková hra. Tu však bylo třeba dotvořit, a tak se 
vymýšlely  všemožné  nástrahy,  které  by mohly Rychlé  šípy  při  putování 
Skutčí překvapit. Poté mohla hra začít. Cílem bylo co nejrychleji se dostat 
na dané místo (důmyslně zašifrované) a získat tak co nejvíc dílků potřeb-
ných ke zjištění následujícího úkolu.
  Vítězná parta pod vede-
ním  „RychloTerky“  zjis-
tila,  že  následovat  bude 
stínové  divadlo.  To  bylo 
zřejmě  zlatým  hřebem 
večera  (pomineme-li  piz-
zu  k  večeři).  Pochvalu  si 
zaslouží  jak  tvůrci  loutek, 
tak  samotní  herci  – Rych-
lé  šípy.  Představení  „Sva-
tební  košile“  bylo  skvělé. 
I ostatní nocležníci si poz-
ději mohli stínové divadlo vyzkoušet na vlastní kůži.
  Závěr  večera  patřil  deskovým  hrám  či  volné  zábavě  a  do  spacáků  se 
zalezlo nejdříve po jedné hodině.
  Ráno jsme se zdatně nasnídali, rozdali upomínkové předměty, vyhlásili 
Čtenáře roku 2017 a vymysleli téma na další ročník. Je na co se těšit!
  Velké díky patří Rychlým šípům – dobrovolníkům ze 7., 8. a 9. třídy ZŠ 
Smetanova, bez kterých by noc neměla tu správnou šťávu.

Čtenář roku 2017
  Naše  knihovna  tra-
dičně ocenila nejlepšího 
čtenáře  dětského  oddě-
lení.
 
  Čtenářkou  roku 2017 
se stala Eliška Ťopková, 
která  tak  obhájila  své 
loňské  prvenství.  Gra-
tulujeme  a  děkujeme 
za přízeň. 

MK

Foglarovská Noc s Andersenem

  Římskokatolická  farnost  Skuteč  se  každoročně  zapojuje  do  akce Noc 
kostelů konané v  celé České  republice,  při  které mohou návštěvníci  po-
znávat a obdivovat duchovní a umělecké skvosty křesťanství. Ve stovkách 
kostelů se koná bohatý kulturně-duchovní program, v němž nechybí kon-
certy, komentované prohlídky, divadelní představení, možnost nahlédnout 
do kostelních  sakristií  či  zkusit  si  zahrát na varhany, vystoupat na věže, 
prožít liturgii, nebo jen v tichém zastavení vnímat to, co bylo inspirací pro 
stavitele křesťanských chrámů.
 Noc kostelů se uskuteční v pátek 25. května 2018. V rámci této akce 
zveme na následující program:

Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Skutči 
18:00 – 22:00

17:55 vyzvánění zvonů 
18:00 - 22:00 průběžný program
l soutěžní  výstava  výtvarných  prací  dětí  skutečských  základních  škol 

na téma “Inspirace kamenem”
l sebevzdělávací kvíz pro dospělé s odměnou
l sakristie – prohlídka liturgických předmětů
l kůr – prohlídka varhan
l věž kostel – výhled na město, prohlídka věžních hodin
19:30 kázání pro nevěřící
20:00 koncert Kateřiny Zelenkové
21:50 modlitba za účastníky a závěrečné požehnání

Kostel Božího Těla ve Skutči 
18:00 – 21:00

17:55 vyzvánění zvonů 
18:00 - 21:00 průběžný program
l vstup do věže kostela k věžním hodinám
l prezentace historie kostela
l výstava kronik a historických ornátů
21:00 zakončení

Předhradí hrad Rychmburk 
17:00 – 21:00

17:00 - 17:30 Krkonošská pohádka - klienti Domova na hradě Rychmburk
17:30 - 21:00 organizované prohlídky kaple a věže na hradě Rychmburk

Kostel Sedmibolestné Panny Marie v Předhradí 
17:00 – 21:00

17:50 vyzvánění zvonů - pozvání na prohlídku kostela
18:00 - 20:30 džbán proseb
18:00 - 21:00 
l prohlídka kostela a věže
l výstava ornátů a liturgických předmětů
l košík s biblickými citáty
l ochutnávka mešních vín, odřezků hostií
l výstava obrázků dětí z mateřské školy
20:00 - 20:30 komentovaná prohlídka kostela
20:45 požehnání a modlitba za účastníky

Kostel Janovičky 
17:50 – 24:00

17.50 - 18.00 zvony oznámí začátek akce
19.00 - 20.00 možnost prohlídky kostela s průvodcem
20.00 - 21.00 hudební vystoupení - duo manželů Novákových
21.00 - 22.30 SCHOLA CANTUS GREGORIANI - gregoriánský chorál
22.30 - 24.00 možnost prohlídky kostela s průvodcem

NOC KOSTELŮ 2018
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  Dne  5.  května  uplyne  20 
let  od  úmrtí  maminky  paní 
Ludmily Macháčkové  a  13. 
dubna  uplynulo  8  let  od  úmr-
tí  tatínka  pana Jaroslava  
Macháčka z Hluboké.

S láskou vzpomínají děti 
s rodinami.

VZPOMÍNKA

  Dne  27.  května  2018  vzpomeneme  smut-
né  5.  výročí  od  chvíle,  kdy  nás  navždy  opustil  
pan Vladimír Šmaha. S úctou stále vzpomínáme.

             manželka, dcera s rodinou a syn

VZPOMÍNKA

Řádkový inzerát
OPRAVY TRAVNÍCH SEKAČEK A MOTOROVÝCH PIL VŠECH 
TYPŮ.    PROVÁDÍME  ZEMNÍ  PRÁCE  BAGREM,  OPRAVY  MO-
TORŮ,  VYSOKOZDVIŽNÝCH  VOZÍKŮ,  BAGRŮ,  TRAKTORŮ, 
VIBRAČNÍCH DESEK ATD.    SKUTEČ U VELAMOSU,  BROKL  Z.- 
TEL.: 606 306 266., DOPITA L. – TEL.: 606 306 270. 

Úspěch ochotníků z Předhradí
  V  prosinci  jste  mohli  v  Kultur-
ním  klubu  Skuteč  vidět  pohádkové 
divadelní představení SDO Heyduk 
Předradí  nazvané  Strach  má  velké 
oči. S tímto představením se soubor 
zúčastnil Krajské přehlídky venkov-
ských divadelních souborů Sněhový 
Brněnec 2018.
  Čtyřčlenná  odborná  porota  oce-
nila  pohádku  Čestným  uznáním 
za  výpravu,  Diplom  za  roli  Baby 
Magi získala Jana Čápová a Ludmi-
le Chalupníkové byl udělen Diplom 

za  režii.  Nejvíce  však  celý  soubor 
potěšilo doporučení poroty k účasti 
na celostátní přehlídku amatérských 
divadelních  souborů  Krakonošův 
divadelní podzim do Vysokého nad 
Jizerou  (říjen)  a  zároveň  na  celo-
státní  přehlídku  inscenací  pro  děti 
a  mládež  Popelka  do  Rakovníka 
(listopad). 
  Jistě tedy budeme i ve Skutči dr-
žet  ochotníkům  z  Předhradí  palce, 
aby se jim účast na celostátních pře-
hlídkách vydařila co nejlépe.      /frí/

Chodci, cyklisté
a řidiči senioři v dopravě
dokončení ze strany 3
  Pokud chce cyklista přejet vo-
zovku  na  druhou  stranu  po  pře-
chodu  pro  chodce,  musí  kolo 
vést.  

 Řidič – senior  –  nad  65  let 
musí  mít  při  řízení  u  sebe  po-
tvrzení  o  zdravotní  způsobilosti 
a na výzvu policisty je předložit. 
Lékařské prohlídce je řidič povi-
nen  se  podrobit  nejdříve  6  mě-
síců před dovršením 65 a 68  let 
a nejpozději pak v den 65. a 68. 
narozenin. Po 68. roce věku pak 
každé  dva  roky.  Bez  potvrzení 
mu hrozí  pokuta ve výši  5  – 10 
tis. Kč plus zákaz řízení od 6 mě-
síců do 1  roku. Sstarší  lidé  jsou 

od  určitého  věku méně  pozorní, 
zhoršuje  se  jim  zrak,  stabilita, 
sluch  apod.  a  je  pro  ně  těžší  se 
přizpůsobit  současné  extrémně 
rychlé  dopravě.  Právě  seniorům 
nad 65 let je určen projekt „Jedu 
s dobou“.  Jedná  se  o  zhruba 
půldenní  zdokonalovací  školení, 
kde  se  dozvědí  novinky  z  legis-
lativy,  bezpečnosti  silničního 
provozu a zdravovědy s praktic-
kým  ověřením  řidičských  návy-
ků s vlastním vozidlem. Kurz  je 
zdarma,  ale  je  nutné  se přihlásit 
na webových stránkách www.je-
dusdobou.cz
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ 

            tisková mluvčí
policie Pardubického kraje

  Dne  24.  května  2018  si  připomeneme  5  let 
od chvíle, kdy nás navždy opustil pan František 
Tměj  z Hluboké. Kdo  jste  ho  znali  a měli  rádi, 
vzpomeňte s námi. 

dcera s rodinou a syn

VZPOMÍNKA

Řádkový inzerát
KOUPÍM VÁŠ POZEMEK (pole, louku, rybník, lom..), ve Skutči a blíz-
kém okolí. Právní náležitosti  a  převod  zajistím. Kontaktujte mě    prosím 
na  telefonu 724 617 577 nebo mailu: ohl@frijado.eu. Rád se osobně se-
tkám při prohlídce. DĚKUJI.

Řádkový inzerát
Nabízíme služby profesionálního smutečního žesťového kvinteta. Zajiš-
ťujeme hudební doprovod při církevních i civilních obřadech. 
Rozlučte se s úctou. Kontakt: Dominik Adámek, tel. 777 628 667, e-mail: 
mrakotinka@gmail.com, FB: @smutecnihudba.

PODĚKOVÁNÍ
  Děkujeme  touto  cestou  všem 
příbuzným,  přátelům  a  známým 
za účast, květinové dary i za slo-
va  upřímné  soustrasti  na  pohřbu 
naší  drahé  zesnulé,  paní  Aleny 
Míkové, který se konal dne 12. 4. 
2018 ve smuteční síni ve Skutči. 
Současně bychom rádi poděkova-

li  i  všem  pracovníkům  pohřební 
služby za zajištění celého obřadu  
a jeho důstojný průběh.
 Za zarmoucenou rodinu dě-
kují manžel ing. Petr Míka, 
synové Petr a Karel s rodinami 
a sestry Taťána a Zuzana s ro-
dinami.



SKUTEČSKÉ NOVINYSTRANA 8

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	920	ks.	Cena	na	stánku:	10	Kč

  Londýn,  rok  1662.  Král  Karel 
II.  vydává  zákaz  hraní  ženských 
postav  mužskými  herci.  Edward 
Kynaston,  herec,  který  je  na  vr-
cholu díky  svým ženským hrdin-
kám, začíná hrát zásadní hru své-
ho života. Co když žije  skutečný 

život jen na prknech s vůní diva-
delních šminek a v reálném životě 
je jen bezradným pozorovatelem? 
Historická  freska  s  aktuálním  té-
matem  lidské  identity.  V  hlavní 
roli  čerstvý  držitel Thálie Daniel 
Bambas.

KRÁS(K)A NA SCÉNĚ

„Rozbalujeme“ podzimní divadelní abonmá
  Prodej abonentek zahájíme v pondělí 21. května od 7.00 ráno, on line po internetu (http://vstupenky.skutec.cz) 

a fyzicky na odboru kultura a školství Městského úřadu Skuteč. Cenu nezdražujeme, zůstává ve výši 1 200 Kč. 
 Níže stručně představujeme pětici her, které se ucházejí o vaši přízeň.

Městské divadlo Mladá Boleslav
10. září 2018

  V  originálu  se  tato  hra  jmenuje 
Bedroom Farce, doslova Postelová 
fraška, což  je  také  termín z žánro-
vé  typologie,  označující  komedii, 
v níž má řada situací ohnisko právě 
v  posteli.  Často  se  v  ní  odehrává 
něco úplně jiného, než by se dalo či 

chtělo očekávat. Účastníci  „poste-
lové frašky“ v podání pardubických 
herců mají  co  dělat,  aby  v  závěru 
těžké  sobotní  noci  obhájili  svou 
postel  k  účelu  prvotnímu.  Klasic-
ká anglická situační komedie slaví 
úspěch po celém světě.

Z POSTELE DO POSTELE
Východočeské divadlo Pardubice

6. listopad 2018

  Divadelní  aktovka  Seana  O´Ca-
seyho  „Bedtime  Story“  ve  slavné 
úpravě Jiřího Krejčíka pod názvem 
Pension  pro  svobodné  pány  byla 
dlouhá léta úspěšně uváděna v praž-
ském  Činoherním  klubu  a  dočkala 
se  i  velmi  úspěšného  filmového 
zpracování. Celá komedii se odehrá-

vá v pokoji jednoho pensionu, kam 
si  nájemník  přivede  slečnu,  čímž 
poruší  upjaté  předpisy  domovního 
řádu.  V hlavních rolích se blýsknou: 
Patrik  Děrgel  (herec  ND  Praha), 
Marie Doležalová nebo Anna Fialo-
vá a pohybově neuvěřitelně nadaný 
Lukáš Příkazský.

PENSION
PRO SVOBODNÉ PÁNY

Divadlo Palace Praha
říjen (termín bude upřesněn)

  Mathilda,  šarmantní  francouzská  dáma, 
a její dcera Chloé, učitelka jazyků, žijí v pa-
řížském bytě s výhledem na Lucemburské za-
hrady. Jejich život se změní v okamžiku, kdy 
do jejich uzavřeného vesmíru vstoupí Ameri-
čan Mathias Gold, kterému otec odkázal jedi-
nou věc: právě tento luxusní byt v Paříži. 
  Israel  Horovitz  patří  k  nejúspěšnějším 
a  nejproduktivnějším  americkým  autorům. 
Jeho hry jsou uváděny v různých zemích Ev-
ropy, ale především ve Francii, kde je jedním 
z nejhranějších amerických autorů. I přes váž-
ný  námět  jde  o  hru  plnou  lidského  humoru 
a porozumění. 

DRAHÁ
MATHILDA

Agentura Harlekýn
prosinec

(termín bude upřesněn)
  Komediální  archetyp  hravého 
lháře,  který  se  dokáže  vykroutit 
i  ze zdánlivě bezvýchodných si-
tuací  a  vymýšlí  si  s  takovou  in-
tenzitou, jako by to byl skutečně 
zažil,  migruje  světovou  drama-
tikou  od  antiky  přes  Alarcóna, 
Corneille,  Goldoniho  až  právě 
po  Érica  Assouse,  který  svou 
inteligentní  a  důvtipnou  kome-
dii Můj nejlepší kamarád napsal 
v roce 2011. 

  Hlavní  roli  neopakovatelným 
způsobem  ztvárnil  Aleš  Háma, 
dále  uvidíte  např.  Terezu  Kost-
kovou, Nelu Boudovou a další.

MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD
Divadlo v Rytířské Praha

leden 2019 (termín bude upřesněn)

AVILO MEDIOPTIK s.r.o

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

50% 
NA BRÝLOVÉ ČOČKY

ORIGINÁLNÍ BRÝLE S 
VLASTNÍM PODPISEM 
U NÁS V OPTICE
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