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Dětský zábavný den
Asi největší akcí letošního léta byl „Dětský
zábavný den“, který ve spolupráci s Obecním
úřadem a místními hasiči uspořádala společnost
Generali. Ta přivezla pro děti řadu atrakcí - jako
byl skákací hrad, malování na obličej, zábavná hra
„Katastrofy“ či divadelní představení divadla
Ivánek s pohádkou Kašpárek v pekle. Největším

lákadlem ale byla Míša Dolinová se svým
pásmem pro děti. Zastupitelé obce jí věnovali
na památku obraz s její podobiznou, který ji
velmi překvapil a jistě i potěšil. Na závěr dne
uspořádali hasiči taneční zábavu s kapelou Nekřič.
Počasí nám hrálo do karet a dotvořilo celkovou
pohodovou atmosféru akce.

Sraz moto - veteránů
V sobotu 24.srpna 2013 si ve sportovním
areálu Doupnice dalo dostaveníčko velké
množství historických strojů – aut, motocyklů,
tříkolek, traktorů, kol a dokonce i autobus nebo
pásový traktor. Za velké pozornosti diváků
proběhla dopolední výstava a soutěž elegance.

Po poledni se stroje vydaly na předem neznámou
trať orientační jízdy, která je zavedla i do naší
obce. U nás byla pro soutěžící připravena výstava
o historii Leštinky. Část výstavky byla věnována
i historii Karosy Vysoké Mýto.
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Vesnice roku 2013
Naše obec se letos přihlásila
do soutěže "Vesnice roku" vyhlašované
Pardubickým krajem. Jednalo se již
o 19.ročník. Soutěž probíhala od května
a hodnotící komise postupně navštívila
všech devatenáct přihlášených obcí.
Odborná komise hodnotila péči o veřejná
prostranství,
občanskou
vybavenost,
přírodní prvky a zeleň v obci. Stranou
nezůstal ani společenský život, ale také
využívání
informačních
technologií.
Prověrka v naší obci proběhla 21. května
a členové hodnotitelské komise byli
překvapeni jak úrovní připravenosti, tak
úrovní fungování obce. Jak zaznělo při
hodnocení od předsedy komise "Každá
obec má různé podmínky a limity pro svůj
život a další rozvoj, každá obec má však co
nabídnout
a
ukázat".
Slavnostní
vyhodnocení se uskutečnilo 3.srpna
v Dolním Újezdě za účasti představitelů
všech zúčastněných obcí a hodnotitelské

komise. Čestný titul a Zlatou stuhu
odborná porota udělila Dolnímu Újezdu,
který také postoupil do celostátního kola
(Dolní Újezd nakonec v celostátním klání
skončil na 3.místě). Dalšími oceněnými
jsou Ostrov, Dříteč, Vysočina a Bystré
u
Poličky.
Hodnotitelská
komise
nezapomněla ani na naši obec, která
obdržela titul jako "Vesnice naděje".
Komise ocenila i vedení a úroveň
kronikářské práce. Co říci naší účasti?
Rozhodně
to
nebyl
žádný
úlet
a zastupitelstvo prezentovalo naši obec
jako fungující obec s obyvateli, kterým
záleží na tom, kde a jak žijí. Zároveň
i účast v této soutěži byla pro zastupitele
obce inspirací a rozšířením obzorů.
Důkazem toho může být i po letech
obnovení činnosti obecní knihovny. Všem,
kteří se jakkoli podíleli na této akci, patří
dík.
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Kulturní kalendář KKS Skuteč
podzim 2013
Podzim 2013 přinese kromě divadelního abonmá samozřejmě řadu dalších akcí,
které potěší nejen vaše oči, ale i uši.
Jezinky a bezinky aneb Arsenik a staré tety
19. listopadu od 19.00 hodin v KKS
Komediální hru o bláznivé rodině oceňoval nejen Jan Werich, který se zasloužil o její uvedení v Čechách.
Když se Mortimer Brewster, divadelní kritik a doposud zarputilý starý mládenec, zastaví oznámit svým
tetičkám šťastnou novinku o změně svého rodinného stavu, náhodou zjistí, že jeho milé příbuzné zkracují
nešťastný životní úděl starým, osamělým mužům za pomoci bezinkového vína vlastní výroby s příchutí
odchodu na věčnost. Když k tomu připočteme dva bratry, z nichž jeden si myslí, že je Theodor Roosevelt
a druhý je sériový vrah, je jisté, že o zábavu nebude nouze.
Vstupné 250,- Kč
Koncert Věry Špinarové
20. listopadu od 19.00 hodin v KKS
V listopadu bude Kulturní klub Skuteč rezonovat zvučným hlasem pěvecké divy Věry Špinarové. Z jejích
nejznámějších hitů jmenujme Jednoho dne se vrátíš, Bílá Jawa 250, Fernando, Kouzlo bílejch čar, Raketou
na Mars, s Petrou Janů nazpívala píseň To máme mládež.
Vstupné: 370,- Kč
Moje strašidlo
9. prosince od 19.00 hodin v KKS
Poprvé navazuje KKS spolupráci s Činoherním klubem Praha, který přiveze na naši scénu hru rakouského
autora Felixe Mitterera.
Jsou duchové vševědoucí? Straší nás víc naše minulost, nebo naše hříchy? Existuje odpuštění i po smrti?
Hořký příběh se odehrává na pomezí života a smrti. Během rozhovorů Rózy se zesnulým manželem, který ji
chodí „strašit“, se divák dovídá podrobnosti z jejich životů. Hlavní role se dočkaly bravurního ztvárnění
v osobách Stanislava Zindulky a Blanky Bohdanové, kteří rozesmávají diváky ve hře, ve které byste to snad
ani nečekali.
Vstupné: 250,- Kč
Vánoční koncert Jakuba Smolíka
7. prosince od 19.00 hodin v KKS
Do Skutče se vrací po třech letech, aby zazpíval nejen své hity, ale i vánoční písně.
Vstupné: 280,- Kč
Předpokládaný termín zahájení předprodeje vstupenek na všechna představení Podzimního divadelního
abonmá, na Všechnopartičku, na Den s dechovkou a na koncert Věry Špinarové je 1. 9. 2013; předprodej
vstupenek na koncert Jakuba Smolíka začne pravděpodobně 1. 10. 2013. Vstupenky na všechny tyto akce
můžete zakoupit na http://vstupenky.skutec.cz, na odboru kultury a školství MěÚ Skuteč a v TIC Skuteč.
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Říjen 2013

5.10.
6.10.
12.10.
13.10.
19.10.
20.10.
26.10.
27.10.
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Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle

28.10. Pondělí

2013

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
Říjen 2013
Jméno lékaře
Místo pohotovostní služby
MUDr. Chlud
Skuteč
Smetanova
568 U Botany
MUDr. Chlud
Skuteč
Smetanova
568 U Botany
Trh. Kamenice Hlinecká
MUDr. Janovská
64
Trh. Kamenice Hlinecká
MUDr. Janovská
64
MUDr. Dvořáček
Hlinsko
Husova
64
MUDr. Dvořáček
Hlinsko
Husova
64
Poliklinika
MUDr. Konývka
Hlinsko
Nádražní
548 Hlinsko
MUDr. Konývka
MUDr. Krejčí

Hlinsko
Krouna

Nádražní

548
350

Poliklinika
Hlinsko

V průběhu září byla nově zprovozněna

OBECNÍ KNIHOVNA
Otevírací doba: každé pondělí od 17:00 do 18:00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Naši oslavenci
V měsíci srpnu neoslavil žádný spoluobčan významné jubileum.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

