MYŠLENKY MOUDRÝCH
Já myslím, že civilizace není dobrá, když je bez kultury. Člověk
potřebuje ke štěstí a spokojenosti nejenom pohodlí tělesné,
ale i duševní. Kultura a civilizace musí jít ruku v ruce. Jan Werich

Po zahraničním turné míří do Skutče
Český chlapecký sbor BONI
PUERI byl založen v roce 1982
a patří k nejvýznamnějším evropským hudebním tělesům. Dvěstěčlenný sbor, kde zpívají chlapci od
4 – 19 let, dosud absoloval více než
3 500 samostatných koncertů po Japonsku, Kanadě, USA, Jižní Korei,
Číně a celé Evropě; z posledního se
vrátili v prosinci.
Vyjmenovat zde všechny světové
umělce, s nimi sbor účinkoval, hudební festivaly, na nichž vystupoval, tělesa, se kterými spolupracuje
či projekty, které nastudoval, by
bylo téměř nemožné.
Na festivalu ve Skutči přivítáme
Boni Pueri s programem nazvaným
To nejlepší z klasiky.
Že půjde skutečně o to nejlepší, dokazují tituly jako např.: Ave
Maria, Proč bychom se netěšili,
část Händelova oratoria Mesiáš,

árie o měsíčku z opery Rusalka či
zaranžovaná část symfonické básně
Vltava.
A čím je chlapecký sbor Boni
Pueri tak výjimečný? Podle hudebních kritiků je to dokonale čistá intonace, vynikající artikulace
a lahodný zvuk sboru.
Vzácným hostem koncertu bude
vynikající britská sopranistka
Christina Johnston. Od roku 2010
žije v Čechách, kde působila jako
sólistka státní opery. Se sborem
Boni Pueri dlouhodobě spolupracuje a zpívala s ním např. i pro prezidenta České republiky a prezidenta
Evropské unie v rámci 5. výročí
Východního summitu na Pražském
hradě.
Zárukou vysoké úrovně koncertu je i kvalita orchestru Komorní
filharmonie Pardubice s dirigentem
Markem Štilcem.

q Symfonický orchestr Filharmonie Bohuslava Martinů ze Zlína (na snímku s šéfdirigentem Vojtěchem Spurným) bude tělesem, které 12. března
slavnostně zahájí 14. ročník festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč. Pod taktovkou dirigenta Stanislava Vavřínka zazní Čajkovského koncert pro klavír a orchestr a slavná Dvořákova Novosvětská.

To nejlepší ze světové symfonické tvorby
Festival Tomáškova a Novákova
hudební Skuteč uvádí další skvost
české klasické hudby. Po Smetanově Mé vlasti, kterou v rámci
loňského ročníku nadchl publikum
Symfonický orchestr Českého
rozhlasu, máme letos jedinečnou
příležitost nechat se unášet tóny
a melodiemi světoznámé symfonie
Z nového světa, a to v provedení
Filharmonie Bohuslava Martinů
Zlín.
Symfonii č. 9, op. 95, běžně též
nazývanou Novosvětská, složil Antonín Dvořák během několika měsíců roku 1893 v New Yorku. Díky
tomu Američané považují Dvořáka
tak trochu za „svého“, protože jim
připomíná jejich vlastní ideály. Reprezentuje pro ně osobní odvahu,
zodpovědnost i svobodu. Vlivy
prostředí, v němž dílo vznikalo,
v symfonii spatřují i jiní – ať už
je to kvapné tempo života v New
Yorku, rozlehlost americké krajiny, indiánské i černošské písně, ale
i stesk po domově.

Jisté je, že se jedná o jednu z nejznámějších a nejhranějších symfonií, co kdy byly na světě složeny.
Krása, melodika i temperament
Dvořákovy symfonie je tak podmanivá, že nezná hranic a hraje se po
celém světě.
Novosvětská zazní jako hlavní
bod programu v druhé části koncertu. V té první čeká publikum
rovněž značně populární dílo,
a sice Koncert pro klavír a orchestr b moll P. I. Čajkovského, který
patří k nejoblíbenějším klavírním
koncertům vůbec. Novoromantické dílo je považováno za „perlu“
ruské klavírní literatury. Existuje
v bezpočetném množství nahrávek
a je v repertoáru každého významnějšího klavíristy. Ke koncertnímu
křídlu na pódiu Kulturního klubu
Skuteč usedne vynikající klavírista Igor Ardašev, brněnský rodák,
který je jednou větví svých předků
propojen i s Ruskem. Dlouhou řadu
let reprezentuje české pianistické
umění na mezinárodním fóru.

Celý program koncertu tak
slibuje opravdu nevšední hudební
zážitek.

te je, že čtvrtá část této symfonie je
hymnou Mezinárodního úřadu pro
výstavnictví.

Pro zajímavost …
Chronicky známým faktem je, že
Dvořákova Symfonie č. 9 e moll,
Z Nového světa se skutečně dostala mimo hranice našeho světa.
Neil Armstrong vzal její nahrávku
na Měsíc, když tam v roce 1969 poprvé přistála kosmická loď Apollo
11. Méně se ví, že když v roce 2009
pořádala australská stanice ABC
Classic FM soutěž o 100 nejoblíbenějších symfonií, u Australanů zvítězila Novosvětská. A co asi netuší-

Stanislav Vavřínek se výjimečně
ujímá i dirigování děl mimo okruh
klasické hudby. Ovšem jen tehdy,
máli pocit, že jde o zajímavou, hodnotnou a svým způsobem osobitou
záležitost.
Takovou příležitostí byl například autorský projekt Jiřího Pavlici Chvění v provedení Moravské
filharmonie Olomouc a Hradišťanu, který v programu skutečského
festivalu, pod taktovkou Stanislava
Vavřínka, zazněl v roce 2008.

Pro zajímavost…
Boni Pueri natočili hudbu k velmi úspěšnému pokračování pohádky
Anděl Páně, jejímž autorem je Ondřej G. Brzobohatý. Nejmladší oddělení
Boni Pueri – Pueráče a Pueri primi můžete vidět ve filmu v roli malých
andílků.

Adolphe Charles Adam

Se slavnou operou se vydáme do Říma
Pucciniho pátá opera Tosca
vznikla podle úspěšné hry francouzského dramatika Victoriena
Sardoua a poprvé byla uvedena 14.
ledna 1900 v Římě. Stala se jednou
z nejhranějších oper světového repertoáru a její obliba trvá dodnes.
Je to zásluhou výborně vystavěného libreta, které diváky okamžitě
vtáhne do děje plného napětí a samozřejmě strhující a vysoce emotivní Pucciniho hudby.
Děj se odehrává roku 1800
v Římě. Láska dvou mladých
umělců – operní zpěvačky Tosky a malíře Cavaradossiho - je
ohrožena, neboť šéf policie Scarpia touží po Tosce. Vše se děje na
pozadí politických událostí v době

napoleonských bojů proti Rakousku v Itálii.
Opera v provedení Slezského
divadla Opava těží z výborného
režijního ztvárnění, kvalitních pěveckých výkonů, zdařilých kostýmů a atraktivně řešené scény.
Pro zajímavost…
G. Pucinni je představitelem
vrcholného italského operního verismu, což je umělecký proud reagující na nedostatky romantismu.
Název je odvozen od slova „verus“
– pravý. Verismus nastoupil v Itálii po posledních operách Verdiho
a po Bizetově Carmen. Pro hudební verismus jsou typické:
- rychlý spád děje

- efektní kresba prostředí
- tvrdě realistické, vzrušující ná-

měty ze současného života
- působivé hudební zpracování.

GISELLE
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Klasický romantický balet

Giselle je krásným klasickým a romantickým baletem,
v němž se pozornost soustřeďuje na titulní ženskou postavu.
Námět poskytl německý básník
Heinrich Heine. Zaujaly ho příběhy o dívkách, které zemřely
před svatbou a nemohly v hrobě
najít klid. Proto z něho vystupovaly, aby utančily pocestné. Do
pohádkového formátu předlohu
přepracoval Théophile Gautier,
který sám o baletu říká: „Lás-

ka je nevyčerpatelným zdrojem
umělecké inspirace, ale v bezpočtu milostných příběhů nebylo jazykem tance vytvořeno nic
krásnějšího a smutnějšího než
je právě v baletu Giselle.“
Balet získal značnou oblibu
nejen kvůli taneční náročnosti,
ale i díky jímavé hudbě A. CH.
Adama, plné líbezné melodičnosti, svěžího rytmu i francouzského šarmu.

Opereta slibuje opravdu zábavnou podívanou

Opereta Rytíř Modrovous
skladatele Jacquese Offenbacha si dělá legraci ze všeho
- z politiky, vrchnosti i společenských poměrů. Moravské
divadlo Olomouc postavu děsuplného rytíře „oživilo“ po
dvaceti letech a režie se ujal
Václav Málek.
„Modrovous je většinou chápán jako opereta určená k pr-

voplánové zábavě. Skrývá však
v sobě mnohé prvky, které mají
hlubší význam. Pěvecké party
jsou velice náročné a zpracování tématu je okořeněno podtexty, které výrazně reflektují
dobu a její problémy. A to i tu
dnešní,“ uvedl režisér, který
libreto sám přeložil a přebásnil
do češtiny. Dokonce si v inscenaci i zahraje.

Základem libreta H. Meilhaca a L. Halévyho je námět staré
francouzské pověsti, zpracované koncem 17. století mistrem
pohádky, spisovatelem Charlesem Perraultem. Příběh podivného šlechtice, vraždícího své
manželky a šířícího kolem sebe
děs a hrůzu, je autory libreta,
ale hlavně samotným Offenbachem, pojatý jako vtipná a ve-

selá fraška. Hrůzyplná pověst
je parafrázována, celý příběh
je prokomponován svěží offenbachovskou hudbou, a tak jako
nad zlem a hrůzou vítězí rozum
a lidskost, proměňuje se v této
operetní podívané i tragédie
dávné pověsti ve vtipnou komedii. Otištěné portréty hlavních aktérů dokazují neobvyklou výpravnost kostýmů.

Hudební rozjímání o životě, lásce a smrti

Odvěký protiklad – život
a smrt se staly námětem pro Jana
ze Žatce a jeho disputaci Oráč z
Čech, sepsanou v roce 1401.
Život Oráče nebyl snadný,
ale přesto krásný, spokojený
a naplněný láskou. Ovšem jen
do té doby, než ho Smrt připravila o to nejcennější a nejvzácnější co měl. O jeho milovanou
ženu, která zemřela při porodu
dítěte. Oráč se s touto skuteč-

ností odmítá smířit a Smrt žaluje, vede s ní spor, disputaci
o nespravedlnosti jejího počínání a o tom, jakým zlem pro
lidi je. A paní Smrt mu odpovídá, argumenty stíhají protiargumenty, na pomoc jim přichází
logika i fakta. Oráč a Smrt
řeší samotnou podstatu života,
smysl lásky i potřebu souladu
s přírodou, se sebou samým
a s Bohem, který nakonec spor

dvou protagonistů rozhodne.
V autorsky zpracovaném pořadu Alfreda Strejčka po jeho
boku účinkuje Jitka Molavcová
a dva hudebníci souboru Hradišťan: David Burda a Josef
Fojta.
Pro zajímavost:
Vedle mluveného slova si
k Alfredu Strejčkovi lidé jaksi
„automaticky“ přiřazují také

vážnou hudbu, a to především
díky jeho dlouholeté spolupráci
s kytaristou Štěpánem Rakem.
Jen málokdo ale ví, že už v době
svých začátků Alfred Strejček profesionálně také zpíval
– a to ve sboru olomoucké operety, ve skupině druhých basů.
Jitka Molavcová byla za
ztvárnění role smrti nominována na Cenu Thálie v oboru
činohra.

Slavná klasická díla v podání regionálních umělců
Programová brožura
Programové brožury jsou
v rámci festivalu Tomáškova
a Novákova hudební Skuteč od
samého začátku k dispozici zcela zdarma, což na podobných
akcích nebývá tak samozřejmé.
Přes poměrně vysoké náklady na
jejich vydání chce město Skuteč
z pozice pořadatele tento komfort pro návštěvníky zachovat.
Koncem ledna byla vydána brožura s programem
14. ročníku. Opět je barevná

a opět vám podrobně představuje všechny koncerty
a představení, které od 12.
března do 7. května vyplní kulturní nabídku ve Skutči a okolí.
Programové brožury jsou
k dispozici na odboru kultura
a školství, v TIC při Městském
muzeu Skuteč a v Kulturním
klubu Skuteč v rámci probíhajícího programu. Připraveny
budou i v ostatních místech
konání festivalu.

Atmosféra koncertů v kostele
Nejsvětější Trojice v Chrasti je
daná jak velmi pěkným a akusticky výrazným prostředím,
tak i provedením připravených
programů. Na jejich tvorbě se
každoročně podílí množství regionálních umělců a hlavně hudebně „zapálených“ lidí, kteří
na pomyslný oltář hudby dobrovolně kladou značnou část
svého volného času.
Program koncertu:
l V. Novák: Slovácká suita
(výběr)
l V. Blodek: Východ měsíce
(z opery V studni)
l A. Dvořák: Slovanský tanec č. 8
l L. Janáček: Otčenáš

Zatímco v první části programu zazní tři shora uvedené
skladby pouze v podání Chrudimské komorní filharmonie,
v druhé polovině se představí
též pěvecké sbory Rubeš a Slavoj a tenorista Aleš Nehněvajsa. Otčenáš Leoše Janáčka byla
původně hudební ilustrace pro
tenor a smíšený sbor s doprovodem klavíru nebo harmonia.
Roku 1906 ji skladatel přepracoval s doprovodem harfy
a varhan a v takové podobě
bude uvedena i v Chrasti se sólistkou na harfu Hanou Hrachovinovou a sólistou na varhany
Petrem Hostinským.
Koncert bude řídit sbormistr Zdeněk Kudrnka a dirigent

Festival dětem a mládeži

Pro nejmenší návštěvníky
festivalu je připraven tematický
pořad Naše písnička. Jedná se
o koncert s divadelní úpravou
ve Skutči již známého Hudebního divadla dětem z Hradce Králové. Zájemci z řad mateřských
i základních škol již svoje svěřence přihlašují, a to na dva pořady, které v KKS uvedeme 23.
března od 9 a od 10.30 hodin.
Žákům základních škol
a studentům škol středních je
určen
koncertní pořad
Hraje Decapoda, v níž
se 31. března představí
v rámci republiky velice úspěšný
symfonický
orchestr působící při ZUŠ
v Ústí nad Orlicí.

V atraktivním programu zazní slavná klasika i lahůdky
filmové hudby. Oba uvedené
pořady mohou navštívit i zájemci z řad veřejnosti (vstupné
činí 50 Kč).
Děti i dospělé samozřejmě
zveme i na soutěžní přehlídku dětských a mládežnických
pěveckých sborů O cenu
Vítězslava Nováka, na níž bude
18. března o zlaté pásmo bojovat
i domácí DPS Cantando.

Martin Profous.
Otčenáš Leoše Janáčka je
dílem, které do dnešních dní
nemá obdoby v hudební lite-

ratuře podobného druhu a rozhodně jej doporučujeme vaší
pozornosti.

Výstava Vlastimila Rašky

Foyer Kulturního klubu Skuteč bude i při letošním ročníku
festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč hostit
zajímavou výstavu. V průběhu
všech zde probíhajících pořadů
si návštěvníci budou moci prohlédnout fotografie Vlastimila
Rašky. Rodák ze Slatiňan je ab-

solventem školy výtvarné fotografie, jeho fotografický ateliér
najdete v centru Pardubic.
K tematickému zaměření výstavy se vyjádřil následovně.
„Tato výstava se svým zaměřením trochu vymyká z obvyklých výběrů z mého portfolia.
Snažil jsem se aby AKT, který
je nosným prvkem mé volné
tvorby, korespondoval s hudební tématikou, která je nosným
motivem vašeho festivalu. Některé fotografie vznikly ještě za
éry kinofilmu, některé z doby
mého přátelství s Janem Saudkem a z našeho společného fotografování. Ženské tělo a některé
hudební nástroje přímo vybízí
k výtvarnému pojetí ať už ve fotografii nebo v malbě či sochařství už svými tvary, které jsou
vzájemnou ukázkou dokonalosti
přírody a lidského umění.“
Podrobnosti o autorovi i jeho
tvorbě naleznete na webových
stránkách www.fotoraska.com
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Zateplování, rekonstrukce objektů i cyklostezka

Taneční hodiny pro ženy

Ve čtvrtek 9. února bude v tělocvičně ZŠ Komenského zahájen
kurz tanečních hodin se zaměřením
na latinsko-americké rytmy. Kurz
čítá 10 lekcí á 60 minutách a začíná se vždy v 17 hodin. Podrobnější
informace mohou zájemkyně získat
na tel. č.: 777 016 137 nebo na mailu: martina.besta@seznam.cz

Občanské průkazy
ve Skutči

Všem, kteří aktuálně potřebují
řešit platnost svého občanského
průkazu připomínáme termíny, ve
kterých bude v provozu detašované
pracoviště Městského úřadu Chrudim na Městském úřadě ve Skutči.
Jedná se o tyto čtvrtky: 2. a 16.
února, 2., 16. a 30. března a 13.
a 27. dubna 2017. Úřední hodiny
jsou od 12.30 – 17.00 hodin v kanceláři č. 305 ve II. poschodí úřadu.

Vstupenky na divadla

Prodej vstupenek na jednotlivá
divadelní představení, zařazená
v jarním abonmá (Chlap na zabití,
Manželský poker, Mikve), bude
zahájen v pondělí 5. února. V tomto termínu odstartuje i předprodej
lístků na zábavný pořad s Karlem
Šípem a Josefem Náhlovským
– Minipárty. Podrobnou pozvánku
najdete na str. 6.

Masopustní obchůzky

Tradice Masopustu se nedodržuje
pouze na Hlinecku, také Skutečsko
má dvě vesnice, ve kterých můžete
vidět tradiční masopustní průvod.
Chcete-li tuto veselou obchůzku vidět na vlastní oči, zavítejte
v sobotu 18. února na Zbožnov nebo
o týden později, tj. v sobotu
25. února do Radčic.

Školka na sídlišti bude zvelebena
Jak už jsme psali, město Skuteč
připravuje zateplení budovy MŠ
Osady Ležáků. Projektová dokumentace na samotné snížení energetické náročnosti, které zahrnuje
již zmiňované zateplení, ale také
výměnu oken a dveří a opravu střechy, byla součástí již podané žádosti o dotaci.
Na základě požadavků vedení
mateřské školy se ještě řešila otázka úpravy vstupu. I tato dokumentace je již připravena a tak se může
začátkem února přistoupit k výběrovému řízení na zhotovitele celé
akce. Realizace je naplánovaná na
letošní rok, především s využitím
letních prázdnin tak, aby byl chod
školky co nejméně omezen.
Sociální bydlení na lepší úrovni
V minulém měsíci zahájila firma
Sonet Building projektovou přípravu na rekonstrukci domu čp. 317
v ul. B. Němcové (bývalý dům pečovatelské služby u hřbitova).
S využitím dotačního titulu na
sociální bydlení z Integrovaného
regionálního operačního programu bychom chtěli tento dům zrekonstruovat, což obnáší kompletní
opravu střechy, výměnu oken, elektroinstalace, vodoinstalace, vybudování nových sociálních zařízení
a koupelen. Ve zmiňovaném objektu by vzniklo 8 bytových jednotek,
každá s vlastním sociálním zázemím, které je nyní společné pro
všechny byty na jednom poschodí.
Žádost o dotaci podáme v květnu
tohoto roku s tím, že datum realizace bude záviset na administrování
žádosti. Předpoklad realizace je rok
2018. V případě úspěšnosti by dotace mohla činit až 6,5 mil. korun.

První návrh trasy cyklostezky
Pokračují i přípravné práce na
projektu cyklostezky Skuteč – Lažany – Předhradí.
Na základě první koordinační
schůzky se zástupci odboru dopravy MěÚ Chrudim a Policie ČR
zpracoval projektant první návrh
trasy s vyznačením dotčených
pozemků. Nyní probíhají jednání
s vlastníky, aby mohlo dojít ke
zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení. Na zpracování této dokumentace chceme
zažádat o dotaci u Pardubického
kraje. Zásadní však budou vyjádření vlastníků, se kterými budeme
osobně jednat.
Špitálek nesmí dál chátrat   
Léta nevyužitý objekt se dočká
zásadní opravy. Po střeše, která
byla nově opravena v roce 2014,
chceme provést odvlhčení základů,
výměnu oken, vybudovat novou
elektroinstalaci a vodoinstalaci
včetně odpadů a zajistit vnitřní
omítky i novou fasádu. Projekční
práce na návrhu rekonstrukce již

byly zahájeny a na přelomu dubna
a května tohoto roku by mělo být
definitivně rozhodnuto o podání žádosti o dotaci.
V závislosti na dotační možnosti
by v objektu po rekonstrukci mohl
být ve spolupráci se speciální školou zřízen stacionář i další doplňkové sociální služby.
Štěpánov potřebuje obecní dům
Po téměř 10 letech ukončil
v obecních prostorách u hasičské
zbrojnice pronájem pan Pešek, který zde provozoval hospodu. Velký
zájem byl především o jeho „tatarákový víkend“, se kterým každý měsíc pravidelní návštěvníci počítali.
O tom, že na této budově je
špatná střecha a strop jsme věděli.
Po převzetí prostor se ukázalo, že
objekt je nevyhovující i co se týče
zázemí sálku.
Budeme se proto snažit získat
dotaci na výstavbu nové budovy
obecního domu na Štěpánově, který
by měl vyrůst na pozemcích města
na návsi vedle hasičské stodoly.
Pavel Bezděk, starosta

SPORTOVNÍ KALENDÁŘ
4. 2.

5. 2.

Florbal – Liga Vysočiny muži (9.00 – 17.00)
Stolní tenis – krajský přebor mužů (9.00 – 17.00)
Futsal – divize D (17.00 – 20.30)
Florbal – přebor elévů (9.00 – 14.00)

11. 2.
12. 2.

Kopaná – turnaj mládeže (8.00 – 14.00)
Futsal – divize D (9.00 – 12.00)

18. 2.
19. 2.

Nohejbal – turnaj (8.00 – 20.00)
Basketbal – oblastní přebor mužů (10.00 – 12.00)

25. 2.
26. 2.

Kopaná – turnaj mládeže (9.00 – 16.00)
Kopaná – turnaj mládeže (8.00 – 14.00)
Aktuální rozpis jednotlivých sportovišť naleznete
na www.sportovisteskutec.cz

Těhotenské plavání

(pod vedením školených instruktorů)
KDE: Krytý plavecký bazén
KDY: každý pátek od 3. 3. 2017
ČAS: od 19 hodin
CENA: 10 lekcí + 2 náhradní 1200,-Kč

Cvičení ve vodě je jedním z nejpříjemnějších
a nejúčinějších způsobů cvičení v těhotenství a poskytuje řadu výhod. Voda přináší úlevu, pocit lehkosti
a volnosti. Celkově zlepšuje odolnost a kondici, je příjemným i bezpečným způsobem cvičení. Při plavání
jsou rovnoměrně zapojovány svaly celého těla,nejsou
přetěžovány klouby, prohlubuje se dech a zlepšuje kardiovasculární systém.
S plaváním je možné začít již po I. trimestru,
tzn. po 12. týdnu těhotenství.
Přihlášky si můžete vyzvednout na krytém bazénu ve Skutči, případné
informace na telefonním čísle 723 270 103 nebo mailu: chmelito@email.cz
Těšíme se na Vás!
Městská sportoviště Skuteč, s.r.o., Palackého nám. 133, 539 73 Skuteč,
IČ:26013771, DIČ:CZ26013771

q Dům č. p. 317, ul. Boženy Němcové

Plavání batolat

Vánoční turnaj mladších žáků
Dne 27. 12. 2016 se na zimním stadiónu ve Skutči konal
VÁNOČNÍ TURNAJ v ledním
hokeji mladších žáků za účasti
čtyř družstev: HC Skuteč, HC
Chrudim, HHK Velké Meziříčí
a SK SRŠNI Kutná Hora.
Ve vyrovnaných utkáních
určitě naši mladí hokejisté neudělali ostudu.
Sestava: Dalecká Barbora,
Hendrich Tomáš, Hron David,
Šebek Václav, Severa Martin,
Kyncl Vojtěch, Bolehovský
Jaroslav, Štolhof Štěpán, Dvořáček Lukáš, Romportl Filip,
Pražan Adam, Kratochvíl Matyáš, Malinský Jakub, Pokorný
Filip a Cervenak Nico (Švýcarsko). Trenéři: Dalecký Michal,
Hron Roman

Dva vydařené
turnaje
v závěru roku
Oba turnaje se vydařily.
Velký dík patří všem organizátorům turnajů, kteří na konec roku připravili pro mladé
hokejisty skvělý zážitek. Takže
za mladé hokejisty patří poděkování hlavním organizátorům (Michal Dalecký – trenér
mladších žáků - Hrubeš Zdeněk
- trenér ročníku 2010 a mladší
a vedení HC Skuteč) a dík patří
i maminkám a tatínkům.
Velké poděkování patří   také
sponzorům:
Město Skuteč, HS Dlažba Zdeněk Hrubeš, Bosport s.r.o.
Petr Zoulík, Mias s.r.o Krouna,
Juana Trade s.r.o Skuteč David Popilka, Strojmont s.r.o.,
Stavebniny Coop Skuteč, Ráj
drogérie Skuteč Leoš Bouška,
Betonárka Merit s.r.o. Skuteč,
Kesa Chrudim, Galanterie Jiřina - Jiřina Hronová.
Za HC Skuteč Zdeněk Hrubeš

 Plavání pro děti od 1 roku věku
 Plaveme pátky od 8.30 hodin
 Plavání probíhá v Krytém
plaveckém bazénu ve Skutči
 Předem se přihlaste na tel. čísle
723 270 103, 775 559 858
 Cena kurzu je 1400 Kč
za 10 lekcí + 2 náhradní
 Začínáme 3. 3. 2017

Zápasy HC SKUTEČ:
HC Skuteč - HC Chrudim 1 : 3
HC Skuteč - SK SRŠNI Kutná
Hora 1 : 2
HC Skuteč - HHK Velké Meziřící 2 : 1
Komentář   trenéra Michala
Daleckého:
Sehráli jsme tři kvalitní a vyrovnané zápasy. Kluci mohli změřit síly
a zahrát si proti týmům z jiných
soutěží. Chtěl bych jim poděkovat za předvedené výkony
a za bojovnost ve všech třech
utkáních.

Městská sportoviště, s.r.o.
Palackého nám.133,Skuteč 539 73
IČ:26013771, DIČ:CZ2601377

Tradiční nohejbalový turnaj trojek
Nohejbalový klub NC Skuteč zve
všechny sportovní a zvláště nohejbalové příznivce na 7. ročník tradičního
zimního nohejbalového turnaje trojek
BOTAS CUP SKUTEČ 2017, který se
bude konat 18. 2. 2017 od 9.00 hod. v městské
sportovní hale ve Skutči. Turnaj je otevřený bez omezení výkonnosti, připraveny budou opět 3 hrací kurty.
Pro účastníky i diváky je zajištěno bohaté občerstvení.
Stejně jako v předchozích ročnících je předběžně přislíbena i účast některých reprezentantů ČR, takže bude
k vidění vysoká herní úroveň v tomto sportu. Pro vítěze
i další v pořadí jsou jako každoročně připraveny hodnotné ceny.
Těšíme se na vaši účast.
NC Skuteč

Nejlepším brankářem turnaje
byla vyhlášena – Dalecká Barbora (HC SKUTEČ)

Turnaj s účastí Bělorusů
Dne 29. 12. 2016 se na zimním
stadiónu ve Skutči uskutečnil hokejový turnaj ročníku 2010 O POHÁR STAROSTY MĚSTA SKUTČE. Turnaje se zúčastnilo osm
družstev, z toho dvě mužstva byla
z Běloruska. Turnaj se rozehrál ve
dvou čtyřčlenných skupinách.
1. skupina:
HC Skuteč, HC SLOVAN Moravská Třebová, HC BÍLÍ TYGŘI
Liberec, HCV DRAGONS “ A“
(Bělorusko)
2. skupina:
HC SPARTAK Choceň, HC Poděbrady, HC LETCI Letňany, HCV
DRAGONS “B“ (Bělorusko)
Výsledky HC Skuteč:
HC Skuteč – Slovan Moravská Třebová 5 : 0
HC Skuteč – HCV Dragons 1 : 11
HC Skuteč – HC Bílí Tygři Liberec
0 : 18
Vyřazovací boje play off: HC
Skuteč – HCV Dragons 5 : 3. O
5.místo: HC Skuteč - SLOVAN
Moravská Třebová 3 : 1.

Sestava HC Skuteč: Hrubeš Jan,
Novotný Jan, Pešek Vojtěch, Stříteský Jakub, Zvolánek Jiří, Prášek
Jakub, Andrle Daniel, Suk Pavel,
Vítková Eva, Slavík Michal, Odehnal Libor, Andrejs Lukáš, Hladík
Jakub, Březina Daniel, Sodomka
Daniel. Trenéři: Hrubeš Zdeněk
a Prášek Zbyněk
Komentář  trenéra Z. Hrubeše:
Super turnaj. Myslím, že to bylo od
všech týmů velice bojovné. Kluci podávali velice dobré výkony

a každý tým chtěl zvednout pohár
nad hlavu. V konkurenci silných
týmů naši kluci ostudu neudělali
a 5. místo je skvělé. Turnaj nám
ukázal, že jsme se dali správnou
cestou a dal nám jiskru do další
práce s mládeží.
Nejlepším brankářem turnaje byl
vyhlášen Hrubeš Jan (HC SKUTEČ)
Nejužitečnějším hráčem turnaje
byl vyhlášen Slavík Michal (HC
SKUTEČ).

Svoz odpadů v roce 2017
Pro informaci připomínáme četnost svozu popelnic v roce 2017 na území
města Skuteč a místních částí. Svozové týdny a dny, stejně jako poplatek za svoz komunálního odpadu ve výši 500 Kč, resp. 470 Kč se nemění
a zůstávají tak stejné jako v roce loňském. O případných změnách v četnosti svozu popelnic s platností od 1. 4. 2017 budete včas informováni.
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Výpis z usnesení z 54. zasedání Rady města Skuteč
konaného dne 28. listopadu 2016 na Městském úřadu Skuteč
Rada města bere na vědomí:
01/054/2016
změnu v rozpočtu Základní školy, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim
na rok 2016, ve znění dle přílohy.
02/054/2016
podání žádosti o dotaci na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
v Programu 133510 „Podpora materiálně technické základny sportu“.
03/054/2016
prominutí části dluhu z neinvestičních nákladů za žáky z roku 2012
ve výši 19.000 Kč obci Leštinka, IČ
00270377, ve znění žádosti ze dne
23. 10. 2016 dle usnesení zastupitelstva obce Leštinka ze dne 26. 09.
2016.
04/054/2016
smlouvu o poskytnutí služeb s panem
Liborem Černohlávkem, IČ16539184,
se sídlem Jakub 38, 285 33 Církvice,
na obsluhu sběrných nádob na sběr
použitého jedlého oleje z domácností,
ve znění dle přílohy.
05/054/2016
dodatek č. 1 ke Smlouvě o provozování sběrného dvora se společností
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.,
IČ49356089, se sídlem Pražská
1321/38a, 102 00 Praha 10, ve
znění dle přílohy.
06/054/2016
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na
I. etapu restaurování Mariánského
sloupu s BcA. Alešem Košvancem, IČ
73975800, se sídlem Jiráskova č.
p. 285, 538 54 Luže, ve znění dle
přílohy.
07/054/2016
na základě zprávy hodnotící komise
rozhodnutí o výběru zhotovitele akce
„Žulová stezka Horkami II“, ve znění
dle přílohy.
08/054/2016
smlouvu o dílo na akci „Žulová stezka Horkami II.“ se společností Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o., IČ
15053865, ve znění dle přílohy.
09/054/2016
plán inventur města Skuteč na rok
2016 jako přílohu ke směrnici
4/2011, ve znění dle přílohy.
10/054/2016
změnu položkového rozpočtu města Skuteč na rok 2016, ve znění dle
přílohy.
11/054/2016
rozpočtové opatření v rozpočtu města Skuteč č. 5 / 2016, ve znění dle
přílohy.
12/054/2016
nájem bytu č. 44, Družstevní 918,
Skuteč na dobu určitou jednoho roku
a ukládá s nájemcem uzavřít nájemní
smlouvu.
13/054/2016
nájem bytu č. 5, Družstevní 915,
Skuteč na dobu určitou jednoho roku
a ukládá s nájemcem uzavřít nájemní
smlouvu.
14/054/2016
nájem bytu č. 7, Družstevní 915,
Skuteč na dobu určitou jednoho roku
a ukládá s nájemcem uzavřít nájemní
smlouvu.
15/054/2016
smlouvu o nájmu části pozemku p. č.
1083/34, o výměře 21,2 m², k. ú.
Hněvětice (Zhoř), obec Skuteč, ve znění dle přílohy.
16/054/2016
smlouvu o nájmu části pozemku p. č.
1083/17, o výměře 13,8 m², k. ú.
Hněvětice (Zhoř), obec Skuteč, ve znění dle přílohy.
17/054/2016
smlouvu o pachtu pozemku p. č. 140,
o výměře 2273 m², pozemku p. č.
141/2 o výměře 3719 m² a části po-

zemku p. č. 180/3 o výměře 4500
m², vše k. ú. Lhota u Skutče, obec Skuteč, ve znění dle přílohy.
18/054/2016
smlouvu o pachtu části pozemku p. č.
296/8, o výměře 810 m², k. ú. Lažany u Skutče, obec Skuteč, ve znění dle
přílohy.
19/054/2016
dodatek č. 1 ke smlouvě o pachtu pozemku ze dne 04. 02. 2014 na část
p. p. č. 119/7, o výměře 105 m², k.
ú. Hněvětice, obec Skuteč, ve znění
dle přílohy.
20/054/2016
smlouvu o pachtu části pozemku p. č.
1107/3, o výměře 40 m², k. ú. Hněvětice (Zhoř), obec Skuteč, ve znění
dle přílohy.
21/054/2016
smlouvu o výpůjčce pozemku p. č.
119/20, o výměře 1123 m², trvalý
travní porost, k. ú. Hněvětice, obec
Skuteč, ve znění dle přílohy.
22/054/2016
záměr výpůjčky pozemkové parcely parcelní č. 758/1, trvalý travní
porost, pozemkové parcely parcelní
č. 758/60, trvalý travní porost, pozemkové parcely parcelní č. 755/3,
ostatní plocha- jiná plocha, pozemkové parcely parcelní č. 2683, ostatní
plocha – jiná plocha a pozemkové
parcely parcelní č. 488/18, ostatní
plocha – ostatní komunikace, o výměře 6 m², vše katastrální území Skuteč,
obec Skuteč, dle přílohy.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit:
23/054/2016
smlouvu s Pardubickým krajem
o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty
z provozování dopravní obslužnosti
na části území Pardubického kraje, ve
znění dle přílohy.
24/054/2016
dodatek č. 3 ke smlouvě o půjčce
uzavřené mezi městem Skuteč a MAS
Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko
z.s., ve znění dle přílohy.
25/054/2016
dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č.
10782/13/LCD ze dne 27. 06.
2013 s obchodní firmou Česká spořitelna, a.s., IČ 45244782, se sídlem 140 00 Praha 4, Olbrachtova
1929/62, ve znění dle přílohy.
26/054/2016
prodej části p. p. č. 177/2, o výměře
41 m², zahrada, k. ú. Skuteč, obec
Skuteč za cenu 200 Kč/m² + platná
sazba DPH + náklady s prodejem spojené, ve znění smlouvy dle přílohy.
27/054/2016
prodej p. p. č. 573/6, o výměře 391
m², trvalý travní porost a části p. p.
č. 573/10 o výměře 212 m², trvalý
travní porost, vše k. ú. Lažany u Skutče, obec Skuteč za cenu 100 Kč/
m² + platná sazba DPH + náklady
s prodejem spojené, ve znění smlouvy
dle přílohy.
28/054/2016
prodej části p. p. č. 573/10, o výměře 323 m², trvalý travní porost, k. ú.
Lažany u Skutče, obec Skuteč za cenu
5 Kč/m² + platná sazba DPH + náklady s prodejem spojené, Mysliveckému
spolku Lažany - Předhradí, kap. Svatoně 80, Předhradí, IČ 43500684 a
zřízení předkupního práva pro město
Skuteč, ve znění smlouvy dle přílohy.
29/054/2016
koupi pozemku p. č. 774/2, o výměře 180 m², trvalý travní porost, k. ú
Skuteč, obec Skuteč za cenu 30 Kč/
m² + náklady s prodejem spojené +
platná sazba DPH, ve znění smlouvy
dle přílohy.

Výpis z usnesení z 55. zasedání Rady města Skuteč
konaného dne 12. prosince 2016 na Městském úřadu Skuteč
Rada města bere na vědomí:
01/055/2016
zprávu o možnostech čerpání dotací
z operačních programů EU a dalších
dotačních titulů, včetně aktuálního
stavu projektů spolufinancovaných
z dotačních programů
02/055/2016
průběžnou
zprávu
odboru
stavební úřad, majetek a investice ze dne 7. 12. 2016
k plnění úkolů
03/055/2016
dopis č. j. 1626/16 doručený na podatelnu Městského úřadu Skuteč dne
29. 11. 2016
04/055/2016
dopis doručený z odboru sociálních
věcí, školství a zdravotnictví Městského úřadu Hlinsko dne 9. 12. 2016
o zvýšení příspěvku na krytí provozních nákladů pohotovostních služeb
stomatologů.
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit:
05/055/2016
prodej části p. p. č. 2162/1, o výměře cca 60 m², ostatní plocha - ostatní
komunikace, k. ú. Skuteč, obec Skuteč.

Rada města souhlasí:
06/055/2016
s podáním žádosti ke zřízení licence
na výrobu elektrické energie zřizovanou organizací SeniorCentrum Skuteč
Rada města schvaluje:
07/055/2016
v souladu s platnou legislativou pololetní odměny ředitelů škol a školských
zařízení zřizovaných městem Skuteč
08/055/2016
odměnu řediteli příspěvkové organizace SeniorCentrum Skuteč
09/055/2016
změnu v rozpočtu Mateřské školy, Skuteč, Poršova ulice 240, na rok 2016
10/055/2016
změnu v rozpočtu Mateřské školy, Skuteč, Osady Ležáků 767, na rok 2016
11/055/2016
poskytnutí daru spolku HC SKUTEČ,
z.s., ve výši 19.000 Kč na podporu
činnosti dětských hokejistů a žáků.
12/055/2016
směrnici S 4 / 2016 veřejné zakázky
malého rozsahu
13/055/2016
čerpání rozpočtu města Skuteč za období leden - listopad 2016

14/055/2016
odpis nepotřebného dlouhodobého
majetku města Skuteč
15/055/2016
smlouvy o provozu internetových stránek se společností Galileo Corporation s.r.o. Chomutov
16/055/2016
smlouvu o dílo na vytvoření log města
Skuteč a jeho subjektů se společností
Galileo Corporation s.r.o. Chomutov
17/055/2016
smlouvu o dílo na vytvoření internetových stránek města Skuteč a jeho
subjektů se společností Galileo Corporation s.r.o. Chomutov
18/055/2016
dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným
výsledkem pro vybrané objekty města
Skuteč uzavřené dne 07. 09. 2016
se společností Amper Savings, a.s.
19/055/2016
dodatek č. 3 k nájemní smlouvě VS
6518000203 s organizací Správa
železniční dopravní cesty, státní organizace
20/055/2016
objednávku na dodávku šípové sněhové radlice PKV 190 repas, u společnosti
ABM
technology
s.r.o.,
v celkové ceně 52.030 Kč včetně DPH
21/055/2016
nájem
bytu
č.
2,
Palackého
náměstí
139,
Skuteč
na
dobu
určitou
jednoho
roku
a ukládá s nájemcem uzavřít nájemní
smlouvu.
22/055/2016
ukončení nájmu bytu č. 46, Družstevní
918, Skuteč dohodou k 28. 02. 2017,
dle žádosti nájemce.
23/055/2016
podmínky nájmu bytu č. 46, Družstevní 918, Skuteč na dobu určitou jednoho roku,
24/055/2016

podmínky nájmu bytu č. 20, Družstevní 916, Skuteč na dobu určitou jednoho roku
25/055/2016
změnu nájemce prostor určených
k podnikání v domě čp. 377, Palackého náměstí, Skuteč, dle žádosti pana
DANG NAM PHAM, ze dne 05. 12.
2016.
26/055/2016
dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu
nebytových prostor ze dne 19. 12.
2016 s panem DANG NAM PHAM,
V. Nováka 949, Skuteč a firmou DSPA
s.r.o. Třebíč
27/055/2016
nájem
nebytových
prostor
v budovách čp. 914 a 946,
Smetanova
ulice,
Skuteč,
od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
příspěvkovou organizací SeniorCentrum Skuteč
28/055/2016
dodatek č. 9 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 09. 09. 2008
s příspěvkovou organizací SeniorCentrum Skuteč
29/055/2016
nájem prostor určených k podnikání v domě čp. 139, Palackého
náměstí,
Skuteč,
30/055/2016
dohodu o ukončení smlouvy o pachtu
pozemku
31/055/2016
objednávku na zpracování dopravní
studie na lokalitu Zb2 Skuteč (stanoveno
v územním plánu), dle nabídky společnosti REGIO, projektový ateliér s.r.o.,
Hradec Králové.
32/055/2016
smlouvu o nájmu prostor obecního
domu v části Zbožnov č. p. 26 na den
26. 12. 2016 se spolkem SH ČMS
- Sbor dobrovolných hasičů Zbožnov,
za celkovou cenu 1.500 Kč včetně
DPH

VZPOMÍNKA
V únoru vzpomeneme smutné první výročí ode
dne, kdy zemřela naše maminka, babička, paní
Eva Truhlářová ze Štěpánova.
Věnujte jí spolu s námi tichou vzpomínku.

VZPOMÍNKA

Dne 22. února by se dožil náš tatínek pan
Oldřich Drahoš 90 let.
Stále vzpomínají dcera Dana s rodinou
a syn Oldřich

VZPOMÍNKA

Kdo v srdcích žije – neumírá … František Hrubín
Dne 26. 1. 2017 uplynuly 4 smutné roky od chvíle, kdy nás navždy opustil pan František Novák.
Stále vzpomínají manželka a dcera s rodinou

Blahopřání
Zlatou svatbu – 50
let společného života
oslavili 21. ledna 2017
Božena
a
Václav
Novotný ze Žďárce.
Mnoho dalších společných let plných zdraví,
štěstí, lásky a spokojenosti přejí dcery s rodinami.

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
- LEDEN 2016 Mezi skutečské občany byla slavnostně přivítána:

 Tobiáš Pospíchal, Družstevní
 Sabina Trávníčková, Sládkova
 Aneta Bezdičková, Sládkova

SVÁ Životní jubilea oslavili:
70 let
 Josef Polanský, Osady Ležáků
 Vladislav Hekl, Sládkova
 Marie Petrová, Melicharova
 Jolana Makulová, V. Nováka
75 let
 František Kašpar, Smetanova
 Marie Pešlová, Československé armády
 Františka Pospíšilová, Štěpánkova
80 let
 Hana Ondráčková, Tylova
 Věra Perglová, Fimberk
 Josef Šnopl, Osady Ležáků
 Jaruška Bartošková, Zvěřinova
85 let
 František Pilný, Československé armády
90 let
 Božena Pýchová, Smetanova
92 let
 Jiří Brázda , Smetanova
95 let
 Jarmila Sodomková, Lešany
96 let
 Jiřina Chalupníková, Havlíčkova

Ohlédnutí za uplynulým rokem 2016
Máme za sebou další rok
činnosti SeniorCentra Skuteč.
V roce 2016 se nám podařilo
realizovat několik větších investic. Do všech pokojů na budově
Penzionu byla zabudována nová
bezdrátová signalizace pro přivolání pomoci. Pro potřeby pečovatelské služby byl zakoupen
nový osobní automobil Dacia
Dokker. V závěru roku proběhla
rozsáhlá rekonstrukce kotelny.
Větší proměnou prošla naše relaxační místnost, kterou jsme
rozšířili o nové, zejména vizuální prvky. Do jejího vybavení
přibyla optická vlákna, lávová
lampa, kaleidoskopická lampa
a mnoho dalších předmětů.
V létě jsme oslavili několik
kulatých výročí. Uplynulo již
20 let od otevření budovy Penzionu. Zpočátku fungoval jako
penzion pro důchodce – ubytování v nájemních bytech a péče
zajišťovaná pečovatelskou službou. Od roku 2008 zde poskytujeme službu Domov pro seniory.
Naše klientky, paní Zdeňka Hromádková a paní Ludmila Severinová oslavily 100. narozeniny.
Naši klienti měli možnost
rozmanitých
aktivizačních
činností. Denně byl pro ně připraven Klub šikovných rukou
a Domácí dílna, kondiční cvičení, trénování paměti, procvičování řeči nebo grafomotoriky.
Uspořádali jsme oslavu masopustu, pálení čarodějnic, letní
a podzimní slavnosti.
Příjemným zpestřením byly

návštěvy psích společníků
z canisterapeutického spolku
Kamarád, které naše klienty
vždy velmi potěší. Pravidelně se
také scházel náš pěvecký sbor
Radost. Úspěchy sklidili naši
klienti na soutěžích v pétanque
a recitaci, Májové koulení a Zámecký šotek, pořádaných v Heřmanově Městci.
Naši zaměstnanci se průběžně
vzdělávají. V loňském roce jsme
spolupracovali se vzdělávací
agenturou Seduca, a tak přímo
u nás proběhlo 5 odborných seminářů. Od Výboru dobré vůle
Nadace Olgy Havlové jsme
získali dotaci na proškolení zaměstnanců v konceptu bazální
stimulace. Školení se konalo
v září a říjnu, proškoleno bylo 32
zaměstnanců.
Na závěr ještě několik statistických dat. Pobytové služby
Domov pro seniory a Domov pro
osoby se zdravotním postižením
využívalo k 31. 12. 2016 celkem
144 klientů, z toho 103 žen a 41
mužů. Průměrný věk žen byl
85 let, u mužů 75 let, nejmladší
klient měl 51 let, nejstarší 100
let. Pečovatelská služba měla
k 31. 12. 2016 celkem 60 klientů,
z toho 35 žen a 25 mužů. Průměrný věk žen byl 81 let, u mužů
76 let, nejmladší klient měl 49
let, nejstarší 94 let.
Podrobnější údaje o našich
službách najdete na www.scskutec.cz.
Mgr. Linda Bodláková
vedoucí sociální péče

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
pohotovostní služby jsou od 9 do 13 hodin
Únor
4.2.
5.2.
11.2.
12.2.
18.2.
19.2.
25.2.
26.2.

Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle

Březen
4.3. Sobota
5.3. Neděle

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

Zdeněk Dvořáček
Zdeněk Dvořáček
Lubomír Pecháček
Lubomír Pecháček
Petr Foltan
Petr Foltan
Eva Krejčí
Eva Krejčí

MUDr. Yvona Chludová
MUDr. Yvona Chludová

Hlinsko, Husova 64,
Hlinsko, Husova 64,
Miřetice 31
Miřetice 31
Herálec 81
Herálec 81
Krouna 350
Krouna 350

Zdravotní
Zdravotní
Zdravotní
Zdravotní

středisko
středisko
středisko
středisko

Skuteč, Smetanova 568
Skuteč, Smetanova 568

U BOTANY Skuteč
U BOTANY Skuteč
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SKUTEČSKÉ NOVINY

V ZŠ Komenského vzniknou nové kluby
Koncem roku 2016 vyhlásilo MŠMT novu výzvu pro ZŠ a MŠ, obecně
známou jako šablony. O připravované Výzvě 22 jsme věděli od jara 2016.
Protože na naší škole chceme zachovat služby školního speciálního pedagoga, připravovali jsme od počátku podklady a čekali na její zveřejnění.
„Díky šablonám budeme mít speciálního pedagoga zajištěného i na další
školní rok. Kromě toho jsme se také rozhodli realizovat klub deskových her
a zábavné logiky a čtenářský klub,“ přiblížil novinky učitel a koordinátor
projektu Mirek Beránek.
Pro žáky bude připravena řada zajímavých setkání, seznámí se s regionálními spisovateli a budou mít možnost naučit se netradiční a deskové hry
a rozvíjet svoje dovednosti. Veškeré aktivity a vybavení v celkové výši přes
600 tisíc korun bude financované z výzvy OP VVV ,,Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ I“.

Zápis na školní rok 2017/2018
Od 1. září 2016 došlo k několika změnám ve školství. Jednou ze zásadních změn je také termín zápisu do prvních tříd základních škol, který se
uskuteční v dubnu.
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má
dítě zahájit povinnou školní docházku. (Znění tohoto ustanovení je účinné
až od 1. 1. 2017, v § 36 odst. 4 školského zákona.
Změna se netýká pouze zápisů, ale i odkladů, kdy je nově zákonný zástupce povinen požádat o odklad v době konání zápisů (v průběhu měsíce
dubna). Pro odklad povinné školní docházky je nutné doložit (podle § 37
odst. 1 školského zákona):
l doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení
l doporučující posouzení příslušného odborného lékaře nebo klinického
psychologa
Vzhledem k vytíženosti poradenských zařízení doporučujeme proto zákonným zástupcům, aby se již v této době objednali na potřebná vyšetření,
čekací doba bývá až 3 měsíce.
za ZŠ Komenského Mgr. Miroslav Beránek
více na www.zskomenskeho-skutec.cz

Městská policie Skuteč informuje
V roce 2016 řešila Městská policie Skuteč kromě běžné hlídkové
činnosti 750 evidovaných oznámení. Z toho bylo 469 událostí na
katastrálním území města Skuteč,
83 v k. ú. Proseč, 194 v k. ú. Luže
a 4 události mimo uvedené katastry.
Jednalo se o 20 přestupků porušení
vyhlášky a nařízení obce, 20 přestupků proti veřejnému pořádku,
5 proti občanskému soužití, 23 přestupků proti majetku, 1 přestupek na
úseku alkoholismu a toxikománie,
166 přestupků proti bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu,
71 přestupků překročení maximální povolené rychlosti v obci, 19
dopravních nehod, 17 nálezů, 18
nebezpečných stavů, 4 požáry, 70

ZPRÁVY Z GYMNÁZIA

Přípravné kurzy
Od 7. února do 4. dubna 2017
budou probíhat přípravné kurzy
k přijímacím zkouškám na nižší
gymnázia pro žáky 5. tříd. Kurzy
budou každé úterý od 16 hodin
v učebně kvarty v přízemí budovy Gymnázia.

Den otevřených dveří
Zveme vás srdečně k návštěvě
a prohlídce naší školy ve středu
7. února 2017 od 12 do 16.30
hodin. Tento den otevřených
dveří je v letošním školním roce
poslední. Pokud vám žádný
z termínů nevyhovoval, ale máte
zájem naši školu navštívit a informovat se osobně, domluvte si
individuální návštěvu na tel. čísle

469 326 360. Rádi se vám budeme věnovat.
Pěvecký soubor Gymnázia...
Skusbor pod vedením Vladimíra Opletala zahájil nový rok
koncerty v Luži na Chlumku
a v Sebranicích jako host novoročního koncertu sebranické ZŠ.
Druhé a třetí místo v okresním
kole ve florbalu
V prvním lednovém týdnu se
florbalové týmy vyššího gymnázia a oboru BPČ zúčastnily
okresního turnaje středních škol.
Oba týmy obsadily stupně vítězů.
Chlapci vybojovali 2. místo a dívky 3. místo. Gratulujeme!
Více na www.gymskutec.cz.

Každý může pomáhat
Pravidelně se, ať už na ulici
či prostřednictvím médií, setkáváme s prosbami o různé
finanční podpory a příspěvky. Kdybychom měli vyhovět
všem, sami bychom brzy byli
bez prostředků. Jsou však i jiné
druhy nezištné pomoci. Jednou
z nich je bezplatné dárcovství
krve. Vědomí, že právě vaše
krev může někomu zachránit
život, vás zahřeje u srdce a současně odpadají pochybnosti,
zda vámi darovaný příspěvek
neskončí v rukou někoho, kdo
se chce jen obohatit.
S dárcovstvím krve může
začít kdokoli, splňuje-li tyto
podmínky:
l věk mezi 18 – 65 lety
l váha minimálně 50 kg
l dobrý zdravotní stav (vyjmenovány jsou nemoci, které do-

Brýle navíc
se hodí!

tyčný nesměl prodělat)
V našem případě je nejbližší
odběrové místo v chrudimské
nemocnici. I prvodárci se objednávají, a to na tel. č.: 469
653 492. V den odběru máte
nárok na placené volno, náklady spojené s dopravou veřejnými dopravními prostředky
vám budou proplaceny.
Jistě ve svém okolí znáte někoho, kdo k dárcům krve patří
a kdo vám ochotně odpoví na
případné dotazy. Mezi skutečné rekordmany se řadí Miroslav Koreček ze Skutče, který
absolvoval již 130 odběrů. Za
jistě obdivuhodný přístup si
zaslouží naše uznání.
Podrobné informace o podmínkách odběru najdete na
webu: http://chrudim.nempk.
cz/darci-krve
/frí/

Dva páry
skel za cenu
jednoho!

Městská policie Skuteč vzhledem k počtu strážníků nemůže
zajistit nepřetržitou službu. V případě, že se nedovoláte na pohotovostní tel. číslo: 731 557 507, volejte v další pracovní den, příp. se
obraťte na tísňovou linku 158.
O činnosti Městské policie Skuteč pravidelně informujeme též na
webu www.mpskutec.cz a facebooku Městská policie Skuteč.
PhDr. Mgr. Jiří Stuna,
velitel MP Skuteč

NECHTE SI MĚ, PROSÍM
Timi je kříženec anatolského pasteveckého psa, stáří necelé dva roky. Je
hodný a přítulný, potřebuje však fyzicky zdatnějšího pána, je hravý a má
sílu. V útulku je už rok. Hodil by se k domu se zahradou. Zájemce o adopci
může kontaktovat paní Dudkovou tel.: 723 578 976, příp.: 731 557 489.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

MĚSTO SKUTEČ VYHLAŠUJE
v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků (dále
jen zákon) v aktuálním znění
výběrové řízení č. 1/2017 na obsazení funkčního místa

„tajemník městského úřadu“
Název územně samosprávného celku:
Druh práce:		 
Platové zařazení:		 
Předpokládaný nástup:
			

Město Skuteč
tajemník městského úřadu
11. platová třída
od 01. 03. 2017,
příp. dle dohody

Předpoklady pro vznik pracovního poměru podle § 4 zákona:
1. státní občan ČR, u cizích státních občanů trvalý pobyt v ČR;
2. dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům;
3. bezúhonnost ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2) zákona.
Další požadavky:
l vysokoškolské vzdělání;
l organizační, manažerské a řídící schopnosti, vysoké prac. nasazení;
l orientace v zákoně o obcích;
l minimální praxe 3 roky jako vedoucí zaměstnanec nebo praxe
ve veřejné správě;
l znalost práce na PC, jazyková znalost vítána;
l systémový, tvůrčí přístup, samostatnost.
Povinné náležitosti písemné přihlášky:
l jméno, příjmení a titul uchazeče;
l datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost, místo trvalého
pobytu, číslo občanského průkazu, datum, podpis, telefonní kontakt.
K přihlášce je nutno přiložit následující doklady:
l profesní životopis obsahující údaje o všech dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech využitelných pro výkon
funkce tajemníka městského úřadu;
l výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců - originál;
l ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášku s přílohami označenou „VŘ tajemník městského úřadu“ je
možno doručit do 15. 02. 2017 do 14:00 hod. osobně na podatelnu Městského úřadu Skuteč, Palackého náměstí 133, nebo formou poštovní zásilky
na adresu: Městský úřad Skuteč, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč.
Případné informace na tel.: 731 557 485 – Pavel Bezděk, starosta města.

Rybářské závody v I. pololetí roku 2017
JOSEFOVSKÁ MUŠKA (II. ročník) – 18. 3. 2017
Muškařské závody dvojic, bodovaný závod v rámci ligy LRU ČR. Pořádány jsou ve spolupráci s vicemistrem světa v plavané pro rok 2016
J. Konopáskem. Závody se uskuteční na Zbožnovském rybníku. Zahájení
v 8.00 h., předpokládaný konec v 16.30 h. Přihlášky přijímá Josef Konopásek, tel.: 604 855 132.
SKUTEČSKÁ MUŠKA – TŘPYTKA – 25. 3. 2017
Tradiční závod v lovu pstruhů a sivenů proběhne opět na Zbožnovské
rybníku, zahájení v 8.00 h., předpokládané ukončení v 17.00 h. Při nepřízni
počasí (led) se závody posouvají o týden. Skutečští rybáři připraví jako
vždy na oboje závody bohaté občerstvení. Přihlášky přijímá Zdeněk Netolický, tel.: 724 236 065.
SKUTEČSKÁ PADESÁTKA (V. ročník) – 5. 5. – 7. 5. 2017
Závody dvojic v lovu kaprů a amurů na Štěpánovském rybníku. Pouze
metodou na boilí a pelety, kdy se sčítají váhy dospělých ryb. O závody je
velký zájem, již dnes je kaprářskými týmy plně obsazený. Zahájení v pátek
v 8.00 h., konec v neděli v 10.00 h., vyhlášení vítězů v 11.00 h. Přihlášky
přijímá Marcel Sotona, tel.: 607 879 726
SKUTEČSKÝ KAPŘÍK – sobota 13. 5. 2017
Závody v lovu kaprů, amurů, línů a ryb se zákonem stanovenou mírou, kdy se tyto ryby měří a sčítají se jejich délky. Chytá se na položenou
a plavanou, dle rybářského řádu. Zahájení v 7.00 h., ukončení do 16.30
h., občerstvení zajištěno. Přihlášky přijímá Josef Sokol, tel.: 732 181 691.
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY MLÁDEŽE DO 15 LET (III. ročník) – neděle
14. 5. 2017
Metoda stejná, jako u sobotních závodů dospělých, položená, plavaná.
Zahájení v 7.30 h., ukončení do 12.00 h. Oba závody se uskuteční na rybníku Štěpánovský. Přihlášky přijímají vedoucí kroužku mládeže: Lukáš
Netolický, tel.: 724 236 066 a Zdeněk Bárta, tel.: 777 973 351.
Týmy a závodníci na prvních místech a za největší rybu obdrží kromě
věcných cen i poháry. Na hojnou účast závodníků i příznivců rybaření se
těší výbor MO ČRS Skuteč a pořadatelé.
Zdeněk Netolický

Předplaťte si Deník

na 1 rok

D á re k

tě
v hodno
č
K
9
249
*
A
M
R
A
ZD

Objednejte si své předplatné:
tné:
www.mojepredplatne.czz
tel.: 840 336 459
Vyzvedněte si svůj dárek dle aktuální nabídky
předplatného na www.mojepredplatne.cz.

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

Olivova_inzerce_kids85x55.indd 1

ostatních přestupků, 3 trestné činy,
35 žádostí o součinnost, v 19 případech strážníci poskytovali první
pomoc, odchytili 27 zvířat. Ve dvou
případech byli strážníci nuceni použít donucovacích prostředků, dvě
osoby předvedli na Polici ČR, jednu
osobu transportovali do záchytné
stanice Pardubice. Ve čtyřech případech strážníci otevírali byt nebo jiný
uzavřený prostor a v 38 případech
spolupracovali s jednotkami integrovaného záchranného systému.
V roce 2016 byly strážníky uloženy
blokové pokuty ve výši 51 100 Kč.
V roce 2016 opustili naše řady
dva strážníci nprap. Mgr. Pavel
Kouba odešel na pozici velitele do
nově vznikající Městské policie

Hrochův Týnec a nstržm. Marek
Slezák se z důvodu přestěhování stal strážníkem MP Letohrad.
Městská policie Skuteč tak většinu roku pracovala v personálním
podstavu. Od 1. 8. 2016 naše řady
rozšířil nový strážník, skutečský rodák, 39 letý pan Petr Kopiště, původní profesí lesník. Od 1. 1. 2017
nastoupil k MP Skuteč 39 letý pan
Petr Veselý. Kolega Veselý byl 17
let vojákem z povolání, tento válečný veterán má za sebou 6 válečných
misí a je instruktorem musada.

10.08.2016 14:41:24

Cena hovoru z celé ČR je 1,60 Kč včetně DPH za každou započatou
minutu pro volání z pevné linky. Volání z mobilního telefonu dle tarifu
mobilního operátora.
* Platí při závazku na 12 měsíců.
Roční předplatné Deníku + kávovar Tchibo Cassimo Pure.
Nabídka platí do vyprodání zásob.
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POZVÁNKA DO DIVADLA
Chlap na zabití - 1. března

Bláznivá komedie o tom, jak se
nájemný vrah stane „obětí“ sebevraha je přímým útokem na bránice diváků. Děj se odvíjí ze situace,
kdy se v sousedních hotelových
pokojích současně ubytují ztroskotanec toužící po odchodu ze světa
a nájemný vrah, který má za úkol
zastřelit z okna klíčového svědka
soudního procesu. Precizně připravenou akci sebevrah narušuje, až ji
úplně zhatí.
„Oba hlavní hrdinové opravdu
excelují a představení od předsta-

KULTURNÍ KALENDÁŘ
ÚNOR 2017

vení dokáží své výkony ještě vypilovat. Chvílemi se divím, že si diváci
nepustí do kalhot, jak se smějí,“
říká herec a produkční inscenace
Jaroslav Šmíd, který zastává roli
hotelového poslíčka.
Autorem komedie je slavný francouzský dramatik, herec, režisér,
scénárista a producenta Francis Veber. Jeho podpis nesou i tituly jako
např. Blbec k večeři, Velký blondýn s černou botou, Kopyto, Únos
a další. Volné vstupenky koupíte
v obvyklých předprodejích.
/frí/

24. 1. – 12. 3., městské muzeum
BRÁNA RECYKLACE

Nahlédněte do světa recyklovaných materiálů a poznejte, co vše lze vyrobit ze skla, papíru, plastu
nebo nápojového kartonu. Na výstavě si můžete prohlédnout, např. kolečkové brusle z recyklovaného plastu či originální peněženku z víček od plechovek.
Vstupné zdarma

7. 2. – 7. 4., městské muzeum
PODMALBY NA SKLE

Podmalba na skle je velmi stará technika, při které jsou výjevy malovány pestrými a výraznými barvami na rubové straně skla. Přijďte se podívat na milé obrázky, které zdobily boží muka, venkovské
kapličky a kostelíky, ale také světnice v domech našich prababiček a pradědů.
Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč

Speciální únorové promítání
Do únorového kulturního programu zařazujeme jedno filmové
promítání. Ve středu
22. února od 19 hodin
můžete zajít do Kulturního klubu Skuteč na
českou komedii Bezva
ženská na krku s Petrou
Hřebíčkovou a Ondřejem Vetchým v hlavní
roli.

Městská knihovna Skuteč vyhlašuje v rámci akce
Březen měsíc čtenářů soutěž pro žáky prvního
stupně základních škol nazvanou „S Mikešem za Josefem Ladou“. Soutěž proběhne od
1. února do 15. března. Více informací na internetových stránkách knihovny nebo v knihovně.

Junák – český skaut, středisko Ležáky Skuteč, z. s. pořádá již 27. Skautský ples. Tentokrát ve stylu
První republiky a s hudební produkcí skupiny HB Chrast. Předprodej vstupenek probíhá v Květinářství
Sokol.				
Vstupné 100 Kč

sobota 11. 2. - 13 hodin, KKS
DĚTSKÝ KARNEVAL

Skutečští skauti se kromě dospělých starají také o zábavu dětí. Právě pro ně připravili dětský karneval, plný zábavy a her o sladké odměny. O hudební doprovod se postará DJ Luděk Dostál. 		
Vstupné 30 Kč, děti a masky mají vstup volný

čtvrtek 16. 2. – 17:30 hodin, městské muzeum
Uganda - trochu jiná Afrika

Společně s cestovatelkou Sašou Ryvolovou prožijete dobrodružství v zemi, kterou Winston Churchill
nazval „Perlou Afriky“. Poznáte národní parky Mgahinga, Queen Elizabeth a Murchison Falls. Čeká
vás i trek v podhůří Rwenzori a výprava za horskými gorilami v deštném pralese NP Bwindi.

Vstupenky
zakoupíte v předprodeji na
http://vstupenky.skutec.
cz, na odboru kultury
a školství Městského úřadu Skuteč nebo
v TIC Skuteč za 50 Kč,
na místě zaplatíte 70 Kč.
/zel/

Vstupné: plné 50 Kč, snížené 25 Kč

pátek 17. 2. – 20 hodin, KKS
PLES HC SKUTEČ

Poslední ples této společenské sezony bude patřit hokejistům. HC Skuteč vás srdečně zve, abyste
se přišli pobavit a zatančit si při hudební produkci kapely Chorus. Předprodej vstupenek probíhá
v bufetu na zimním stadionu.
		
Vstupné 150 Kč

ČESKÝ ROZHLAS PARDUBICE

Již několik desítek let se charakterem vysílání snažíme naplňovat slogan stanice „Rádio vašeho
kraje“. Jsme čistě regionální stanicí, která žije se svými posluchači
v regionu a poskytujeme důležité
a užitečné informace pro každý
den. Vysílání naladíte 24 hodin
denně a můžete je poslouchat
v celém Pardubickém kraji na velmi krátkých vlnách (Svitavsko
102.4 FM/ Orlickoústecko 98.6
FM/ Chrudimsko 104.7/ Pardubicko 101.0 FM). Další možností je
živé vysílání přes internet: www.

TANEČNÍ 2017
Přihlášky do tanečních kurzů
na rok 2017 bude odbor kultura a školství Městského úřadu
Skuteč přijímat od 1. března 2017. Kurz bude probíhat
pod vedením Matěje Zelinky
v prostorách Kulturního klubu
Skuteč od září do prosince roku
2017. Jednotlivé lekce budou
v sobotu odpoledne. V závislosti na množství zájemců bude
otevřen jeden či dva kurzy nebo
se stejně jako v roce 2014 uskuteční kombinovaná varianta,
tzn. společné lekce a rozdělení
do dvou skupin v případě prodloužených a věnečků. Pro rok
2017 upřednostňujeme přihlášené v párech. Kurzovné činí
1.500 Kč na účastníka a v jeho
ceně je zahrnuto i vstupné na
závěrečný Věneček.

Přihlášky přijímáme telefonicky 469 326 487 / 486
nebo 731 557 422 / 477, mail:
matej.zelinka@skutec.cz nebo
lenka.fridlova@skutec.cz.

pátek 10. 2. – 20 hodin, KKS
SKAUTSKÝ PLES

středa 22. 2. – 19 hodin, KKS
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU

pardubice.rozhlas.cz. Naši zpravodajové mapují každý den dění
v Pardubicích, ale i v té nejzapadlejší vísce našeho kraje a přinášíme
rozhovory se zajímavými osobnostmi i informace ze sportu.

Sympatická Eliška je na plný úvazek milující manželkou charismatického a bohatého muže. Ovšem
jen do té doby, než ji na prahu čtyřicítky milým a korektním způsobem požádá o rozvod. Když nový
život, tak od základů! Česká komedie, ve které exceluje Petra Hřebíčková a Ondřej Vetchý vás jistě
potěší.
		
Vstupné v předprodeji 50 Kč, na místě 70 Kč

V pravidelných časech připravujeme do vysílání oblíbené pořady.
Každý všední den již v 5 hodin vás
v Dobrém ránu dobře naladí moderátor Jakub Malý a jeho hosté.
V Dobrém dopoledni až do 12 hodin moderátorky Jitka Slezáková
a Kateřina Prouzová nabídnou
výlety po kraji, zajímavosti týkající se vašich koníčků, pozvánky
za kulturou, rozhovory se slavnými
osobnostmi, humor i Radioporadny
s hosty přímo ve studiu. Svou oblíbenou písničku si vyberete a zazpíváte vždy po 12.00 a 17.00 hodině
v pořadu Písničky od srdce. Po obědě můžete procestovat Českou
republiku s pravidelným pořadem Česko - země neznámá, který
v letošním roce moderuje Pavel Kudrna. Toho po 14. hodině vystřídají
Věra Říhová a Miroslav Hruban.
Vždy dobře naladění a v obraze.
Díky nim a týmu reportérů zpravodajství vám neunikne nic z událostí
Pardubického kraje. Hodina plná

Zůstane to mezi námi je úsměvná, někdy možná i trochu hořká, každopádně vždy velmi osobitá talk show našich předních herců Evy Holubové a Boba Klepla. Diváci ovlivňují podobu večera
prostřednictvím svých otázek, položených buďto napřímo ze sálu, nebo napsaných před začátkem
představení.
				
Vstupné 300 Kč

pátek 24. 2. – 19 hodin, KKS
ZŮSTANE TO MEZI NÁMI

humoru na vaše přání je pořad Humoriáda, jehož režisérem jste vy
posluchači. Máte raději Vladimíra
Menšíka, nebo Felixe Holzmanna?
Jiřího Sováka, nebo Miloslava Šimka? Petra Nárožného, nebo Miroslava Horníčka? Zvolte si, kdo vás bude
od 16. hodin bavit. Vysíláme nejen
osvědčené pravidelné pořady, ale
zařazujeme i novinky. V letošním
roce je to pořad Svět zvířat, který vysíláme každou sobotu ve 13. hodin
a moderuje ho Blanka Malá. Další
novinkou je pořad Kontakt. Ten naváže na stejnojmenný pořad, který
v posledních pěti letech vysílala stanice Dvojka. Slibuje zajímavé hosty, zvídavé moderátory – a hlavně
prostor pro otázky posluchačů, kteří

se mohou hosta sami ptát na to, co
je zajímá, každý všední den po 20.
hodině.
Pokud posloucháte vysílání Českého
rozhlasu Pardubice na svých přijímačích nebo nás sledujete na internetu a FB, budeme rádi za vaše názory, dotazy a ohlasy, které nám pište
na adresu: studio.pardubice@rozhlas.cz Zavolat do studia a vyhrát
v soutěžích „Bleskovka“ a „Věřte,
nevěřte“, můžete také na telefonních
číslech 726 46 48 48 a 726 46 48 49.
Naladíte nás na těchto frekvencích:  Východní Čechy 104.7 FM,
Pardubicko 101.0 FM, Svitavsko
102.4 FM a Orlickoústecko 98.6
FM.

Připravujeme na březen:
1. 3. Chlap na zabití – divadelní představení
12. 3. A. Dvořák: Novosvětská – zahajovací koncert TNHS 2017
15. 3. Moravská lidová poesie v písních
18. 3. O cenu Vítězslava Nováka
19. 3. J. Offenbach: Rytíř Modrovous
23. 3. Naše písnička – koncert pro děti MŠ a ZŠ
26. 3. G. Puccini: Tosca
28. 3. Výstava: Obrazy z dědictví
31. 3. Hraje Decapoda – koncert pro žáky ZŠ a studenty SŠ
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VZPOMÍNKA

Dne 4. dubna si připomeneme 5. výročí úmrtí naší
drahé maminky, Františky Zoulíkové ze Skutče
a 15. února jejich nedožitých 100 let.
Kdo jste naši maminku znali a měli rádi, věnujte
jí spolu s námi tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná celá rodina.

Po zakoupení 20l stáčeného vína obdržíte

1l vína ZDARMA

Platí do 31. 5. 2017, tel.: 776 586 753
lajkuj facebook.com/vinotekaSkutec
Najdete nás v ul. Vít. Nováka 4, nad náměstím
(obecním úřadem) ve Skutči naproti řeznictví

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem, kteří se přišli dne 2. 1. 2017 naposledy rozloučit s naší
drahou maminkou a babičkou paní Jitkou Kroulíkovou z Bělé. Náš dík
patří panu Cemperovi za důstojné vystrojení posledního rozloučení, dále
všem za projevy soustrasti a květinové dary a hostinskému panu Sychrovi
z Bělé za vzorné zajištění smuteční hostiny.
dcera Jitka Šmahová s rodinou

Řádkový inzerát

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

Řádkový inzerát

Pronajmu v centru Skutče 3 garáže. Informace na tel. č.: 777 155 681.

Luční 858; 691 03 Rakvice

Výhradním dodavatelem vína pro festival TOMÁŠKOVA A NOVÁKOVA HUDEBNÍ SKUTEČ

je VINSELEKT MICHLOVSKÝ.

Kvalitní moravská vína z jejich produkce můžete zakoupit i ve Skutči, ve Vinotéce U soudku.
CD_inzerce_Mobilni_sluzby_CB_2017_125x80_v01.indd 1

04/01/17 11:04

STRANA 8

SKUTEčSKÉ NOVINY

TOMÁŠKOVA

NOVÁKOVA

12. 3.-7. 5. 2017
A. DVOŘÁK: NOVOSVĚTSKÁ

Vrcholné dílo světové symfonické tvorby
A. Dvořák: Symfonie č. 9 e moll, op. 95 Z Nového světa
P. I. Čajkovskij: Koncert pro klavír a orchestr b moll, op. 23
Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín
sólo klavír: Igor Ardašev, dirigent: Stanislav Vavřínek
NEDĚLE 12. března  16 hodin  Kulturní klub Skuteč

MORAVSKÁ LIDOVÁ POESIE V PÍSNÍCH
Písně v úpravě Leoše Janáčka v neobvyklé instrumentaci
zpěv: Pavla Fendrichová, loutna: Jindřich Macek
STŘEDA 15. března  18 hodin  Městské muzeum Skuteč

O CENU VÍTĚZSLAVA NOVÁKA

Soutěžní přehlídka dětských a mládežnických sborů
SOBOTA 18. března  po celý den  Kulturní klub Skuteč

J. OFFENBACH: RYTÍŘ MODROVOUS
Humorná opereta se zločinným námětem
Moravské divadlo Olomouc
NEDĚLE 19. března  16 hodin  Kulturní klub Skuteč

NAŠE PÍSNIČKA

Koncert s divadelní úpravou pro děti MŠ a ZŠ
Hudební divadlo dětem Hradec Králové
ČTVRTEK 23. března  9 a 10.30 hodin  Kulturní klub Skuteč

G. PUCCINI: TOSCA

Strhující operní drama ve výpravném provedení
Slezské divadlo Opava
NEDĚLE 26. března  16 hodin  Kulturní klub Skuteč

HRAJE DECAPODA

Klasická i filmová hudba od mládeže pro mládež
Symfonický orchestr ZUŠ Ústí nad Orlicí
PÁTEK 31. března  10 hodin  Kulturní klub Skuteč

TO NEJLEPŠÍ Z KLASIKY

Boni Pueri, Christina Johnston
a Komorní filharmonie Pardubice
dirigent: Marek Štilec
NEDĚLE 2. dubna  16 hodin  Kulturní klub Skuteč

L. JANÁČEK: OTČENÁŠ

Komorní kantáta pro tenor, smíšený sbor, harfu a varhany
Chrudimská komorní filharmonie
PS Rubeš Skuteč, PS Slavoj Chrudim
dirigent: Martin Profous, sbormistr: Zdeněk Kudrnka
NEDĚLE 9. dubna  16 hodin  kostel Nejsvětější Trojice Chrast

HLAVNÍ SPONZOR

Dirigent Miloš Machek, Filharmonie Hradec Králové, Mužské
vokální kvarteto Q VOX a sólisté
a nově zaranžované hity slavných
liverpoolských „Brouků“ – to je
Beatles mania.
Festival navazuje na řadu podobně úspěšných koncertů v žánru
crossover a pro obrovský zájem
zařazuje do programu na zimní
stadion ještě druhý atraktivní titul
– Dobrodružství filmové hudby.
Do Skutče z Prahy v šedesátičlenném obsazení mladých profesionál-

BEATLES MANIA

Symfonická verze nejznámějších hitů legendární skupiny
Filharmonie Hradec Králové
Mužské vokální kvarteto Q VOX
dirigent: Miloš Machek
STŘEDA 19. dubna  20 hodin  Zimní stadion Skuteč

ních hudebníků zavítá FILMHARMONIE i se svým šéfdirigentem,
kterým je Chuhei Iwasaki.
Filmharmonie již realizovala
projekt Vesmírná odysea či další
v duchu fantasy hudby. Koncertuje
např. i v pražském Rudolfinu. Ve
Skutči uvede výběr té nejslavnější
dobrodružné filmové hudby (Jurský park, Gladiátor, Piráti z Karibiku, Mumie, Zorro, Indiana Jones
apod.).

DUCHOVNÍ HUDBA NA CHLUMKU

Z díla A. Dvořáka a výběr spirituálů
Komorní sbor Collegium Cantantium, sbormistr: Zdeněk Kudrnka
NEDĚLE 23. dubna  16 hodin  kostel Panny Marie Luže

DOBRODRUŽSTVÍ FILMOVÉ HUDBY

Od Gladiátora po Piráty z Karibiku v podání FILMharmonie
Filmová filharmonie
dirigent: Chuhei Iwasaki
STŘEDA 26. dubna  20 hodin  Zimní stadion Skuteč

A. CH. ADAM: GISELLE

Romantický balet s vysokými tanečními nároky
Severočeské divadlo Ústí nad Labem
PÁTEK 28. dubna  19 hodin  Kulturní klub Skuteč

ORÁČ A SMRT

Disputace o životě, lásce a smrti
Alfred Strejček, Jitka Molavcová, David Burda, Josef Fojta
STŘEDA 3. května  18 hodin
 kostel Nanebevzetí Panny Marie Skuteč

ZÁVĚREČNÝ KONCERT S CARMEN

Nejslavnější španělská díla v komponovaném pořadu
sólo zpěv: Edita Adlerová
tanec: Lola Karpenko, kytara, zpěv: Miroslav Žára
housle: Anna Štěpánová, cajón, kytara, zpěv: Juraj Papi Garaj
NEDĚLE 7. května  16 hodin  Kulturní klub Skuteč
Změna programu vyhrazena
http://festival-hudebni.skutec.cz

POŘADATEL FESTIVALU

Koncerty
na zimním stadionu

PARTNEŘI

Unikátní koncertní prostředí

Kostel Panny Marie Pomocnice
na Chlumku je chráněnou kulturní
památkou České republiky. Současně je tento ranně barokní poutní
kostel výraznou a z dálky viditelnou dominantou města Luže. Díky
republikovým i zahraničním dotacím prošel interiér poutního chrámu v uplynulých letech rozsáhlou
rekonstrukcí.

Díky laskavosti římskokatolické
farnosti v Luži smíme již od roku
2011 pořádat v kostele vždy jeden
z festivalových koncertů. Pražský
ženský komorní sbor Collegium
Cantantium už festivalové publikum mohlo slyšet, a to v roce 2012.
Tehdy v kostele na Chlumku zazněl
velice populární cyklus Karla Jenkinse Adiemus.

Jmenovaný pražský sbor si tentokrát pod vedením sbormistra Zdeňka
Kudrnky připravil program sestavený
ze dvou kontrastních bloků. V první
polovině zazní čtyři duety a Moravské dvojzpěvy A. Dvořáka spolu
s cyklem písní E. Suchoně. Druhá
část se ponese v duchu spirituálů
a
moderní
duchovní
hudby
světových autorů.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

PARDUBICKÝ KRAJ

Prodej vstupenek na festival probíhá na odboru kultura a školství na Městském úřadě Skuteč, v Turistickém informačním
centru v budově Městského muzea Skuteč nebo na internetových stránkách: http://vstupenky.skutec.cz.
Další informace na http://festival-hudebni.skutec.cz nebo na tel. čísle 469 326 486/ 487, 731 557 422/477.

Slavnostní závěr s Carmen

Hlavní protagonistka závěrečného koncertu mezzosopranistka
Edita Adlerová se tematice zpracování Carmen věnuje celou svoji
pěveckou kariéru. Vytvořila již několik úspěšných pořadů a programů
s tímto námětem.
Program ve Skutči je sestaven
z nejslavnějších hudebních děl se
španělskou tematikou, jako je právě Bizetova Carmen, nebo písně
F. G. Lorcy a M. de Fally, a to ve
vynikajícím obsazení. Vedle Edity Adlerové se představí unikátní
formace La Magia del Flamenco.
Profesionální flamencová tanečnice
Lola Karpenko mistrně předvede
nejkrásnější tance v kouzelných
kostýmech, kytarových partů se
ujme skvělý kytarista Miroslav
Žára (žák Štěpána Raka). Dokonalý hudební zážitek obohatí precizní

housle Anny Štěpánové stejně jako
perkusní nástroj cajón Juraje Papi
Garaje, který neodmyslitelně k tomuto stylu patří.
Kombinace, výběr skladeb a oso-

bitý projev všech protagonistů zaručuje opravdu nevšední autentický
zážitek.
Texty festivalových pozvánek
připravila Lenka Frídlová
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