q K jednomu z nejúspěšnějších titulů na repertoáru Slezského divadla Opava patří opera Prodaná nevěsta.  Z recenzí vyplývá, že se opavskému souboru díky výborné souhře režijních, inscenačních a hudebních prvků podařilo
vytvořit inscenaci, na kterou se bude ještě dlouho vzpomínat.  Festival Tomáškova a Novákova hudební Skuteč ji zařadil do svého programu na 3. květen 2020. Více se o inscenaci dočtete na str. 2

Program zahajovacího koncertu
Vítězslav Novák: Maryša, předehra k dramatu bratří Mrštíků
Petr Iljič Čajkovskij: Koncert pro housle a orchestr D dur
Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 5 c moll „Osudová“
Sólo housle: Jiří Vodička, koncertní mistr České filharmonie
Dirigent: Jakub Klecker, šéfdirigent Moravské filharmonie Olomouc

q Orchestr Moravské filharmonie Olomouc s novým šéfdirigentem
Jakubem Kleckerem 17. ročník festivalu zahájí. Program koncertu
nabízí tři vynikající díla klasické hudby.

Na tý louce zelený

Operety jsou každoročně vyhledávaným bodem programu, zejména
jde-li o všeobecně známé tituly.
Opereta Na tý louce zelený patří
v České republice k nejoblíbenějším a nejčastěji uváděným. K její
popularitě přispěla také filmová
verze režiséra Karla Lamače z roku
1936, která proslavila písně jako:
Já bych chtěl mít tvé foto nebo Venoušku, Venoušku.
Příhody velkostatkářovy dcery Aleny Skalické, profesora Bulfínka,
lesního inženýra Miláčka a hajného Štětivce baví publikum více
než osmdesát let. Po inscenacích

„Klišé, že je neslučitelné hrát v orchestru a současně být i sólovým
hráčem, rozbil Josef Špaček, který
do filharmonie nastoupil jako první.
A protože jsme kolegové a známe se
od dětství, věděl jsem od něj, jaké
to je a že se to dá zvládnout. Od Josefa také později přišla nabídka,
abych se přihlásil na konkurz. Není
snadné skloubit sólovou kariéru
s orchestrem, ale má to své výhody.
Člověk zažívá zvuk symfonického
orchestru úplně jinak, hlouběji,
intenzivněji, poznáte daného skladatele v jeho asi nejlepším obraze.
Díky tomu pak dokážu lépe praco-

Vážení a milí přátelé,
s potěšením Vás na začátku roku
2020 oslovuji s pozvánkou na již
17. ročník festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč.  
Do loňského 16. ročníku jsme
vstupovali s přáním, aby zájem
návštěvníků neklesal a naopak měl
zvyšující se tendenci. A můžeme
s radostí konstatovat, že naše očekávání bylo beze zbytku naplněno.
Celková návštěvnost festivalu a zájem o jednotlivé koncerty či představení byl opět velký a překonal
i rok 2018.
Snad i proto, že hudba tolik oživuje
a sbližuje. Může být prožívána v tisícové společnosti, kde nikoho neznáme, a přece aniž kdo promluvil,
scelí tuto společnost, rozezní puls

i tep jistou společnou představou.
Vyvádí nás ze sebe samých, a proto
je citlivým a účinným lékařem.
Pokud i vy se budete takto na koncertech TNHS alespoň zčásti cítit,
splnil svoje poslání a cíl.
I pro letošní festivalovou nabídku
jsme se snažili vybrat divácky zajímavé a atraktivní tituly, které si, jak
věříme, získají nejen Vaši pozornost, ale i Vaše srdce. Chtěl bych
Vás proto co nejsrdečněji pozvat
k návštěvě nadcházejícího ročníku
festivalu Tomáškova a Novákova
hudební Skuteč, neboť jsem přesvědčen, že se v jeho společnosti
budete cítit příjemně a spokojeně.
Pavel Bezděk,
starosta

vat s komorním dílem a pracovat
s ním sám nebo v komorní hudbě,
recitálech či sólových koncertech.“
		 Jiří Vodička

v Ostravě a Českých Budějovicích
se k populárnímu dílu Járy Beneše
vrací režisérka Moravského divadla Olomouc Dagmar Hlubková.
„Lidová opereta je svébytný žánr,
kterým se můžeme pochlubit jako
jediní na světě. A Na tý louce zelený
patří k nejoblíbenějším zástupcům
tohoto žánru. Rok po své premiéře
se Benešova opereta dočkala šesti
set repríz, což je neuvěřitelné číslo,“ uvedla režisérka Hlubková.  
Termínem uvedení jmenované operety je neděle 29. března, začátek
v 16 hodin.

q Vedle sólistů a sboru olomoucké opery a operety sehraje v inscenaci
významnou roli také nejlepší přítel člověka.

q Mužský vokální soubor Danubius Octet Singers a slavná slovenská
herečka Božidara Turzonovová  společně představí literárně-hudební pořad k 90. výročí úmrtí Emy Destinnové v KD Hrochův Týnec.

Za podporu festival Tomáškova a Novákova hudební Skuteč děkuje níže uvedeným sponzorům a partnerům:
HLAVNÍ SPONZOR

MEDIÁLNÍ PARTNER

SKUTEČSKÉ NOVINY

STRANA 2

Louskáček – baletní pohádka pro celou rodinu
Libreto ke slavnému baletu P. I.
Čajkovského vychází z pohádky
německého spisovatele E. T. A.
Hoffmanna, který se vedle kariéry státního zaměstnance stal i významným umělcem. V roce 1814
začal publikovat pohádky a o dva
roky později vydal své dílo Louskáček a myší král, později přepracované francouzským spisovatelem
A. Dumasem.

Zkušený hudební skladatel se ujal
úkolu s velkým nadšením, neboť
miloval svět dětské obrazotvornosti, svět pohádek. Ačkoliv hudbu
k baletu Louskáček připravoval
v době velkého duševního utrpení,
dokázal se od svých problémů odpoutat a přenést se do bezstarost-

ného světa hravých dětí toužících
po idylickém dobrodružství.
Nové provedení baletu Louskáček
na skutečském festivalu představí
Severočeské divadlo Ústí nad Labem v neděli 5. dubna od 16 hodin.

Prodaná nevěsta baví
Kromě oper s historickými náměty vytvořil Bedřich Smetana také
opery komické. K nim se, vedle titulů Hubička, Tajemství, Dvě vdovy
nebo Čertova stěna, řadí také Prodaná nevěsta. V těchto operách vedle
sebe slavný skladatel staví různorodá témata s vážnou i mírně komickou atmosférou. Smetana je tradičně
označován za zakladatele české ná-

rodní hudby. Prodaná nevěsta byla
velmi dlouhou dobu nejhranější českou operou v zahraniční.
Slezské divadlo Opava tuto slavnou operu nastudovalo v režii
Lubora Cukra a hudebním nastudování Vojtěcha Spurného. Sloučením tradice s inovací vznikla nová
platforma, která je životaschopná,

progresivní a přitom nepostrádá cit
a respekt. Navíc se organizačnímu
týmu podařilo propojením všech
divadelních složek a akcentací humoru, nadsázky a gagů vytvořit
inscenaci, které se nemusí obávat
všechny věkové kategorie diváků.  
Prodaná nevěsta vás může pobavit
v neděli 3. května od 16 hodin.

Ze StarDance na skutečský stadion

Příběh o sváteční atmosféře Štědrého večera, ve kterém se tajemství
a krása spojuje s realitou i dětskou
fantazií ve fascinující labyrint, zaujal tehdejšího ředitele carských
divadel I. Vševolozskeho natolik, že si u Čajkovského objednal
hudbu k dvouaktovému baletu pro
Mariinské divadlo v Petrohradě.

Dasha Symphony je exkluzivní
symfonický projekt, který představuje koncertní provedení světově
známých popových písní v aranžmá
a pod taktovkou Martina Kumžáka.
Projekt realizovalo již šest velkých
českých filharmonický orchestrů.
Ve Skutči jej představí ve čtvrtek
7. května oblíbená Filharmonie
Hradec Králové, doplněná o členy
Pajky Pajk Quintetu.

„Pociťuji plnou neschopnost
hudebně vyjádřit
horu cukrovinek“,
napsal svému bratrovi
Petr Iljič Čajkovskij.

Vilém Veverka a Ultimate W Band na Chlumku
Skladby A. Vivaldiho, J. S. Bacha, A. Piazzoly (Ave Maria),
G. P. Telemanna, ale např. i  A. L. Webbera (Pie Jesu z Requiem) – to vše najdeme v programu festivalového koncertu,
který se ve čtvrtek 16. dubna od 18 hodin uskuteční v poutním kostele Panny Marie na Chlumku v Luži.
Světově proslulý hobojista Vilém Veverka patří k nejrespektovanějším českým interpretům. Jeho stylový záběr je
přirozeně široký; hraje vše od barokních concerti grossi až
po hudbu nejžhavější současnosti. Profiluje se jako sólový
a komorní hráč. Mezi jeho nejnovější počiny patří založení
Ultimate W Bandu, se kterým vytváří i programy spojující
hudbu klasickou např. s prvky jazzu, rocku i popu.

Dasha, vlastním jménem Dagmar
Sobková je česká zpěvačka s fenomenálním hlasem. Rovněž je velmi
obsazovanou a úspěšnou muzikálovou herečkou a zpěvačkou, která
vystupovala na mnoha významných
českých hudebních scénách včetně plzeňského Divadla J. K. Tyla
nebo na jevišti Hudebního divadla
v Karlíně, kde ztvárnila postavu
Máří Magdaleny ve světově proslulém muzikálu Jesus Christ Su-

perstar. Za tuto roli v roce 2010 pak
obdržela Cenu Thálie. Jako sólistka
vystupuje i samostatně v kapelách
Moondance Orchestra a Pajky Pajk
kapelníka a svého ex přítele Martina
Kumžáka.
Pajky Pajk Quintet
Martina Kumžáka
Martin Kumžák je český
hudebník, dirigent a skladatel. Skupinu Pajky Pajk
založil v roce 2000 a doprovázel s ní různé interprety. V roce 2006 založil
Moondance Orchestra,
který můžete znát ze soutěže StarDance, aneb
když hvězdy tančí. Patří
k vynikajícím aranžérům,
je autorem českých verzí
muzikálů West Side Story, Hair, Rusalka, Chicago a dalších, které také

dirigoval. Pajky Pajk Quintet hraje
ve složení: Martin Kumžák – piano,
Jan Jakubec (nebo Martin Lehký)
– basa, Tomáš Brožek – bicí, Pavel
Plánka – perkuse a Peter Binder –
elektrická kytara.

Životní motto Dashi
Je dokonce i vědecky dokázáno,
že pozitivní myšlení je 100x účinnější
než negativní.

„Já si nedovedu představit sám sebe pouze s hobojem
v ruce. Mám-li to říct s lehkou nadsázkou, ten hoboj ožívá
v mých rukách právě skrze prožitek, emoci, kterou zažívám
v horách. Hory pro mne představují silný fenomén mého
života, jsou jakýmsi kontrapunktem vůči hudbě. Pokud
chci realizovat ty nejnáročnější myšlenky a záměry, musím
odněkud čerpat. Jinými slovy, věřím, že skrze zkušenosti
a emoce, které zažívám ve vysokých horách, dokážu být
zajímavějším interpretem i člověkem.“
Vilém Veverka

Písně husitské, židovské a spirituály v Chrasti
Český náboženský reformátor Jan
Hus prosazoval lidový zpěv při bohoslužbě jako aktivní formu účasti
věřících na obřadech. Zpívali se
především 4 církví povolené lidové duchovní písně: Hospodine,
pomiluj ny, Svatý Václave, Buóh
všemohúcí a Jezu Kriste, ščedrý
kněže. První ze dvou jmenovaných
na koncertě zazní. Do husitské
doby náleží ještě vznik 11 písní
k různým příležitostem a svátkům,
z nichž některé jsou tradicí Janu
Husovi také připisovány.

k příběhu vyvedení Izraelitů Mojžíšem z egyptského otroctví) nebo
k Bibli obecně. Spirituály vznikaly
jako projev náboženské víry i touhy
po svobodě u amerických, ale i afrických černochů.
„Zpěv je to, co drží Žida při životě,
je to i symbol, není to pouhý zpěv,
je to židovská duše, židovská
paměť. Zpěv je i míza, která
tuto paměť oživuje.“
Elie Wiesel

Další část programu přiblíží posluchačům kulturu starobylého židovského národa. Inspirací ke vzniku
židovských písní byly často starozákonní žalmy nebo židovské svátky (např. chanuka, pesach, šabat,
purim). Jednou ze čtyř písní bude
i známá Schalom Aleichem (současně židovský pozdrav, v překladu
Mír s vámi).
Třetí část programu je věnována spirituálům, což jsou černošské duchovní písně vztahující se
ke Starému zákonu (nejčastěji

Nákup „last minute“
Prvním, velmi rychle vyprodaným koncertem byl koncert vokálního
uskupení 4TET. Díky nižší kapacitě míst se značným tempem vyprodal také koncert v městském muzeu Výlet do Španěl. V lednu našly
své majitele poslední vstupenky na muzikál Starci na chmelu.
V době uzávěrky tohoto vydání se vyprodání blížil také koncert Ireny
Budweiserové v evangelickém kostele v Proseči. Zde jsme se dohodli
na navýšení kapacity o 20 míst, tato se však již v pokladním systému
jako volná nepromítnou. Máte-li zájem o vstupenky na uvedený koncert, volejte na Městský úřad Skuteč, odbor kultura a školství, kde
vám zajistíme rezervaci vstupenek, které byste si vyzvedli na místě
před samotným koncertem.  
Pouze omezené množství vstupenek už je také v případě baletu Louskáček a operety Na tý louce zelený. Pokud vás lákají právě tyto tituly, s nákupem neotálejte.

Program duchovních písní husitských, židovských a spirituálů
provedou v kostele Nejsvětější
Trojice v Chrasti pěvecké sbory
Rubeš Skuteč a Slavoj Chrudim
pod vedením sbormistra Zdeňka
Kudrnky. Sbory budou posíleny
o hudební sóla (housle, bicí, akordeon).
Na koncert zveme v
26. dubna od 16 hodin.

neděli

Koncert s názvem Rocksymphony spojuje rockové evergreeny s doprovodem symfonického orchestru pod
vedením Viktora Kozánka, rockové kapely a Marty Jandové s Václavem Noidem Bártou. Projekt slaví obrovský úspěch, ve Zlíně bývá tradičně vyprodán již od roku 2014, ale naplnil haly také v Brně, Ostravě a Praze.
V neděli 10. května míří i na skutečský festival a to společně s filharmonií Hradec Králové. Přesvědčte se sami,
že tento koncert má opravdovou sílu a nadchne každého milovníka dobré hudby.

Barokní hudba bude znít v kostele
Baroko či barok je umělecko-kulturní směr, který vládl v Evropě v 17.
a 18. století. Vznikl v Itálii a rozšířil
se po celé Evropě a v jejích koloniích. Charakteristickými znaky baroka jsou dynamika – snaha o vyjádření pohybu, emotivnost až citová
vypjatost, bohatost tvarů i zdobnost
a velkolepost.
Za nejvýznamnějšího skladatele
barokní hudby bývá považován
Johann Sebastian Bach, jehož smrt
(1750) se kryje s datem, jež bývá
někdy považováno za konec barokní éry. Přidat k němu lze například
„slunného Itala“ Antonia Vivaldiho,
tvůrce mnoha barokních oratorií
Georga Friedricha Händela nebo
Claudia Monteverdiho. Z českých
tvůrců se rozhodně sluší zmínit Adama Michnu z Otradovic, Bohuslava
Matěje Černohorského a především
nejvýznamnějšího z nich: Jana Dismase Zelenku.
Do výběru z toho nejlepšího
v oblasti barokní hudby se můžete

zaposlouchat ve skutečském kostele
Nanebevzetí Panny Marie ve středu
6. května od 18 hodin. Koncertní
program speciálně pro festival připravili tři níže uvedení protagonisté.
Petr Hostinský – varhany
Hráče na klávesové nástroje znají
nejen místní. Kromě jeho pedagogického působení na ZUŠ V. Nováka ve Skutči v letech 2006 – 2018
a řady koncertů v našem regionu, ho
mnozí budou znát jak člena hudební
skupiny Sto zvířat. Petr Hostinský
se věnuje sólové koncertní činnosti
a působí jako umělecký vedoucí instrumentálního souboru ReBelcanto. Současně spolupracuje s dalšími
hudebními tělesy (Pardubický dětský sbor Iuventus Cantans, dětský
pěvecký sbor Vrabčáci z Jablonce
nad Nisou, Komorní filharmonie
Pardubice, Filharmonie Hradec
Králové, Městské divadlo v Jablonci
nad Nisou a další).
Helena Hozová (Tamelová)
soprán
Jako sólistku jste Helenu Hozovou
mohli slyšet na mnoha českých
festivalech - Theatrum Kuks, Po-

láčkovo léto, Mladé podium, Mladá
Smetanova Litomyšl, Orlicko –
Kladský varhanní festival, Festa
academia, Martinů či Tomáškova
a Novákova hudební Skuteč. I ona
je členkou souboru ReBelcanto,
s kytaristkou Irenou Babáčkovou
založila Duo Nana, které je od roku
2014 součástí České asociace komorní kytary.
Pavel Herzog – trubka
Také Pavla Herzoga si můžeme
pamatovat z koncertů ve Skutči
a okolí. Od roku 2009 je stálým členem symfonického orchestru Filharmonie Hradec Králové. Zabývá se
nejen hudbou barokní, klasickou,
sólovou, komorní či orchestrální,
ale také tanečními orchestry a big
bandovými kapelami. Díky svým
multižánrovým hudebním schopnostem se v roce 2006 stal trumpetistou populární ska a reggae skupiny Sto zvířat. Ta si v letošním roce
připomíná již 30 let svého působení
na české hudební scéně.
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Investice v místních částech
Rekonstrukce elektrického
vedení ve Žďárci
Na základě jednání se společností
ČEZ Distribuce jsme zjistili, že plánuje rekonstrukci rozvodu NN v obci
Žďárec u Skutče. Rekonstrukci již
projekčně připravuje firma PEN,
projekty energetiky s.r.o. Pardubice.
Projektová příprava má být dokonče-

na v červnu tohoto roku a samotná realizace by měla probíhat v roce 2021.

Projekt prozatím nezahrnuje lokalitu
nádraží. V průběhu února budou pracovníci výše jmenované firmy kontaktovat majitele objektů a pozemků
ve Žďárci, seznámí je s navrženou
trasou a budou řešit i případné smluv-

ní vztahy.
Město samozřejmě v souvislosti
s touto akcí plánuje rekonstrukci
veřejného osvětlení.  S tím může následně dojít i k úpravě umístění hnízd
veřejného rozhlasu.

Kanalizace Skutíčko
V prosinci schválilo zastupitelstvo

Místo pro místostarostu
Dnešní okénko místostarosty rozdělím do čtyř částí. Městu se vede
skvěle, rozpočet je z 99 % vyrovnaný (jak jste se ostatně mohli dočíst
v lednovém vydání SN), z čehož
mám velkou radost. Investice jsou
vidět nejen ve všech částech města,
ale i obcích spadajících pod Skuteč.
Za prvé bych chtěl poděkovat společnosti Granita s. r. o., která věnovala štěrk v hodnotě 95.000 Kč
na úpravu stávající zpevněné plochy v zatáčce u gymnázia směrem
do náměstí. Jak jsme již učinili
na našem Facebookovém profilu,
ještě jednou bych se chtěl omlu-

vit všem spoluobčanům, kteří se
během vánočních svátků vydali na veřejné bruslení. Zkušební
provoz po rekonstrukci zimního
stadionu se nevydařil přesně podle představ a z důvodu závady
na sněžné jámě bylo veřejné bruslení zrušeno. Situace byla operativně
vyřešena a stadion byl na přelomu
roku otevřen pouze v omezený
čas a jen pro veřejnost. Aktuálně
je situace pod kontrolou a stadion
přináší radost všem návštěvníkům.
Ve třetí části bych se jen okrajově
zmínil o dalším úseku nově obnovené cesty vedoucí od rybníka pod
Zbožnovem po stráni k silnici spo-

jující Zbožnov a Štěpánov. Opětovně vytvořená cesta ústí u lavičky,
kde naberete dech a sílu na zbytek
cesty a pokocháte se krásným výhledem na Skuteč. Ostatně přesvědčte se sami.
Závěrem bych se zmínil o Štěpánově, kam jsem byl pozván místním
sdružením dobrovolných hasičů
na jejich výroční schůzi, která byla
doprovázena skvělou video projekcí, zaměřenou mimo jiné na úspěchy mladých závodníků. Moc si
vážím práce všech lidí působících
ve spolcích, kdy s omezeným rozpočtem, avšak houževnatostí sobě

záměr vypsat výběrové řízení na akci
Kanalizace Skutíčko. Toto výběrové řízení bude na základě poptávky
administrovat Ing. Bárta, a jeho výsledek bychom měli znát začátkem
března tohoto roku. Podle výsledků
rozhodne zastupitelstvo o případné
realizaci.
Pavel Bezděk, starosta

Pozemkové
úpravy
v Lešanech
Upozorňujeme, že dle sdělení
Státního pozemkového úřadu
budou v letošním roce zahájeny komplexní   pozemkové
úpravy katastrálního území
Lešany. Podrobnější informace
přineseme v březnových SN.
redakce
vlastní, drží naživu tradice a hodnoty tak důležité pro celé fungování
vesnice a města.
Jaroslav Hetfleiš
místostarosta

Městská knihovna se těší z rostoucí návštěvnosti
Opět jsme se přesvědčili, že čtení je
zábava a že s knihou tráví volný čas
čím dál více lidí. V roce 2019 navštívilo městskou knihovnu 10.506
čtenářů. Toto číslo nám dělá velkou
radost, neboť je rok od roku vyšší.
V loňském roce jsme půjčili 31.242
knih.
Nejčtenější knihou pro dospělé jsou
Okamžiky štěstí od Patrika Hartla, na paty jí šlape kniha Grey od
J. L. Jamese a Nejlepší víkend opět
od Patrika Hartla. V oddělení pro
děti vede kniha Návrat do Nádhernie následovaná knihou Odkud
přichází jídlo od Emily Bone a Jen
27 dnů autorky Alison Gervais.

o zajímavých tématech,“ pochvaluje si hlavní organizátor Martin
Pavliš. Chirurg Tomáš Šebek bude
vyprávět o tom, co zažil na humanitárních misích neziskové organizace Lékaři bez hranic. Přednášku na téma Výraz tváře jako
okno do duše bude mít ředitel Národního ústavu duševního zdraví,
psychiatr, Cyril Höschl.

Městská sportovní hala
so 01.02. 		
		
		
ne 02.02. 		
		

Florbal – regionální liga (09:00 – 17:00)
Futsal – Divize D (17:00 – 20:00)
Stolní tenis – Divize muži
Kopaná – turnaj mládeže (08:00 – 17:00)
Stolní tenis – Krajský přebor muži
(9:00 – 17:00)

so 08.02. 		
		
ne 09.02. 		

Futsal – Divize D (09:00 – 12:00)
Futsal – Pardubický přebor (12:30 – 19:00)
Kopaná – turnaj mládež (08:00 – 14:00)

ne 16.02.		

Florbal – Liga Vysočiny muži (08:00 – 17:00)

so 22.02. 		
ne 23.02. 		
		
ne 29.02. 		

Florbal – liga mladších žáků (09:00 – 14:00)
Basketbal – Východočeský přebor muži 		
(17:00 – 19:00)
Kopaná – turnaj mládeže (08:00 – 15:00)
Stolní tenis – divize muži (09:00 – 17:00)

Aktuální rozpis jednotlivých sportovišť naleznete
na sportoviste.skutec.cz

Provoz sportovních zařízení ve Skutči v období
jarních prázdnin (10. - 14.02.2020)
Krytý plavecký bazén
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

10.02.
11.02.
12.02.
13.02.
14.02.

08:00 - 11:00
06:30 - 11:00
06:30 - 11:00
06:30 - 11:00
		

13:00 - 19:00
13:00 - 20:00
13:00 - 19:00
13:00 - 20:00
13:00 - 19:00

Zimní stadion - veřejné bruslení
10.02.
11.02.
12.02.
13.02.
14.02.

15:00 - 17:00
15:00 - 17:00
15:00 - 17:00
15:00 - 17:00
15:00 - 17:00

Sportovní hala

Městská knihovna Skuteč už také
zná svého Čtenáře roku 2019.
Stal se jím Jaroslav Kyncl, který knihovnu navštěvuje společně
s maminkou a bratry. K ocenění
gratulujeme a přejeme spoustu hezkých chvil nejen při čtení.

pondělí 10.02. - pátek 14.02. 14:00 - 22:00 (dle rozpisu)

Městská sportoviště Skuteč, s.r.o.,
přijmou pracovníka na pracovní pozici

pracující s knihovnou. V měsíci
únoru uspořádáme anketu pro děti
za účelem zvolit nejlepšího učitele, který má pozitivní vliv na je-

jich čtenářství. Výsledek ankety
zveřejníme v dubnovém vydání
Skutečských novin.
MK Skuteč

Den nabitý přednáškami na poutavá témata, takový bude
IV. Seminář ve Skutči: Věda, víra, skauting
Tomáš Šebek, Cyril Höschl nebo
Jarmila
Doležalová
vystoupí
na přednáškovém cyklu s podnázvem Věda, Víra, Skauting. Již
čtvrtý ročník celodenního semináře
se uskuteční 29. února 2020 v Kulturním klubu Skuteč. Program připravovaný skauty doplní výstavy.
„Těší nás, že jsme pro IV. Seminář ve Skutči opět sehnali vynikající hosty, kteří budou přednášet

SPORTOVNÍ KALENDÁŘ

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

V roce 2019 jsme pořídili 902
nových knih. Velkou inspirací při
výběru nových knih jsou sami čtenáři, kteří přicházejí se svými tipy
na zajímavé tituly.

Kromě tradičního ocenění Čtenáře
roku se v tomto roce rádi připojíme k tipu Svazu knihovníků
a informačních pracovníků, který
navrhl ocenit pedagogy spolu-
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Tím ale výčet hostů ještě nekončí.
Mezi přednášejícími je i vedoucí
muzea v Moravských Budějovicích
Petr Beránek, který v přednášce
Rudý Babylon popíše život obyčejných lidí ve stalinském a leninském Rusku. Svědectví o vypálení
obce Ležáky podá Jarmila Doležalová, jedna z přeživších tragédie.
Generální vikář Královehradecké
diecéze Jan Paseka bude přednášet

o výzvě papeže Františka Gaudete
et exsultate neboli Radujte se a jásejte.
„Letošní ročník bude opravdu nabitý. Museli jsme dokonce posunout
začátek o hodinu, aby se všechny
přednášky stihly,“ láká na událost
pořadatel Rudolf Požár. Seminář
je tradičně organizován místními
skauty ve spolupráci s Ekumenic-

Strojník na zimním stadionu
a koupališti
(nástup od 1. 5. 2020)

Požadavky:
► Věk nad 18 let
► Vzdělání - minimálně SOU technického zaměření
► Dobrý zdravotní stav a fyzická kondice
► Manuální zručnost
► Řidičský průkaz skupiny B
► Časová flexibilita, dobrá komunikativnost s lidmi
► zodpovědnost, spolehlivost, bezúhonnost
► praxe na obdobné pozici vítána

K přihlášce je nutno doložit:
► Strukturovaný životopis s údaji o dosavadních
zaměstnáních a odborných znalostech
► Kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
► Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší
než 3 měsíce
Písemné přihlášky zasílejte poštou či předejte osobně
nejpozději do 18.2.2020 na adresu:
Městská sportoviště Skuteč, s.r.o., Palackého nám. 133, 539 73 Skuteč
Informace podá ředitel společnosti Mgr. Tomáš Kopecký
– tel.: 775 559 855, e-mail:tomas.kopecky@sportovisteskutec.cz

Informace z evidence obyvatel
Počet osob k 31.12.2018 činil 5032. Stejný počet obyvatel, tj. 5 032,
je evidován i k datu 31.12.2019. Z toho v jednotlivých místních částech
šlo o tyto počty obyvatel:
Borek, Hněvětice 	
57 		
Lažany 	                     105
Lešany 		
40 		
Lhota u Skutče             57
Nová Ves 		
12 		
Radčice 	                  217
Skuteč	             3 699 		
Přibylov  		 77
Skutíčko 	                135 		
Štěpánov 	                  165
Zbožnov 	                117 		
Zhoř 		 48
Žďárec 	                303
V roce 2019:
narozeno:         47
odstěhováno: 94
přistěhováno: 110 	 zemřelo:         63
                    +157 		
- 157  	
Přirozený úbytek: 0
kou lesní školou a Římskokatolickou farností Skuteč. Nad letošním
ročníkem dokonce převzal záštitu
starosta Skutče Pavel Bezděk.
Přednášky se konají celou sobotu
a vstupné je 70 korun. Organizátoři radí účastníkům registrovat se

na stránkách els.skauting.cz/seminar/skutec, na kterých je možné
si předem zajisti také oběd za 70
korun. „Jak často zdůrazňujeme,
seminář ve Skutči není pouze pro
skauty, ale zveme i širokou veřejnost, přijít může opravdu kdokoliv,“ doplňuje Pavliš.
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SKUTEČSKÉ NOVINY

Výpis z usnesení z 35. schůze Rady města Skuteč
konané 16. prosince 2019 na MěÚ Skuteč
Rada města bere na vědomí:
01/035/2019
čerpání rozpočtu města za období leden – listopad 2019  
02/035/2019
změnu rozpisu rozpočtu města
Skuteč na rok 2019
Rada města schvaluje:
03/035/2019
čerpání rezervního fondu Základní umělecké školy Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim
04/035/2019
podání žádosti o dotaci z rozpočtu Pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky
požární ochrany jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce na rok
2020
05/035/2019
rozpočet příspěvkové organizace
SeniorCentrum Skuteč, Smetanova
946, Skuteč na rok 2020
06/035/2019
střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace SeniorCentrum Skuteč, Smetanova 946, Skuteč, na roky 2021 a 2022
07/035/2019
rozpočty škol a školských zařízení
zřizovaných městem Skuteč na rok
2020
08/035/2019
střednědobé výhledy rozpočtů
škol a školských zařízení zřizovaných městem Skuteč na roky
2021, 2022
09/035/2019
v souladu s platnou legislativou platové výměry ředitelů
škol a školských zařízení zřízených městem Skuteč, s účinností
od 01.01.2020
10/035/2019
objednávku
tesařských
prací
na střeše tribuny u fyzické osoby
Jaroslav Kopřiva, bytem Vítězslava Nováka 969, 539 73 Skuteč  
11/035/2019
smlouva o zajištění servisu se společností CANON CZ s.r.o, Praha
12/035/2019
smlouvu na realizaci přeložky zařízení distribuční soustavy v ulici
Boženy Němcové 317, Skuteč se
společností ČEZ Distribuce, a.s.,
Děčín
13/035/2019
poskytnutí peněžitého daru spolku
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Štěpánov na renovaci studny
na Štěpánově
14/035/2019
darování 1 ks montované chatky
Českému kynologickému svazu
ZKO Skuteč – 134
15/035/2019
darování 2 ks montovaných chatek
spolku Junák - český skaut, středisko Ležáky Skuteč, z. s.
16/035/2019
nájem prostor společnosti Golden
activity s. r. o. k umístění technologie nezbytné pro poskytování internetového připojení v č. p. 970

a č. p. 971 v ulici Družstevní, v č.
p. 931 až č. p. 933 v ulici Boženy
Němcové a v č. p. 350 na Palackého náměstí ve Skutči
17/035/2019
nájem půdní kóje v domě č.
p. 377 na Palackého náměstí,
Skuteč  
18/035/2019
nájem části pozemkové parcely
parcelní č. 396/1 o výměře 40
m², ostatní plocha - jiná plocha, k.
ú. Skuteč, obec Skuteč
19/035/2019
záměr prodeje p. p. č. 1886/1
o výměře 1118 m², zahrada, nacházející se v k. ú. Skuteč, obec
Skuteč, za cenu 300 Kč/m² + platná sazba DPH + náklady s prodejem spojené
20/035/2019
záměr prodeje části p. p. č.
1731/1 o výměře 83 m², ostatní
plocha – ostatní komunikace, nacházející se v k. ú. Lažany u Skutče, obec Skuteč, za cenu 35 Kč/
m² + platná sazba DPH + náklady
s prodejem spojené  
21/035/2019
zřízení
věcného
břemene
na p. p. č. 2489/2, k. ú. Skuteč,
obec Skuteč za jednorázovou
úhradu ve výši 1.000 Kč + platná
sazba DPH, ve prospěch ČEZ Distribuce a. s., Děčín  
22/035/2019
pořízení kódovacího systému
k objektu Mateřské školy, Skuteč,
Osady Ležáků 767, okres Chrudim
23/035/2019
objednávku č. 2019/O/00487
na tisk a grafické zpracování tiskovin se společností Grafies, a.s.,
Hlinsko
24/035/2019
platový výměr ředitele příspěvkové organizace SeniorCentrum
Skuteč
25/035/2019
smlouvu o dílo na projekt Systém
sběru odpadů ve Skutči se společností Agentura ValFia, s.r.o.
26/035/2019
vybudování systému MaR pro školní kuchyni a jídelnu Osady Ležáků
Skuteč a poskytování energetického managementu společností Amper Savings, a.s., Brno  
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit:
27/035/2019
prodej části p. p. č. 119/2 o výměře 1 m², ovocný sad a části
p. p. č. 1123/1 o výměře 31 m²,
ostatní plocha – ostatní komunikace, vše k. ú. Hněvětice, obec Skuteč za cenu 35 Kč/m² + náklady
prodejem spojené + platná sazba
DPH
Rada města revokuje:
28/035/2019
usnesení č. 25/033/2019 ze dne
02.12.2019.

v rozpočtu města Skuteč na rok
2019

Výpis z usnesení z 37. schůze Rady města Skuteč
konané 6. ledna 2020 na MěÚ úřadě Skuteč
Rada města bere na vědomí:
01/037/2020
změnu rozpisu rozpočtu města
Skuteč na rok 2019
02/037/2020
žádost č. j. SK/5047/2019 doručenou na podatelnu Městského
úřadu Skuteč
03/037/2020
dopis č. j. SK/20/2020 doručený na podatelnu Městského úřadu
Skuteč 06.01.2020
04/037/2020
protokol o kontrole plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění
a dodržování ostatních povinností
plátce pojistného v příspěvkové
organizaci SeniorCentrum Skuteč,
kontrola provedena dle plánu kontrol Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR
Rada města schvaluje:
05/037/2020

V souladu se zákonem o sociálních službách jsme registrovaným
poskytovatelem sociálních služeb
Domov pro seniory, Domov pro
osoby se zdravotním postižením
a Pečovatelská služba. Domov pro
seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením jsou pobytovými
službami. Jsou určeny těm, kteří
nejsou schopni za pomoci rodiny
a dostupných terénních a ambulantních služeb zůstat ve svém domácím prostředí. Jsou poskytovány 24
hodin denně. Pečovatelská služba
je terénní služba, jejímž cílem je
umožnit uživatelům zůstat co nejdéle v jejich přirozeném prostředí. Je
poskytována v domácnostech uživatelů v pracovní dny, od 7 do 14.30
hodin.
Naši klienti měli i v tomto roce
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, velikonoční
a vánoční výstavu.

Příjemným zpestřením byly návštěvy psích společníků z canisterapeutického spolku Kamarád, pravidelně
se také scházel náš pěvecký sbor
Radost. Úspěchy sklidili naši klienti
na soutěžích v pétanque a recitace,
Májové koulení a Zámecký šotek,
pořádaných v Heřmanově Městci. Navštívili jsme čtyři koncerty
v rámci hudebního festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč,
koncert Baroco Sempre Giovanne
a vánoční koncert PS Rubeš.
V rámci mezigeneračních setkávání
jsme spolupracovali s místními školami. Zavítaly k nám děti z MŠ Osady
Ležáků, MŠ Pokřikov, MŠ Prosetín,
ze ZŠ Komenského i ZŠ Smetanova,
ze ZUŠ Vítězslava Nováka i skutečského gymnázia. Stejně jako v minulém roce jsme se zapojili do projektu
Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata a projektů Celé Česko čte dětem
a Šťastné stáří očima dětí.
V rámci dalšího vzdělávání zaměstnanců se uskutečnily čtyři interní
školicí akce. Stejně jako v předchozích letech jsme spolupracovali
se vzdělávací agenturou Seduca
a v SeniorCentru Skuteč proběhlo
šest odborných seminářů. Další semináře proběhli u renomovaných
vzdělávacích agentur. Uskutečnily

Kalendář rybářských závodů v 1. pololetí
21.03.2020 SKUTEČSKÁ PŘÍVLAČ DVOJIC
I. ročník v lovu pstruhů na Zbožnovském rybníku. Přihlášky
a informace podávají Netolický Lukáš, tel.: 724 236 066 a Netolický
Zdeněk, tel.: 724 236 065.
28.03.2020 SKUTEČSKÝ PSTROUŽEK
IX. ročník  již tradičního závodu v lovu pstruhů na umělou mušku či
třpytku a twistra rovněž na rybníku Zbožnovském. Přihlášky a informace stejně jako u přívlače dvojic.
30.04.-03.05.2020 SKUTEČSKÁ PADESÁTKA
Padesátihodinový maraton dvojic v lovu kaprů a amurů na rybníků
Štěpánovském. Závod je již obsazen, informace podá Sotona Marcel,
tel.: 607 879 726.
16.05.2020 SKUTEČSKÝ KAPŘÍK
Závody jednotlivců metodou položená, plavaná, feeder na rybníku
Štěpánovském. Přihlášky a informace podávají Sokol Josef, tel.:
732 181 691 a Netolický Zdeněk, tel.: 724 236 065.
17.05.2020 ZÁVODY MLADÝCH RYBÁŘŮ
V. ročník závodů mladých rybářů a rybářek do 15 let na rybníku
Štěpánovském. Informace a přihlášky Netolický Lukáš, tel.:
724 236 066 a Bárta Zdeněk, tel.: 777 973 351.
Závody budou doprovázeny bohatým občerstvením, v případě závodů
21.03., 28.03. a 16.05. i tombolou.
Netolický Zdeněk, MO ČRS Skuteč

Výpis z usnesení z 36. schůze Rady města Skuteč
konané 30. prosince 2019 na MěÚ úřadě Skuteč
Rada města schvaluje:
01/036/2019
rozpočtové opatření č. 11/2019

Ohlédnutí za rokem 2019

Máme za sebou další rok činnosti
SeniorCentra Skuteč. Jsme příspěvkovou organizací města Skutče, která byla zřízena v roce 2002 za účelem zajištění sociální pomoci starým
a zdravotně postiženým občanům,
kteří potřebují pomoc a podporu při
péči o vlastní osobu.

podání žádosti o dotaci z Programu podpory budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji na rok 2020 na pořízení
veřejných WC ve Skutči
06/037/2020
podání žádosti o dotaci z Programu podpory kultury a památkové
péče v Pardubickém kraji na rok
2020 na restaurování hrobu F. J.
Rubeše
07/037/2020
podání žádosti o dotaci na projekt Realizace sídelní zeleně 2,
přes MAS SKCH, z. s. do výzvy č.
2 OPŽP - Realizace sídelní zeleně
08/037/2020
rozhodnutí o výběru vítězného
uchazeče na akci Žulová stezka
Horkami
III. etapa
09/037/2020
darovací smlouvu se společností
GRANITA s.r.o., Skuteč

ÚNOROVÉ TEPLOTNÍ REKORDY

Maximální denní teplota
27.02.1994        +22,0 °C        Český Krumlov
Minimální denní teplota
11.02.1929        -42,2 °C         Litvínovice u Č. Budějovic

MASOPUST 2020

Tradice Masopustu na Skutečsku stále žije. Pravou masopustní obchůzku můžete vidět ve dvou místních částech v níže uvedených termínech:
22. února – Radčice a 29. února – Zbožnov.

se supervize týmů ošetřovatelské
a sociální péče a odborné stáže
v Centru denních služeb Motýl
v Hlinsku. Zaměstnanci všech úseků měli možnost teambuildingových aktivit v Daňkovicích.
Pobytové služby Domov pro seniory
a Domov pro osoby se zdravotním
postižením využívalo k 31. 12. 2019
celkem 142 klientů, z toho 97 žen
a 45 mužů. Průměrný věk žen byl
83 let, u mužů 77 let, nejmladší klient měl 53 let, nejstarší 98 let. 72 %
klientů pobíralo příspěvek na péči ve
3. a 4. stupni, 19 % ve 2. stupni.
Pečovatelská služba měla k 31. 12.
2019 celkem 23 klientů, z toho 19

žen a 4 muže. Průměrný věk žen byl
79 let, u mužů 81 let, nejmladší klient měl 49 let, nejstarší 96 let.
Podařilo se nám realizovat několik
větších investičních akcí, jakými byl
nákup 70 elektricky polohovatelných ošetřovatelských lůžek, nákup
nových televizí pro klienty v souvislosti s přechodem na vysílací standart DVB-T2, pořízení bezzápachových košů na použité inkontinenční
pomůcky nebo nastavení moderního
systému inventarizace majetku.
Podrobnější údaje o našich službách
najdete na www.scskutec.cz.
Mgr. Linda Bodláková
vedoucí sociální péče

Strategie rozvoje města
Na začátku letošního roku bylo
zahájeno zpracování Strategie rozvoje města Skuteč. Jedná se o klíčový
dokument, který určuje rozvojové
priority na řadu dalších let a jako takový bude důležitým nástrojem pro
rozhodování jak politického vedení
města a městské správy, tak pro koordinaci zájmů a aktivit dalších klíčových subjektů působících ve městě.
Strategii rozvoje tvoříme pro město
a jeho obyvatele, pro lidi, kteří v něm
žijí, pracují, baví se, stejně tak pro jejich děti, které ve Skutči budou chtít
žít a budou se tady cítit dobře.

vání s tím spojených.   Při zpracování strategie rozvoje města bude
použit tzv. participativní přístup
– do zpracování budou zapojeny
subjekty městské správy, politické
reprezentace, veřejnosti a další.
Kromě dotazníkového šetření, které umožní přímé zapojení občanů,
proběhne také veřejné projednání
návrhu strategie rozvoje města. Výslednou podobu dokumentu bude
schvalovat zastupitelstvo města
na konci letošního roku. Zpracování Strategie rozvoje města Skuteč
probíhá v rámci projektu vytvoření
strategických dokumentů pro svazek obcí Mikroregionu Skutečsko-Ležáky, jehož je město členem.

Usilujeme o to, aby výsledný dokument byl dílem dohody a očeká-

Pavel Franěk,
AQE advisors, a.s.

Výsledky Tříkrálové sbírky

Tříkrálová sbírka, celorepubliková
akce, při které koledníci se zapečetěnými pokladničkami vyrážejí
do ulic, slaví letos 20 let od svého
vzniku. Za tu dobu se stala celospolečenskou událostí, která přináší
všem zúčastněným radost, a především ukazuje sílu lidské solidarity. Oblastní Charita Nové Hrady
u Skutče letos vybrala 1 056 247 Kč.

Když před dvaceti lety vyšli do ulic
první dobrovolníci v pláštích s korunami na hlavách, nikdo netušil,
že si tato akce získá tak velkou popularitu a že se tato lidová tradice
promění v největší charitativní sbírku v Česku.
Více jak 100 000 Kč
v pokladničkách
„V letošním roce se v samotné
Skutči a okolních obcích vybralo rekordních 81 072 Kč (Skuteč,
Radčice, Žďárec, Zhoř, Lažany,

Skutíčko, Štěpánov, Zbožnov,
Hněvětice, Lešany), 14 284 Kč
(Vrbatův Kostelec), 7 478 Kč
(Leštinka).   Za oblastní Charitu
Nové Hrady u Skutče, která sbírku
pořádá, se v letošní roce vybralo
celkem 1 056 247 Kč.
Rozšíření centra služeb
i vzdělávání v Indii
Vybrané peníze poputují například
na krytí spolufinancování rozšíření
Centra sociálních služeb v Chotovicích - Dům sv. Josefa. V objektu
vzniknou nové prostory a zázemí
ambulantních a terénních služeb,
kanceláře, prostory pro pracovníky
a uživatele denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen. Dále se
zapojíme do projektu v Indii, kde
podpoří kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi
a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore.
dokončení na straně 7

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
pohotovostní služby jsou od 9 do 13 hodin
Únor
1.2. Sobota
2.2. Neděle
8.2. Sobota
9.2. Neděle
15.2. Sobota
16.2. Neděle
22.2. Sobota
23.2. Neděle
29.2. Sobota

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

Březen
1.3. Neděle
7.3. Sobota
8.3. Neděle

MUDr. Josef Cimburek
MUDr. Eva Konývková
MUDr. Eva Konývková

Yvona Chludová
Yvona Chludová
Petr Foltan
Petr Foltan
Lubomír Pecháček
Lubomír Pecháček
Libor Bačkovský
Libor Bačkovský
Josef Cimburek

Skuteč, Smetanova 568
Skuteč, Smetanova 568
Herálec 81
Herálec 81
Miřetice 31
Miřetice 31
Hlinsko
Hlinsko
Skuteč

Zdravotní středisko
Zdravotní středisko

Skuteč
Hlinsko, Nádražní 548
Hlinsko, Nádražní 548

Tyršova 386
Poliklinika Hlinsko
Poliklinika Hlinsko

Družstevní 1401
Družstevní 1401
Tyršova 386
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ZPRÁVY ZŠ KOMENSKÉHO
Vánoční akademie
ZŠ Komenského
Stalo se již tradicí, že v adventním
čase připravila Základní škola Komenského vánoční akademii. Letošní ročník se uskutečnil pod názvem
Vánoční akademie aneb Cirkus
bude. Toto motto skvěle vystih-

lo radost z pohybu, tance, zpívání
a hraní v naší škole. Akademie se
uskutečnila 18. prosince 2019 a jako
již tradičně nabídla v podání žáků
a učitelů naší školy zajímavou paletu pestrobarevných vystoupení.
Přestože téma bylo poněkud netradiční, ve vystoupeních byl znát
nádech vánoční atmosféry. Tomu
také přispívalo vánočně vyzdobené
kulturní středisko, kde se akademie
konala. Celou akademii moderovali žáci osmé třídy Tina Pražanová
a David Salát. Myslím, že byli skvělí, dokázali svými vtipnými dialogy
zaujmout diváky, dokonce vykouzlit
na jejich tvářích nejeden úsměv. Patří jim za to velký dík.
Akademii odstartovali žáci osmé
třídy svým vystoupením Cirkusauťák- jsme parta správná. Potom
si diváci pochutnali na Bobíkovi
se žáky první třídy Mňam, mňam
Bobík, žáci druhé třídy nám splnili
Andělská přání. Se žáky třetí a páté
třídy jsme se podívali na Madagaskar a do Francie. Florbalové triky
nás naučili žáci sedmé třídy, při
józe se čtvrtou třídou si zase diváci
trochu odpočinuli a mohli v klidu
relaxovat. Pak následovala akrobacie šesté třídy. Závěr patřil odcházejícím žákům deváté třídy a jejich
tanečním kreacím na skladbu Jambo, Mambo. Na úplný závěr si diváci zazpívali s částí pedagogického
sboru a pěveckým sborem Smíšek

Krev toulavou, Vánoce bílý a Vánoce přicházejí. Letošní akademie
byla opět skvělou podívanou a velké
poděkování patří všem účinkujícím,
pedagogům, kteří děti připravovali,
prostě všem, kteří se na ní podíleli.
Jiří Kasseckert

s obavami jak zvládnu test, zkoušení,
prezentaci,… ale s tím, jak mi tam je
dobře a jak se mi mezi kamarády líbí.
Posuďte sami, jak se nám dařilo.
Zápis nanečisto
5. února od 15:00 hodin
Ve středu 5. února od 15:00 do 16:00
hodin je v prostorách školy připraven
pro předškoláky a jejich rodiče tradiční zápis nanečisto. Dovolujeme
si vás tímto pozvat, abyste si přišli
projít stanoviště matematiky, přírodovědy, hudební a tělesné výchovy.
Využijte možnost položit zkušeným
pedagogům dotazy, konzultovat

školní zralost vašeho dítěte, zeptat
se na vše, co vás zajímá a co vám
může naše škola nabídnout. V tento
den budou také zpřístupněny další
prostory školy, přijďte nahlédnout
do nově opravených tříd a odborných učeben. Rádi vás přivítáme bez
ohledu na to, pro kterou školu se později rozhodnete. Vyzkoušet se svým
dítětem zápis nanečisto je skvělou
příležitostí eliminovat stres ze zápisu,
který předškoláky čeká v dubnovém
termínu. Ve středu tu budeme osobně
jen pro vás a vaše děti.
Ing. Bc. Šárka Horáková,
ředitelka školy

Jak na Nový rok, tak po celý rok
Od ledna je každá učebna ve škole
včetně šaten a tělocvičny vybavena
triem košů na třídění odpadů. Žáci
byli v rámci výuky poučeni, co kam
patří. Třídní služba dohlíží na správnost a všichni se těšíme na Tondu
Obala, který se k nám chystá v únoru se svou edukativní výstavou
a přednáškou. Zpětně po měsíci
vyhodnocuji tento novoroční dárek
jako přínosný. Jako škola jsme se
zapojili do projektu s firmou Eko-kom, která nám mimo jiné darovala
i propagační materiály. Jsme hrdí,
že patříme k 73% obyvatel České
republiky, kteří třídí odpady, a jsme
rozhodnuti inspirovat i naše rodiny,
aby se k nám přidaly.

Děti MŠ a prvních ročníků ZŠ letos plánujeme potěšit představením
Divadla Věž s hudebním pořadem

S paní učitelkou třídní jsme si
říkali, že by to neměly být jen
peníze, ty by totiž zatížily především kapsy našich rodičů. Nápadů jsme měli několik, nakonec
vyhrál návrh Rózy Wohlinové,
že bychom mohli udělat sbírku oblečení a školních potřeb
do Azylového domu v Chrudimi.
Věci osobně do Azylového domu
dopravily naše vyučující: p. uč.
Suchánková a Filipi v pátek před
vánočními svátky.
třída sekunda

Barevný týden
V týdnu od 13. do 17. ledna se naše
škola připojila k celorepublikovému
projektu Hrdé školy - Barevný týden. Každý den symbolizovala jedna
barva – modré pondělí, zelenožluté
úterý, duhová středa, červený čtvrtek
a černobílý pátek. Jednotlivé barvy
jsme ctili oblečením a doplňky. Barvy nás stmelovaly nejen jako třídní
kolektivy a pedagogický sbor, ale
především jako školu – jeden celek,
jednu partu. Moc jsme si tyto dny
užili, i když nás při hodinách čekaly pololetní práce a další souhrnné
prověrky. Možná právě proto to tak
bylo načasováno - nejít do školy

Ježíškova vnoučata
Projekt Ježíškova vnoučata je
akce, která se snaží starým či
nemohoucím lidem v domovech
důchodců zpříjemnit vánoční čas.
Těmito vnoučaty se stali i žáci
našeho gymnázia a v pondělí
16. 12. 2019 navštívili skutečské
SeniorCentrum.
Třídy sexta, septima a 2.BP si
připravily pro babičky a dědečky dárek v podobě divadelního
představení České nebe a předaly
i dárek hmotný – tavicí pistole
a entlovací nůžky.
Martina Marková
Ježíškovo vnouče ze Septimy

Jak Uhlíř Skoumal Svěrák aneb
Televize Věž uvádí!
Pro starší žáky aktuálně domlouváme uvedení zábavně vzdělávacího
projektu Východočeského divadla
Pardubice s názvem Baroko pro
oko, na kterém se podílí herci krajské divadelní scény a hudebníci
Komorní filharmonie Pardubice.

Mezinárodní spolupráce žáků
Gymnázia ve Skutči
– eTwinning
Žáci třídy tercie pracovali v předešlých letech již na dvou projektech, a to se školou v Řecku. Oba
projekty byly oceněny certifikátem kvality.

Termínem prvního pořadu je úterý
7. dubna, datum uvedení druhého
pořadu ještě dojednáváme. Během
února budou školkám i školám rozeslány pozvánky.

Hlasovat můžete prostřednictvím internetové ankety zde:
https://www.nejuspesnejsisportovecroku.cz/. Hlasovat můžete
na níže uvedené stránce až pro 5
sportovců. Tato forma nahrazuje
anketní lístky v Chrudimském

deníku. Hlasovat můžete do 12.
února 2020.
Nominace nejlepších sportovců
za rok 2019 byla ukončena dne
6. ledna 2020. Anketu Nejúspěšnější sportovec Chrudimska
pořádá agentura Sport action
s.r.o., Sportovní unie Chrudimska
a město Chrudim.
Vstup na slavnostní večer  je pro
veřejnost zdarma s tím, že vstupenky si lze předem vyzvednout
v Informačním centru Chrudim,
popř. v kanceláři Sportovní unie
Chrudimska, V Průhonech 685.
Vojtěch Čižinský

O sloučení obou subjektů rozhodl
zřizovatel, Pardubický kraj, v duchu již osvědčených sloučení z jiných měst, kdy školy při nemocnicích byly připojeny k místním
speciálním školám. Krátká dojezdová vzdálenost, znalost prostředí,
spojení ekonomické agendy, zastupitelnost učitelů či využití pomůcek
– to vše hovořilo ve prospěch tohoto záměru poté, co se stávající paní
ředitelka Ing. Lenka Jeníčková rozhodla odejít na zasloužený důchod.

Máme radost z toho, že se tato škola stává naší součástí a věříme, že
nebude jen pouhým detašovaným
pracovištěm, naváže na svou bohatou tradici, kterou se pyšní a bude
pro nás také inspirací. Vždyť byla
založena již v roce 1908 samotným
zakladatelem léčebny MUDr. Hamzou, který si byl velice dobře vědom
skutečnosti, jak důležité je vzdělávání jeho svěřenců v době léčebného pobytu. Škola byla založena jako
vůbec první svého druhu ve střední
Evropě a nyní má za sebou neuvěřitelných 110 let existence!
Více se o škole při léčebně můžete dozvědět na webu školy http://
www.zsluzekosumberk.cz/, nebo
stránkách léčebny http://www.
hamzova-lecebna.cz/cz/p/skola-a-skolka/.
Mgr. Bc. Petr Vtípil
ředitel školy

ZPRÁVY Z GYMNÁZIA

Hlasujte pro nejúspěšnějšího
sportovce Chrudimska
Nejúspěšnější sportovci Chrudimska roku 2019 se sejdou
na slavnostním večeru 19. února
2020 v chrudimském Divadle
Karla Pippicha. Vítěze jednotlivých kategorií vybere opět odborná porota, ale ani veřejnost
nezůstává stranou. Právě nyní
můžete vy svými hlasy rozhodnout, kdo získá ocenění v kategorii Cena fanoušků.

Když před téměř třiceti lety naše
skutečská škola otevírala své brány,
byli mezi prvními učiteli pedagogové ze školy při Hamzově dětské
odborné léčebně Luže. Léta běžela
a školy psaly svou vlastní historii.
Od 1. ledna 2020 vykročily obě
školy na novou, tentokrát společnou cestu.

Sbírka pro Azylový dům
v Chrudimi
V listopadu jsme my, žáci třídy
sekundy, přemýšleli, jak bychom
mohli přispět k vánoční charitě...

Festival pro MŠ a ZŠ

Snahou pořadatelů je, aby festivalem Tomáškova a Novákova
hudební Skuteč „žilo“ celé město.
Proto jsou pravidelně součástí doprovodného programu také hudební pořady pro děti mateřských škol,
žáky základních škol a popř. i studenty místního gymnázia.

Sloučení speciální školy se
školou při Hamzově odborné
léčebně v Luži

Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů
Vítězslava Nováka 584, 539 73 Skuteč
www.gymskutec.cz

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ÚTERÝ 4. ÚNORA, 12:00 – 16:30
Bližší informace o studijních oborech Gymnázium
všeobecné a Bezpečnostně právní činnost: přijímací řízení, průběh studia a jeho zakončení, volnočasové aktivity, možnosti ubytování pro dojíždějící žáky.

Vzhledem k časové dotaci na výuku, která je v letošním roce
o hodinu nižší, jsme přemýšleli,
zda vůbec můžeme nějaký mezinárodní projekt uskutečnit.
Překvapením bylo, že sami žáci
trvali na realizaci eTwinningového projektu, a to přesto, že to
pro ně automaticky znamená více
práce a přípravy do hodin angličtiny.  Podařilo se nám navázat
spolupráci s francouzskými vrstevníky z College didier daurat
v Saint Gaudens. Projekt nese
název „Let´s be penpals“ a účastníci si spolu dopisují prostřednictvím zabezpečeného prostředí
TwinSpace, kde sdílejí informace
o sobě, svých zemích a školách,
svátcích, svých zážitcích a zájmech.
Další projekt nese název „Long
live the knights!“ Zde jsou part-

nery současné třídy sekundy žáci
slovenské školy ze Svidníku,
řecké školy z Pyrgosu a rumunské školy z Tecuci. Projekt má
charitativní zaměření, kdy se žáci
po prvotním představení sebe,
svých škol a zemí věnují činnostem, kterými by v rámci vlastních
možností mohli pomoci potřebným. Zatím uskutečnili sbírku
starých mobilů, která má pomoci
záchraně goril nížinných, a uspořádali charitativní sbírku oblečení a školních potřeb pro Azylový
dům v Chrudimi. Prostřednictvím Dne laskavosti v podstatě
stále hrají třídní hru „Na laskavce“. Projekt má i charakter
preventivní, kdy proběhnou aktivity zaměřené na e-bezpečnost,
vztahy ve třídě a ochranu životního prostředí. Díky programu
eTwinning tak žáci reálně využívají nabyté znalosti z různých
předmětů ve škole, které se takto
mění v kompetence potřebné pro
život.
Vědecká olympiáda
Evropské unie
Matěj Vostrčil byl na základě
svých výsledků v Biologické
olympiádě pozván na výběrové
soustředění biologů do Prahy.
Na tomto soustředění byli vybíráni dva soutěžící, kteří budou
reprezentovat naši republiku
přímo na EUSO (Vědecká olympiáda EU). A Matěj Vostrčil ze
sexty uspěl a bude tak jedním ze
dvou biologických reprezentantů
v EUSO týmu ČR v roce 2020.
Blahopřejeme!
Odborná exkurze BP
Součástí práce bezpečnostních
složek bývají i situace, kterým
bychom se rádi vyhnuli. Nejhorší z nich je zranění a smrt. Jelikož by nebylo rozumné se tvářit
že neexistují, snažíme se na ně
naše žáky připravit. Výuka první
pomoci podle nejaktuálnejsich
postupů je samozřejmostí, nyní
nastal čas pro poznání lidského
těla pro její lepší aplikaci a pro
posílení psychické odolnosti.
Takže žáci 4. BP vyrazili do  Pardubické fakultní nemocnice, aby
se zúčastnili pitvy. Bezprostřední
setkání se smrtí bylo mrazivé, ale
brzy v žácích zvítězili budoucí profesionálové a se zaujetím
sledovali jednotlivé části lidského těla a jejich funkce. Díky
korektnímu a přitom vstřícnému
přístupu paní patoložky a celého personálu se žáci dozvěděli
spoustu nových informací. Návštěva to byla svým způsobem
velmi náročná, ale všichni se jí
zhostili se ctí.
Více na www.gymskutec.cz
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Přihlášky do kurzů tance a společenské výchovy na rok 2020 bude odbor
kultura a školství Městského úřadu Skuteč přijímat od pondělí 2. března
2020.
Kurz bude probíhat pod vedením Matěje Zelinky v prostorách Kulturního
klubu Skuteč od září do prosince. Jednotlivé lekce budou v sobotu odpoledne. V závislosti na množství zájemců bude otevřen jeden či dva kurzy. Opět
upřednostňujeme přihlášené v párech, mohou se však hlásit i jednotlivci.
Kurzovné činí 1.500 Kč a je v něm zahrnuto i vstupné na závěrečný
Věneček. Přihlášky přijímáme telefonicky 469 326 487/486 nebo
731 557 422/477, e-mail: matej.zelinka@skutec.cz nebo lenka.fridlova@

Lístky brzy nebudou
Nezveřejňujeme pozvánku na divadelní představení Šťastný
vyvolený, které v Kulturním klubu Skuteč uvedeme 3. dubna. V době
uzávěrky novin zbývaly v prodeji poslední dvě vstupenky. Vzhledem
k tomu, že v rámci prodeje jarního divadelního cyklu evidujeme rekordní počet abonentů, volných vstupenek i na další dvě představení
zbývá k prodeji jen omezené množství. K datu uzávěrky to bylo 5 vstupenek na Velkou bankovní loupež 17.03. a 23 vstupenek na Legendu
997 (V+V) - 25.05.
Značnému zájmu příznivců skutečské kultury se těší také zábavný
pořad Haliny Pawlowské – Manuál zralé ženy, který se v KKS bude
konat 12. února. Na one woman show úspěšné spisovatelky, scénáristky, ale i výborné vypravěčky zbývá v sále posledních 18 volných míst.

Přehlídka pěveckých sborů
Přestože na plakátech festivalu se objevují pouze hlavní programové tituly,
jeho neodmyslitelnou součást tvoří i nadále také Soutěžní přehlídka dětských pěveckých sborů O Cenu Vítězslava Nováka. Propagovat ji budeme na samostatných plakátech, jakmile budou známá jména přihlášených
sborů. Stejně jako v předchozích letech, bude vstup na přehlídku, která
proběhne v sobotu 28. března, zcela zdarma.

Výlet do Španěl je obsazený
Všechna místa na Výlet do Španěl jsou už od konce roku 2019 vyprodána.
Ti, kteří s nákupem vstupenek na koncert 25. března 2020 nezaváhali, se
mohou těšit na ohnivé španělské rytmy Guitar Arte Tria ve skladbách slavných autorů, španělské lidové písně, argentinské tango i písně ze Sevilly
či Grenady.

Výstava
obrazů Ivany
Müllerové
Dne 28.02.2020 v 17:00 hodin bych
Vás ráda pozvala na vernisáž mojí
výstavy obrazů Výzvy. Kytarou
a zpěvem zajistí hudební doprovod Karolínka Vtípilová a Eliška
Charouzová. Tuto akci bych ráda
věnovala jako vzpomínku na mého
dědu, pana Bedřicha Vtípila (1917
- 2008), který byl mojí oporou,
ve Skutči žil a jako holiče ho znalo
i široké okolí.

PARDUBICKÝ KRAJ
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Pardubický kraj vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

manažer projektů
zámek Bystré a hrad Rychmburk.
Více informací na:
www.pardubickykraj.cz

ZVEME DO KINA
Do příjemného prostředí skutečského kina v Kulturním klubu Skuteč
zveme jak skutečské, tak návštěvníky ze širšího okolí.
V březnu jsme pro vás připravili
promítání nového českého filmu
podle knižního bestselleru Evžena
Bočka a v režii Jiřího Vejdělka.
POSLEDNÍ
ARISTOKRATKA je komedií o rodině, kořenech
a o tom, že s nadhledem a s těmi
správnými lidmi se dá zvítězit
i ve zdánlivě předem prohraných
bitvách. Film uvedeme ve středu
4. března od 19 hodin.  
Do kina vás zveme také 8. dubna, kdy diváky plánujeme potěšit
dalším českým filmem   nazvaným

ŽENSKÁ NA VRCHOLU s Annou Polívkovou v hlavní roli. Nová
zimní romantická komedie o líčí
trable trochu svérázné svobodné matky, která se synem odjíždí
na hory, aby utekla svým citovým
problémům. V dalších rolích uvidíte Bolka Polívku, Martina Dejdara,
Janu Preissovou a další.
Vstupenky na oba uvedené filmy si
již nyní můžete zajistit v předprodeji za cenu 60 Kč. Na místě jejich
cena bude 90 Kč. Nakupovat můžete prostřednictvím: vstupenky.
skutec.cz nebo na odboru kultura
a školství MěÚ Skuteč, popř. v TIC
při Městském muzeu Skuteč.

;

Přihlášky do tanečních od března

SKUTEčSKÉ NOVINY

KULTURNÍ KALENDÁŘ
ÚNOR 2020
do 29. 3., muzeum
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT HMYZU

Nahlédněte do úžasného světa hmyzu. V insektáriích budete moci pozorovat např.
strašilky ďábelské či šváby velkokřídlé.
Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč

sobota 1. 2. – 20 hodin, KKS
FLORBALOVÝ PLES

FbC Skuteč zve na tradiční a v pořadí 7. florbalový ples. K tanci a poslechu zahraje
kapela MAT 4. Těšit se můžete na soutěž o báječné ceny a další.
Vstupné: předprodej 130 Kč, na místě 150 Kč

pondělí 3. 2. – 19 hodin, KKS
ANI SPOLU, ANI BEZ SEBE

Úspěšná komedie Divadla Kalich s Janou Paulovou a Davidem Suchařípou o tom, že
protiklady se přitahují.
		
Vyprodáno

úterý 4. 2. – 18 hodin, muzeum
DOMY, JÁMY A HROBY…

PhDr. Jan Musil seznámí s výsledky záchranného archeologického výzkumu při stavbě obchvatu Slatiňan v letech 2018/19. K unikátním nálezům patří např. dobře dochované opevněné
sídliště kultury s lineární keramikou či nevyloupené hroby z 5. století n. l.
Vstupné: 40 Kč dospělí, 20 Kč děti do 15 let

středa 5. 2. – 19 hodin, KKS
PŘES PRSTY

Český film scénáristy Petra Kolečka je komedií z prostředí plážového volejbalu. Uvidíte v ní
Petru Hřebíčkovou, Denisu Nesvačilovou, Jiřího Langmajera či Vojtu Dyka.
Vstupné v předprodeji 60 Kč, na místě 90 Kč

středa 12. 2. – 19 hodin, KKS
HALINA PAWLOWSKÁ – MANUÁL ZRALÉ ŽENY

Halina Pawlowská je spisovatelka a scénáristka, ale i výborná vypravěčka. Její pořad je
nabitý humorem a nebrání se ani diskuzím s přítomným publikem. Vstupné 350 Kč

středa 19. 2. – 18 hodin, muzeum
KŘEST NOVÉ KNIHY O VÝZKUMU V LAŽANECH

Křest publikace „Kostel sv. Václava v Lažanech a počátky středověkého osídlení
Skutečska“ bude spojen nejen s prezentací PhDr. Jana Frolíka, CSc. o záchranném výzkumu kostela sv. Václava v Lažanech a s přednáškou RNDr. Daniela Vaňka, Ph.D. na téma
Genetické kořeny Skutečska. Vstupné: 40 Kč dospělí, 20 Kč děti do 15 let

čtvrtek 20. 2. – 18 hodin, muzeum
ZA MAYSKÝMI PAMÁTKAMI A TEQUILOU DO MEXIKA

S cestovatelem Jaroslavem Bouzkem navštívíte nejvýznamnější mayské památky, vodopády
Agua Azul a další.
Vstupné: 50 Kč dospělí, 25 Kč děti do 15 let

pátek 21. 2. – 19 hodin, KKS
MATURITNÍ PLES GSŘMR

Přijměte pozvání na ples maturitních ročníků Oktávy a 4. ročníku Bezpečnostně právní
činnosti. Hudební doprovod zajistí Quattro a Bocian
Vstupné: na stání 150 Kč, na sezení 200 Kč

pondělí 24. 2. – 10 hodin, KKS
ČARODĚJNÁ POHÁDKA

Pohádka Divadýlka Mrak je napsaná na motivy příběhů, které patří ke klenotům
z pokladnice českých pohádek. Představení pro děti MŠ a ZŠ.
Vstupné 50 Kč

středa 26. 2. – 18 hodin, KKS
ŠVÝCARSKÝM DIVOKÝM ZÁPADEM

V dokumentárním filmu Ladislava Lahody se vydáme po stopách historie, ze které
zůstaly jen pověsti a báje. Uvidíte slavné zlaté a stříbrné doly Švýcarska, ložiska olova,
mědi a kobaltu, vystoupáte vysoko do hor ke štolám, kam již staletí žádné cesty nevedou.				
Vstupné 50 Kč

pátek 28. 2. - 19. 4., muzeum
VÝZVY

Vernisáž výstavy obrazů Ivany Müllerové se uskuteční 28.2. v 17 hodin. Hudební doprovod zajistí kytarou a zpěvem Karolínka Vtípilová a Eliška Charouzová.
Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč

sobota 29. 2. – 8:30, KKS
IV. SEMINÁŘ VE SKUTČI: VĚDA, VÍRA, SKAUTING

Celodenní seminář nabitý přednáškami významných hostů: psychiatr Cyril Höschl,
chirurg Lékařů bez hranic Tomáš Šebek, Jarmila Doležalová, která přežila vypálení
Ležáků, historik Petr Beránek a generální vikář Královehradecké diecéze Jan Paseka.
Vstupné 70 Kč
Připravujeme na březen:
4. 3. Poslední aristokratka
6. 3. Hokejový ples
17. 3. Velká bankovní loupež
22. 3. Moravská filharmonie Olomouc & Jiří
Vodička – zahájení TNHS

25. 3. Výlet do Španěl
28. 3. Zahájení turistické sezóny
28. 3. O Cenu Vítězslava Nováka
29. 3. Na tý louce zelený
31. 3. Pocta Emě Destinnové

Z akcí mohou být pořizovány záznamy za účelem prezentace města
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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.

Výsledky Tříkrálové sbírky
dokončení ze strany 4
Také podpoří nemajetné školáky
a vysokoškolské studenty v oblasti
Belgaum.
Za Charitu bych ráda poděkovala
všem dobrovolníkům, kterých je
obrovské množství, malým koledníkům, vedoucím skupinek, dárcům a všem, kteří na sbírce podílejí
a ve svém volném čase se snaží pomoci druhým. Velice si toho vážíme.
Velké poděkování patří hlavní koordinátorce paní Lence Švecové

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem, kteří se přišli
naposledy rozloučit s panem
Milanem Baťou. Děkujeme
za projevené soustrasti a květinové dary a paní Zd. Škrochové
za smuteční řeč. Děkujeme též
záchranné službě a panu Cemperovi za důstojné vypravení
pohřbu.      zarmoucená rodina

OKAMŽITÁ VÝPOMOC

l zástavy na zlato, mobilní telefony,
     notebooky, elektroniku, mopedy, motorky
l vykupujeme šperky, zlato, stříbro,
     staré mince, starožitné předměty, pozemky

ZASTAVÁRNA SKUTEČ
Prosíme volejte dopředu  605 721 721,
Palackého náměstí 368, Skuteč

Řádkový inzerát

Pronajmu byt 2,5+1na sídlišti ve Skutči, zděné jádro, zasklená lodžie,
cena 8 000 Kč + inkaso. Tel.: 722 955 086. Nutno vidět.

ÚČETNICTVÍ A DANĚ
●
●
●
●
●

Ing. Jolana Bohatá

kompletní vedení účetnictví a daňové evidence
DPH, silniční daň, …
zpracování daňových přiznání
zpracování mezd
komunikace s úřady, zastoupení klienta
mobil: 732 418 410
jolana.bohata@hapec.cz
www.hapec.cz

a za okolí Skutče p. Bortelovi, který
obětavě se sbírkou pomáhá.

Za Oblastní Charitu Nové Hrady
u Skutče
Lenka Boštíková

VZPOMÍNKA
Cokoliv jsme na tobě milovali, a čemukoliv jsme se
obdivovali, trvá a potrvá v očích všech a ve věčnosti časů. 				
Tacius
Dne 26.1.2020 uplynulo 7 let od chvíle, kdy nás navždy opustil pan
František Novák ze Skutče.
S láskou vzpomínají manželka a dcera s rodinou.

VZPOMÍNKA
Dne 10. února uplyne dlouhých 9 let od chvíle, kdy
nás navždy opustil pan Jaroslav Bouška ze Skutče.
Vzpomeňte na jeho veselou povahu.
S úctou manželka a synové s rodinami

VZPOMÍNKA
Dne 23.2.uplyne již 5 let od úmrtí pana
Miroslava Myšky.  Dne 5.2.2020 by se dožil 90. let.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
          manželka a synové s rodinami

Řádkový inzerát

Koupím garáž za ulicí Zvěřinova (u Grana). Cena dohodou a vše potřebné
zajistím  (smlouvu i převod na KN). Tel. č. 724 858 300.

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.
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...přĳďte p�edět

MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC & JIŘÍ VODIČKA
Slavnostní i Osudové zahájení 17. ročníku

Moravská filharmonie Olomouc, Jiří Vodička – housle, Jakub Klecker – dirigent
NEDĚLE 22. března - 16 hodin, Kulturní klub Skuteč, vstupné 400 Kč

VÝLET DO ŠPANĚL

české
sedací soupravy...
+420 774 979 223

Tři kytary a temperamentní španělské rytmy

Guitar Arte Trio – Jindřich Kaulfers, Ivan Šoltys, Stanislav Prokeš
STŘEDA 25. března - 18 hodin, Městské muzeum Skuteč, VYPRODÁNO

Smetanova 1011, 539 73 Skuteč

O CENU VÍTĚZSLAVA NOVÁKA

Soutěžní přehlídka dětských a mládežnických pěveckých sborů

SOBOTA 28. března - 10 hodin, Kulturní klub Skuteč, vstupné zdarma

NA TÝ LOUCE ZELENÝ

Prvorepubliková opereta Járy Beneše s opravdovými evergreeny

Moravské divadlo Olomouc
NEDĚLE 29. března - 16 hodin, Kulturní klub Skuteč, vstupné 400 Kč

POCTA EMĚ DESTINNOVÉ

Literárně-hudební pořad k 90. výročí úmrtí Emy Destinnové

Božidara Turzonovová – umělecký přednes, Danubius Octet Singers, Daniel Simandl – dirigent
ÚTERÝ 31. března - 18 hodin, Kulturní dům Hrochův Týnec, vstupné 250 Kč

LOUSKÁČEK

Čajkovského balet s pohádkovým námětem

Severočeské divadlo Ústí nad Labem
NEDĚLE 5. dubna - 16 hodin, Kulturní klub Skuteč, vstupné 350 Kč

VILÉM VEVERKA A ULTIMATE W BAND
Od barokní hudby k hudbě filmové i populární

Vilém Veverka – hoboj, smyčcové kvarteto Ultimate W Band
ČTVRTEK 16. dubna - 18 hodin, kostel Panny Marie na Chlumku Luže, vstupné 250 Kč

STARCI NA CHMELU

Legendární muzikál, jehož písně stále žijí

Moravské divadlo Olomouc
NEDĚLE 19. dubna - 16 hodin, Kulturní klub Skuteč, vstupné 400 Kč, VYPRODÁNO

IRENA BUDWEISEROVÁ

Koncert vynikající zpěvačky s kytarovým doprovodem

ČTVRTEK 23. dubna - 18 hodin, evangelický kostel Proseč, vstupné 200 Kč

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

PS Rubeš Skuteč, PS Slavoj Chrudim, Zdeněk Kudrnka – sbormistr
NEDĚLE 26. dubna - 16 hodin, kostel Nejsvětější Trojice Chrast, vstupné 200 Kč

PRODANÁ NEVĚSTA

Jeden z klenotů české opery z pera Bedřicha Smetany

Slezské divadlo Opava
NEDĚLE 3. května - 16 hodin, Kulturní klub Skuteč, vstupné 400 Kč

BAROKO? BAROKO!

Hudební variace varhan, trumpety a zpěvu

Petr Hostinský – varhany, Pavel Herzog – trubka, Helena Hozová – zpěv
STŘEDA 6. května - 18 hodin, kostel Nanebevzetí Panny Marie Skuteč, vstupné 200 Kč

DASHA SYMPHONY

Koncertní provedení světově známých popových písní

Filharmonie Hradec Králové, Pajky Pajk Quintet
Dasha – zpěv, Martin Kumžák – dirigent
ČTVRTEK 7. května - 20 hodin, Zimní stadion Skuteč, vstupné 400 Kč

ROCKSYMPHONY

Energií nabitý projekt spojuje rockovou a klasickou hudbu

Marta Jandová, Václav Noid Bárta, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Viktor Kozánek – dirigent
NEDĚLE 10. května - 20 hodin, Zimní stadion Skuteč, vstupné 550 Kč

4TET

Vokální kvarteto, které ohromí zvukem i aranžemi

Nábytek Skuteč

...přĳďte v�koušet

David Uličník – tenor, Jiří Korn – baritone 1, Jiří Škorpík – baritone 2, Dušan Kollár – bass
NEDĚLE 17. května - 16 hodin, Kulturní klub Skuteč, VYPRODÁNO

Předprodej
vstupenek
Prodej vstupenek probíhá na odboru
kultury a školství Městského úřadu
Skuteč, v Turistickém informačním
centru v budově Městského muzea
Skuteč nebo na stránkách vstupenky.skutec.cz.
Více informací o programu 17.
ročníku získáte na webu hudebni.skutec.cz nebo na tel. číslech:
469 326 486/487, 731 557 422/477.

kvalitní
české matrace...
+420 774 979 223

Smetanova 1011, 539 73 Skuteč

VAŠE OČI
SI ZASLOUŽÍ
NEJLEPŠÍ
PÉČI
Příspěvek na brýle u nás poskytujeme i nadále.
HOLICE, Palackého 38, tel: 466 920 672
PARDUBICE, Na Labišti 532, tel: 466 647 352
SKUTEČ, Sládkova 849, tel: 469 350 541

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:
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