Opera, která vás
chytne za srdce

q Při příležitosti slavnostního zahájení 13. ročníku festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč máme jedinečnou možnost - vyslechnout slavný
cyklus symfonických básní B. Smetany Má vlast v provedení tělesa světové úrovně. Symfonický orchestr Českého rozhlasu vystoupí ve Skutči
pod vedením dirigenta Tomáše Braunera.

Vrcholné dílo české klasické hudby zahraje SOČR
V době dozvuků českého národního obrození zkomponoval
Bedřich Smetana cyklus šesti
symfonických básní inspirovaný
českou historií, legendami a krajinou, a nazval ho Má vlast. Krása
a poetičnost cyklu působí dodnes
na posluchače celého světa. V rámci programu 13. ročníku festivalu
máme jedinečnou příležitost slyšet
tento hudební skvost v provedení
Symfonického orchestru Českého
rozhlasu.
Co můžeme očekávat v jednotlivých částech hudebního cyklu?

ona připraveným nápojem obveselí
a opojí jak Ctirada tak zbrojnoše až k spánku. Na dané znamení
lesním rohem, které v dálce ukryté
dívky zodpoví, vyhrnou se tyto ku
krvavému činu, hrůza všeobecného
vraždění, vzteklost nasycené pomsty Šárky – toť konec skladby.“

I. VYŠEHRAD
Pro úvodní část Mé Vlasti –
symfonickou báseň Vyšehrad jsou
charakteristické zvuky hradu – harfa středověkého barda, zvuky hradní výzbroje, pochody, ale i zničení
Vyšehradu husity.

V. TÁBOR
Smetana považoval dobu husitství za vrcholné období českých
dějin. Tábor je oslavou tohoto období. Podkladem básně je husitský
chorál Ktož jsú boží bojovníci, který se v různých podobách objevuje
po celou dobu skladby. Jde o jeden
z nejznámějších chorálů husitské
doby, kterému je připisována funkce jakési husitské hymny.

II. VLTAVA
Popisuje tok nejdelší české řeky
od spojení pramenů Teplé a Studené Vltavy, rozmanitou krajinou až
ku Praze. Skladba podněcuje představivost – lehce rozeznáme polku
a představíme si svatební scénu se
svatebním lidovým tancem. Přeneseme se k tanci víl a lesních divoženek v měsíčním svitu, projedeme
Svatojánskými proudy a zhlédneme z majestátné výšky Vyšehradu.
III. ŠÁRKA
Slovy autora: „V této skladbě
se nemíní krajina, nýbrž děj, bajka
o dívce Šárce. Skladba počne líčením rozzuřené dívky, jež pomstu
přísahá za nevěrnost milence celému mužskému pokolení. Zdáli je
slyšet příchod Ctirada s jeho zbrojnoši, který táhne na pokoření a potrestání dívek. Už zdáli zaslechnou
nářek (ač lstivý) přivázané dívky
u stromu, při pohledu na ni obdivuje Ctirad krásu její – zahoří
milostnými city pro ni, osvobodí ji,

IV. Z ČESKÝCH LUHŮ A HÁJŮ
V této básni se nevypráví žádný
reálný příběh, ale oslavuje se krása
české krajiny. Konkrétní inspiraci
našel autor v krajině kolem Jabkenic, kde v té době pobýval.

VI. BLANÍK
Blaník volně navazuje na skladbu Tábor, objevují se v něm podobné motivy. Poslední dvě básně cyklu tvoří soudržný pár, obdobně jako
první dvě básně Vyšehrad a Vltava.
Skladba i celá symfonická báseň
končí symbolickým vzkříšením
českého národa a příslibem budoucího štěstí a slávy.
Symfonický orchestr Českého
rozhlasu patří k předním a zároveň
nejstarším českým orchestrálním
tělesům. Svou nápaditou dramaturgií a stále stoupající uměleckou
úrovní, si vydobyl významné postavení v českém koncertním životě. Zároveň patří k vítaným hostů
zahraničních koncertních síní.
Tomáš Brauner patří k nejvyhledávanějším dirigentům své

generace. V současné
době je šéfdirigentem
Plzeňské filharmonie
a hlavním hostujícím
dirigentem Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Tomáš
Brauner
pravidelně
spolupracuje s předními symfonickými
orchestry a operními
domy. V minulých
sezónách to byly
Symfonický orchestr
hlavního města Prahy FOK, PKF-Prague
Philharmonia,
Slovenská filharmónia,
Philharmonie
Südwestfalen, Státní
orchestr moskevského
rozhlasu, Orchestra of
Colours Alhen, Janáčkova filharmonie Ostrava, Pražský komorní
orchestr,
Komorní
filharmonie Pardubice,
Filharmonie Bohuslava Martinů,
Moravská filharmonie Olomouc či
Severočeská filharmonie Teplice.
Má vlast se hraje každoročně
12. května, v den výročí Sme-

falešný sentiment. Dojímavá,
bezmocná postava Jenůfy, která
stojí mezi dvěma zcela odlišnými
muži, a neúprosná Kostelnička,
která je schopná pro zachování cti čehokoli, jsou věrohodně
vykreslené povahy zanechávající hluboký dojem. Spisovatel
operu tvořil mnoho let a vložil
do ní všechny své vášnivé emoce
a krušné zážitky, když mu v roce
1903 zemřelo již druhé dítě –
dcera Olga. Její pastorkyni věnoval Olžině památce.

Leoš Janáček zachytil jednotlivé charaktery postav v mistrné dramatické zkratce, která až
mrazí, a zároveň v nás vzbouzí
soucit a pochopení. Geniálním
způsobem podtrhl psychologické pochody jednajících postav
a zdůraznil jejich pravdivost pomocí nápěvků, které získával zapisováním lidské řeči. Krátkost
a úsečnost hudebních myšlenek,
jejich montáž a vrstvení vytvořilo originální styl hudebního
jazyka.

Spolu se Smetanovou Prodanou nevěstou a Dvořákovou
Rusalkou tvoří Její pastorkyňa
trojici nejoblíbenějších českých
děl světového operního repertoáru. Opavské nastudování této
opery v režii Jany Andělové
– Pletichové sklidilo obrovský
úspěch na 12. ročníku Festivalu
hudebního divadla Opera 2015,
odkud si odvezlo Cenu diváků
(Libušku) za nejlepší inscenaci.
Na Její pastorkyňu lze bez obav
pozvat i ty, kdo Janáčka, jak se
říká „nemusí“. Tato opera je chytí za srdce a dlouho je nepustí.

Děj z moravského života, připomínající vesnický román, je
utvářen textově i hudebně tak
decentně, že nikdy nevyvolává

K návštěvě doporučujeme
v neděli 13. března.

tanova úmrtí, jako zahajovací dílo festivalu Pražské jaro
a 28. října v den české státnosti.
Na skutečském festivalu zazní
v neděli 28. února.

Za Krásnou Helenou

Milovníkům operety nabízí
letošní festival jeden z nejpopulárnějších titulů – Krásnou Helenu slavného Jacquese Offenbacha. Děj se odehrává ve starém
Řecku, těsně před vypuknutím
Trojské války. Při rozhodování
mezi Venuší, Minervou a Juno
zvolí Paris, syn trojského krále,
za nejkrásnější bohyni Venuši.
Ta mu za odměnu přislíbí lásku
„nejkrásnější ženy světa“ – Heleny, dcery vládce bohů a manželky spartského krále Menelaa.
Slavný mýtus o Paridovi a Hele-

I kdyby Leoš Janáček napsal
pouze jednu operu – Její pastorkyňu, přesto by se býval zařadil
mezi největší světové operní
tvůrce. V mnoha ohledech se
jedná o originální dílo, na jehož
počátku bylo realistické drama Gabriely Preissové, které si
skladatel sám upravil do podoby
operního libreta. Přestože musel
text výrazně zkrátit, podařilo se
mu účinek hluboce lidského příběhu z moravského venkova ještě prohloubit.

ně a zaručeně pravých důvodech
největší války antického světa
vyprávějí ovšem autoři po svém,
velmi humornou a rozpustilou
formou. Dílo bylo v době svého
vzniku zároveň velkolepou satirou na Paříž své doby, pletky
na císařském dvoře, lehkomyslnost krasavic či zálety mocných
i žárlivost jejich manželek.
Díky úžasné melodičnosti je
opereta příjemným pohlazením
hudbymilovného diváka, které
dobře zapadá do dramaturgické

pestrosti repertoáru Severočeského divadla Ústí nad Labem
i do programu skutečského fes-

tivalu. Operetu Krásná Helena
(v českém jazyce) uvede festival
v neděli 6. března.
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O jedné z hlavních melodií Mé vlasti se traduje, že je převzata z české lidové písně Kočka leze dírou, jež byla transportována do mollové
tóniny. Ve Švédsku, kde Smetana jistý čas působil, se zase říká, že se
skladatel inspiroval švédskou lidovou písní. Uvádí se také, že izraelskou
hymnu Hatikvah složil Samuel Cohen pravděpodobně právě na námět
Smetanovy Vltavy. Část skladby Šárka, která barvitě vykresluje Ctiradovo milostné vzplanutí je podle hudebního vědce a popularizátora
Václava Holzknechta jednou z nejerotičtějších Smetanových scén.

KRÁSNÁ HELENA

Autor operety Jacques Offenbach se narodil se v Kolíně nad Rýnem
jako Jakub (Jacob) Eberst. Byl sedmým potomkem Isaaca Juda Ebersta,
židovského kantora, knihkupce, učitele hudby a hudebního skladatele,
který ale později musel přijmout nové příjmení Offenbach, podle jména
svého rodiště - Offenbachu nad Mohanem, v souladu s vyhláškou císaře
Napoleona z 28. 7. 1808.

Radka Fišarová - česká Edith Piaf
Když se řekne „česká Edith
Piaf“, valné většině hudebního publika se okamžitě vybaví jedno
jméno - Radka Fišarová. Výjimečná zpěvačka, jejíž hlas nádherné barvy křičí, zpívá, šeptá, rodí
se i umírá, a to vše v tak zběsilém
tempu, že se divák nemůže divit
její blízké smrti. Radka Fišarová
totiž s každým představením vdechuje duši do již zemřelé Edith Piaf
a s každou padající oponou jí kouzlo zase odebírá. Podání světové
nejmladší představitelky titulní role
muzikálu Evita, je zkrátka strhující.
Inscenace Edith – vrabčák
z předměstí mapuje životní cestu slavné šansoniérky od prvních
písniček v pařížských ulicích přes
slavné kabarety až po triumfální vystoupení v Olympii. Od tuláckého
dětství přes bouřlivé mládí po zralý
věk ve světě showbusinessu, zachycuje její osudové lásky i souboj

s alkoholem, drogami a zákeřnou
nemocí, které nakonec předčasně
podlehla. Vzlety a pády Edith Piaf
se staly impulzem k hledání nové
formy vyjádření. V plzeňském Divadle J. K. Tyla tak vznikl „taneční
muzikál“ - divadelní forma v českém divadle nová a unikátní.
Představení je v první řadě o tanci a jedinými postavami, které se
na jevišti projevují i „hlasově“ jsou
představitelé Edith Piaf a postavy
Vypravěče. Radka Fišarová jako
Edith je neobyčejně přesvědčivá,
její osobní charisma, síla jejího
hlasu a schopnost procítit a prožít
každý text, se směle vyrovnává
i samotnému originálu. Velice zajímavé je sdílení role Edith dvěma
představitelkami zároveň - zpěvačkou a tanečnicí. Mnohdy je v ději
téměř nepostřehnutelné, kdy dochází k jejich „střídání“. Až překvapivě náročné taneční pasáže

s bravurou zvládá Kateřina Rejmanová. Všechny známé i méně známé hity zazní ve francouzském
originále.
Představení Edith – vrabčák
z předměstí uvádí Divadlo J. K.
Tyla v Plzňi s obrovským úspě-

chem již od roku 2000. Velmi si
ceníme vstřícnosti vedení divadla,
díky které se tento úžasný titul
mohl objevit na programu festivalu
Tomáškova a Novákova hudební
Skuteč. Atmosféra Paříže v KKS
zavládne v neděli 3. dubna.

JEJÍ PASTORKYŇA

Vysoce emotivní vliv hudby Leoše Janáčka v opeře Její pastorkyňa
lze přičíst také tomu, že konečnou podobu díla poznamenala smrt skladatelovy dcery Olgy. Přestože skladatel musel pro potřeby opery text
předlohy Gabriely Preissové výrazně krátit, podařilo se mu ještě prohloubit účinek, který vyvolává činohra.

MISTR JAN HUS

Jedním z děl, které je připisováno Mistru Janu Husovi je i latinsky
psané pojednání O českém pravopise. Odstraňuje spřežky a zavádí
diaktritická znaménka jako první slovanský jazyk. Hlavním záměrem
je zjednodušit a sjednotit český pravopis. Měkkost se měla naznačovat
tečkou, délku měla určovat čárka namísto zdvojených souhlásek.
V roce 2005 se Jan Hus umístil na sedmém místě v anketě Největší
Čech. Dostal 10 487 hlasů.

Koncert úžasných melodií
Komorní ﬁlharmonie Pardubice, která je svým obsazením menším symfonickým tělesem haydnovsko-mozartovského typu, není
festivalovému publiku v žádném
případě cizí. Patří k vynikajícím
českým orchestrům, které pravidelně spolupracují s těmi nejvýznamnějšími umělci.

V letošním roce se spolu s nimi
na pódiu Kulturního klubu Skuteč
objeví dva špičkoví sólisté stejného
jména: Felix Slováček a Felix Slováček jr.
Felix Slováček je nejznámějším
českým saxofonistou, který ovládá
geniální souznění dechu a prstokladu. Hrál v Orchestru Karla Vlacha

EDITH
VRABČÁK Z PŘEDMĚSTÍ

Autorem libreta tanečního muzikálu je slavný režisér, choreograf,
libretista a pedagog Libor Vaculík, který mimo jiné působil i jako choreograf baletu ND Praha. Sám se ujal i režie představení plného nejen
francouzských šansonů z repertoáru Edith Piaf, ale i krásné hudby Petra
Maláska a poetických textů Václava Kopty.

LYDIE HÄRTELOVÁ

Harfenistka Lydie Härtelová, která je spolu s Valérií Zawadskou protagonistkou pořadu Večer poezie a prózy, účinkuje v programu festivalu
hned dvakrát. Poprvé to bude při slavnostním zahájení, kdy ji uvidíme
jako jednu z hráček Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Hned
v úvodu zde uslyšíme harfu středověkého barda jako charakteristický
zvuk hradu.

PINK FLOYD CLASSIC

Se jmenovaným projektem Filharmonie Hradec Králové absolvovala v roce 2010 turné po Německu. Nadšeně mu tleskaly tisíce posluchačů v Hamburku, Dïsseldorfu, Dortmundu, Hannoveru, Berlíně, Lipsku
či Mnichově. Uslyšíme takové hity jako Wish You Were Here, Money,
Echoes, High Hopes, Sorrow nebo Shine On You Crazy Diamond.

FELIX SLOVÁČEK

Věděli jste, že Felix Slováček starší je vlastním jménem Antonín?
Felix údajně byla jeho školní přezdívka, ze které se později stalo umělecké jméno.
A věděli jste, že Felix Slováček jr. je aktivní i v oblasti divadelní?
V současné době hraje v divadle Hybernia hlavní roli Honzy v muzikálové pohádce Kapka medu pro Verunku a v legendárním Semaforu
ve hrách: Kdyby tisíc klarinetů, Kytice, Rytíři z Blaníku a Krasavice
Lída. V Divadle na Jezerce vystupuje v představení Vysílá studio Jezerka.

a přes patnáct let v bandu Ladislava
Štaidla. V písních doprovázel například i Karla Gotta. Nyní vede
svůj vlastní big band.
Hru na klarinet a saxofon piloval
Felix Slováček na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Věnuje se klasické hudbě, jazzu i popu.
Kromě českých těles vystupoval
i v zahraničí, kde získal několik ocenění. Nahrál víc jak deset alb a prodal jich přes dva miliony.
Felix Slováček jr. zpívá a hraje s RTV Big Bandem svého otce
a spolupracuje i s mnoha big bandy
po celé ČR stejně jako s významnými osobnostmi české populární
scény. Má za sebou řadu úspěchů
v domácích hudebních festivalech
i studijní stáž v norském Oslu.
Po abslolutoriu pražské konzervatoře studoval na Akademii múzických
umění v Praze. V roce 2010 absolvoval HAMU s Komorní filharmonií Pardubice v cyklu „Ti nejlepší“.

Nyní se věnuje dramaturgické
a produkční činnosti v legendární
„Jazzové sekci“ a hudebnímu seskupení „Baroque Jazz Special“,
které se zaměřuje na interpretaci
„třetího proudu“, jež je vzájemnou
fůzí klasické, jazzové, soudobé,
alternativní hudby, ale také vlastní
tvorby. Je členem Pražského saxofonového kvarteta. V roce 2012 se
stal dramaturgem a producentem
Mezinárodního Hudebního Festivalu Eduarda Nápravníka.
Pod taktovkou dirigenta Marka
Šedivého zahrají sólisté jak skladby klasické, tak i populární, a to
oba na klarinet a soprán saxofon.
V programu koncertu zazní tak
úžasné melodie, jakými jsou například: Ennio Moriccone: Tenkrát
na západě, Karel Svoboda: Krev
toulavá, Gianni Ferrio: Tajuplný
ostrov a další. Koncert v neděli
17. dubna tak slibuje rozhodně nevšední zážitek.

Vivaldianno: Město zrcadel míří do Skutče
Projekt Vivaldianno Michala Dvořáka a Jaroslava Svěceného poprvé
rozezvučel prostory zimního stadionu ve Skutči v roce 2014. Díky značnému úspěchu vzniklo v loňském
roce Vivaldianno nové, tentokrát
s podtitulem „Město zrcadel“.
Celý autorský tým dokázal tímto „Koncertem nové generace“, že
klasická hudba se dá interpretovat
i v současném moderním a energetickém pojetí tak, že oslovuje širokou veřejnost u nás i v zahraničí.
Kromě osvědčené dvojice – Michal Dvořák a Jaroslav Svěcený
se na pódiu vystřídá řada špičkových hudebníků. Na elektrické
a akustické čelo to bude Terezie
Kovalová, houslové party přednese
Julie Svěcená. Celý hudební tým
doplňuje excelentní smyčcové He-

roldovo kvarteto, kytarista, aranžér
a mistr zvuku - Jiří Janouch, kytarista a zpěvák Michal Pelant, kolegové z Peru Carlo Zegarra a Vlado
Urlich na perkuse a indiánské flétny, bicí soupravu skvěle ovládáMartin Kuzma.
Autorem libreta k třetímu pokračování Vivaldianna 2015 aneb
Město zrcadel je Tomáš Belko.
Návrhy kostýmů pro celý orchestr
pocházejí od kostýmní výtvarnice
Míši Hořejší Horáčkové, která je
pro projekt VIVALDIANNO vytvořila ve spolupráci s módní značkou Pietro Filipi.
Pod obrazové ztvárnění celého
koncertu se podepsal japonský výtvarník, režisér a animátor Kosuke
Sugimoto, momentálně působící
ve studiu Eallin animation, díky

kterému diváci mohou obdivovat
unikátní 3D show, jedinou v našich
zeměpisných šířkách.
Neopakovatelná show nabitá

energickou hudbou, tancem, mluveným slovem a speciálními 3D
animacemi vypukne na zimním stadionu v pátek 22. dubna.

VIVALDIANNO

Projekt Vivaldianno sklízí úspěchy i za hranicemi. Zástupci uměleckých agentur z Evropy, Asie i Ameriky jej považují za unikátní světovou show, splňující i ta nejpřísnější umělecká kritéria. Vivaldianno:
Město zrcadel vznikalo rok a půl a podílelo se na něm téměř čtyřicet
lidí. Koncert v rámci festivalu navazuje na velké česko-slovenské turné
v loňském roce.

GENTLEMEN SINGERS

Od svého vzniku v roce 2003 absolvovali Gentlemen Singers více než
300 koncertů ve 14 zemích světa (např. Německo, Francie, Španělsko,
Nizozemí, Estonsko, Rusko, Tunisko či USA). Odborná kritika tento soubor označuje za vokální naději a živou vodu pro českou sborovou scénu.

KLENOTY OPERETY

Nadchl vás při loňském ročníku temperamentní projev maďarského
dirigenta Istvána Dénese (koncert Filharmonie HK a Anda Louise Bogzy)? Pak si můžete tuto jedinečnou podívanou zopakovat při závěrečném koncertě festivalu, kdy pod jeho taktovkou zazní ty nejkrásnější
operetní árie a dueta v podání Jany a Václava Siberových.

V loňském roce uplynulo 600 let ode dne (6. 7. 1415), kdy byl upálen český středověký náboženský myslitel, římskokatolický kněz, vysokoškolský pedagog, reformátor a kazatel Mistr Jan Hus. Po Johnu Wycliffovi,
jehož myšlenkami a argumantací byl inspirován, byl jedním z prvních reformátorů církve. Jeho odkazu je věnován autorský pořad Alfréda Strejčka a Štěpána Raka Pocta Mistru Janovi, který můžete navštívit v neděli
20. března v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Skutči.

Výjimečný hudební zážitek nabízíme v podobě Mše C dur Ludwiga
van Beethovena, která zazní v neděli 10. dubna v kostele Nejsvětější
Trojice v Chrasti jako obvykle v nastudování regionálních těles a umělců. Vedle orchestru Chrudimské komorní filharmonie se prostorem ponesou hlasy zpěváků pěveckých sborů Rubeš a Slavoj. Jako sólisté se
představí: Helena Hozová – soprán, Radka Rubešová – alt, Aleš Nehněvajsa – tenor, Jakub Hrubý – bas.

SKUTEČSKÉ NOVINY

Reprezentantka Kristýna Hájková
Každou středu jsem jezdila bruslit
do Skutče. Asi v 7 letech mi taťka
koupil klučičí brusle. A pak ve třetí
třídě se mě můj strejda, tedy můj
coach zeptal, jestli bych nechtěla
zkusit hokej. Skončila jsem s baletem, s flétnou a začala jsem se plně
věnovat hokeji.

I v právě probíhající hokejové
sezóně si na nás našla čas Kristýna
Hájková, členka dorosteneckého
týmu HC Skuteč. Svůj talent ukazuje nejen v barvách Skutče. Několikrát si zahrála ve výběru ženské
hokejové reprezentace do 15 let.
Položili jsme jí pár otázek.
Kdy jsi poprvé stála na ledě a jak
ses k hokeji vlastně dostala?
Poprvé jsem stála na ledě u nás
v Kostelci na rybníku ve 3 letech.

Hraješ za dorost HC Skuteč, tedy
v chlapeckém týmu. Jaké to je
hrát mezi kluky?
S klukama hraju už od malinka,
takže mi to nijak zvláštní nepřipadá.
Jak vnímáš rozdíl mezi ženským
a mužským hokejem?
Žádný rozdíl mi v tom nepřijde
až na to, že v mužském hokeji je
povolena hra tělem. Takže když
hraju za dorost a den na to jedu hrát
za holky tak mi chvíli trvá, než si
přepnu na režim bezkontaktní hokej.

Kdy jsi poprvé nastoupila za českou reprezentaci a jak ses do ní
dostala?
Díky dívčím výběrům jsem
dostala možnost si zahrát pod vedením reprezentačního trenéra
na zimní olympiádě dětí a mládeže.
V létě mi přišla pozvánka na hokejový kemp a pak už jsem jen čekala, jestli mi přijde nominace s mým
jménem a přišla. V sezoně 2014/15
jsem si zahrála dvojutkání proti Německu, to byl můj první start za reprezentaci.
Jaký je tvůj dosavadní největší
hokejový úspěch?
Ve dnech 5. - 9. 5. 2015 jsem se
zúčastnila mezinárodního turnaje
dívek U14 - World Selects Invite
2015. Turnaje se zúčastnily jak celky z Evropy - výběry Maďarska,
Finska a Švédska, tak také celky ze
zámoří - Minnesota a další výběry
ze severu USA. My jsme tam jeli
hlavně si to užít a s tím, že budeme

mistři světa, tak na to jsme vůbec
nemysleli.
Jsi v 9. třídě na ZŠ Komenského.
Jak stíháš hokej a školu dohromady?
Já jsem ten typ člověka, který se
moc neučí, ale prospívá s vyznamenáním. Takže škola s hokejem se dá
nějak skloubit.
Na jakou střední školu se chystáš
jít? Budeš se dál věnovat hokeji?
Na kterou školu bych chtěla
doopravdy jít, zatím nevím. Mám
nějaké představy, ale ještě nejsou
definitivní. Každopádně hokeji se
budu věnovat, co nejdéle to půjde.
Čeho bys v hokeji chtěla dosáhnout?
Žádné konkrétní cíle nemám.
Ráda jsem za každou akci s reprezentací.
Za rozhovor poděkoval a hodně
dalších úspěchů popřál
Matěj Zelinka

Městská policie Skuteč informuje
V roce 2015 řešili skutečští strážníci celkem 1287 událostí z toho
796 oznámení a stížností občanů.
331 událostí řešili strážníci v Luži,
177 v Proseči a 779 ve Skutči.
V roce 2015 strávili v každé obci
přibližně 1 896 hodin, z toho přibližně 388 hodin (v každé obci),
pěší obchůzkovou činností.
Strážníci v uplynulém roce ve 13
případech předávali Policii ČR podezření ze spáchání trestného činu,
asistovali u 25 dopravních nehod,
řešili 18 majetkových přestupků (krádeže), 10 přestupků proti
občanskému soužití, 31 přestupků proti veřejnému pořádku, 618
přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a 35
ostatních přestupků. Řešili 30 nebezpečných stavů, 7 mimořádných
událostí, ve 41 případech poskytovali součinnost na žádost Policie

KRÁTCE

Masopustní obchůzky
Tradice Masopustu se nedodržuje pouze na Hlinecku, také Skutečsko má dvě vesnice, ve kterých
můžete vidět tradiční masopustní
průvod, který obchází s muzikou
vesnicí.
Chcete-li tuto veselou obchůzku
vidět na vlastní oči, zavítejte v sobotu 6. února do Radčic nebo o týden později, tj. v sobotu 13. února
na Zbožnov.

Zápis ve Žďárci
ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče pořádá ve středu 10. února od 13 hodin
zápis dětí do 1.třídy pro školní rok
2016/2017. V malotřídní škole se už
nyní těší na budoucí prvňáčky.
Klub patchworku
Patchwork - co je patchwork?
Patchwork je velmi stará technika,
jedná se o sešívání různých kousků látek do určitého vzoru, bloku,
celku. Patchwork je hra s látkou,
tvarem, barvou. Pojďte popustit
uzdu svojí fantazii a zkusit založit
klub patchworku. Cílem je společná
tvorba v kolektivu, společné projekty, příjemně strávené dny s výrobou
nových věcí, deky, polštářky, aj textilní výroba, předávání zkušeností.
Zájemci o výše uvedené mohou kontaktovat: p. Hošťálkovou, tel.:733
301 190, hostalkova.martina@gmail.
com. První setkání proběhlo v lednu,
na další jste zváni 27. 2. od 9 hodin
do hasičské klubovny v Lažanech.

ČR nebo HZS ČR, ve 49 případech
se zabývali volným pobíháním zvířat, která byla nebezpečná lidem,
bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu nebo byla v nouzi. V loňském roce dvakrát poskytovali první pomoc.
V loňském roce naše řady rozšířili tři asistenti prevence kriminality: Richard Polák a Stanislav Tuľa
a v Luži Jaroslav Šamko. Strážníci
rovněž dostali nový terénní auto-

mobil Dacia Duster, 4x4.
Koncem února letošního roku
opustí řady Městské policie Skuteč
Mgr. Pavel Kouba, který ve Skutči
sloužil deset let. Jeho novým působištěm bude nově vzniklá Městská policie Hrochův Týnec, které bude velet.
Město Skuteč vyhlašuje výběrové
řízení na nového strážníka
Podmínky: věk nejméně 21 let,
středoškolské vzdělání s maturitou,

řidičský průkaz sk. B, trestní bezúhonnost, spolehlivost, zdravotní
a psychická způsobilost. Zájemci
mohou zasílat životopis na email:
jiri.stuna@skutec.cz, nebo osobně
(pondělí a středa) na služebně MP
Skuteč).
Strážníci Městské policie Skuteč
se těší na další spolupráci s občany
v roce 2016 a přejí jim co nejméně
pokut.
PhDr. Jiří Stuna,
velitel MP Skuteč

DTK SKUTEČ INFORMUJE… aneb co se u nás děje…
Sice už se rozběhla nová tenisová
sezóna 2016, rádi bychom se však
ještě vrátili k některým akcím a výsledkům ze závěru loňské sezóny.
Dva hráči ze Skutče ve výběru Východočeské tenisové oblasti!
Každý rok se první prosincový
víkend koná tzv. Junior FedCup
a Junior DavisCup, což jsou týmové soutěže osmi oblastních výběrů
složených z nejlepších hráčů v kategorii mladšího žactva. O tom, že
i v našem malém městě se mohou
objevit tenisové talenty svědčí
skutečnost, že v posledním Východočeském výběru (bývalý východočeský kraj) se objevili hned
dva hráči ze Skutče. Mezi vybrané
dívky (Junior FedCup) byla nominována Nela Odehnalová (r. 2005)
a mezi chlapce (Juior DavisCup)
byl vybrán Bohumil Bezdíček
(r. 2004). Oba Východočeské výběry se umístily na 6. místě, když
ve čtvrtfinále soutěže nestačily
shodně na Jihomoravský výběr
složený převážně z hráčů TK Agrofert Prostějov. Svou výkonnost
oba „Skučáci“ potvrdili i na Východočeských halových přeborech
jednotlivců mladšího žactva, které
se konaly první lednový víkend
v tomto roce a ze kterých si každý
přivezl dvě medailová umístění.
Bóďa se umístil na krásném 3. místě ve dvouhře a na 2. místě ve čtyřhře a Nela si přivezla dvě 2. místa
a to ze dvouhry i ze čtyřhry! Oběma
tímto gratulujeme a přejeme více
podobných úspěšných výsledků.

Výsledky vánočního raketlonu
Málokoho baví jen trénovat, a tak
jsme zimní přípravu všem členům
z našeho oddílu (a zvláště těm, kteří
neobjíždějí oficiální zimní tenisové
turnaje) oživili tradičním Vánočním
raketlonem (ping-pong, badminton,
líný tenis) v Městské sportovní hale.
Jeho již 4. ročník se uskutečnil 23.
12. a zúčastnilo se ho celkem 58
hráčů ve všech věkových kategoriích včetně rodičů. Těm nejmenším,
minitenistům, jsme pak připravili
trochu netradiční tenisový desetiboj.
Děkujeme všem hráčům i jejich rodičům, kteří měli odvahu zúčastnit se,
našli si na tuto akci čas v předvánočním shonu a přišli se s námi pobavit,
odreagovat, vzájemně se seznámit
a také rozloučit s rokem 2015. Ačkoli pro nás byla důležitější samotná
účast všech hráčů než konečná umístění, přinášíme zde alespoň stručné
výsledky jednotlivých kategorií.
MINITENIS: 1. místo – Kristýna
Kunhartová, 2. - 3. místo – Aneta
Hamanová a Petr Chaloupka, 4.
místo – Tomáš Holas, 5. místo –
Karolína Vtípilová, 6. místo – Libor
Odehnal, 7. místo – Bára Kučerová,
8. místo – Matěj Vtípil, 9. místo –
Jakub Stříteský, 10. místo – Arnošt
Bělacký, 11. místo – Daniel Sodomka
BABYTENIS: 1. místo – Jan Kunhart, 2. místo – Adam Votava, 3.
místo – Daniel Drbal, 4. místo – Matyáš Paulus, 5. místo – David Krčil,
6. místo – Alžběta Váňová
ML. ŽACTVO: 1. místo – Marek
Krčil, 2. místo – Tomáš Paulus,

3. místo – Martin Votava, 4. místo
– Kryštof Horák, 5. místo – Kateřina Pavlišová, 6. místo – Kateřina
Váňová, 7. místo – Adéla Myšková,
8. místo – Viktorka Kučerová, 9.
místo – Patrik Paulus
ST. ŽACTVO A DOROST: 1. místo – Bohumil Bezdíček, 2. - 3. místo
– Nela Odehnalová a Tomáš Paulus,
4. místo – Jan Čmelík, 5. místo –
Petr Juliš, 6. místo – Adéla Pečenková, 7. - 8.místo – Zuzana Sperátová
a Damián Pavliš, 9. místo – Kristýna
Burešová, 10. - 11. místo – Vojtěch
Brožka a Adéla Burešová, 12. místo
– Jan Bureš
MAMINKY: 1. místo – Eliška Pečenková, 2. místo – Petra Krčilová,
3. místo – Pavla Odehnalová, 4.
místo – Petra Paulusová, 5. - 6. místo – Marie Burešová a Milena Chaloupková, 7. místo – Petra Šenkýřová, 8. místo – Zuzana Kunhartová,
9. místo – Šárka Horáková
TATÍNKOVÉ: zde podotýkáme,
že jsme to tatínkům záměrně trochu
zkomplikovali účastí našich dvou
nejlepších oddílových hráček (dorostenek) 1. místo – Hanka Bezdíčková, 2. místo – Eliška Pečenková,
3. místo – Milan Stříteský, 4. místo – Libor Odehnal, 5. místo – Jan
Drbal, 6. místo – Roman Kunhart,
7. místo – Pavel Vtípil, 8. - 9. místo
– Petr Chaloupka a Luboš Kunhart,
10. - 11. místo – David Krčil a Mirek Kučera
Na obrázku naše nejmladší tenisová kategorie - MINITENISTI.
Přejeme všem hodně úspěchů
v roce 2016 a sportovcům zvlášť!
Kolektiv DTK Skuteč
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SPORTOVNÍ KALENDÁŘ – ÚNOR
6. 2
7. 2.
13. 2.
14. 2.

Futsal – Divize „D“– Hradec Králové, Pardubice, Hlinsko,
Sádek (9.00 – 16.00)
Florbal – 2. liga dorostenců – Skuteč, Orlicko-Třebovsko,
Chrudim, Pardubice (9.00 – 16.00)
Turnaj kopaná mládež (8.00 – 15.00)
Basketbal – Oblastní přebor muži – Skuteč, Nový Bydžov
(17.00 – 19.00)
Basketbal – Oblastní přebor muži – Skuteč,
Heřmanův Městec (9.00 – 12.00)

20. 2.
21. 2.

Turnaj nohejbal (7.00 – 20.00)
--

27. 2.
28. 2.

Turnaj kopaná mládež (8.00 – 15.00)
Florbal – Liga elévů – Skuteč, Liromyšl, Lubná, Svitavy
(9.00 – 15.00)
Aktuální rozpis jednotlivých sportovišť naleznete na
www.sportovisteskutec.cz

Fotbalový oddíl FK Junior Skuteč
Družstvo mužů zakončilo podzimní část sezony na 12 místě se ziskem
16 bodů. Do zimní přípravy muži vstoupili 15. ledna.
Mužstvo povede Horáček Martin, asistovat a pomáhat mu bude Vostrčil
Tomáš a Havel Jaroslav jako vedoucí týmu. Do přípravy se zapojilo 23
hráčů, kteří trénují 3x týdně a využívají umělý trávník, halu, tartan, ale také
bazén, posilovnu či trampolínky.
Muži sehrají 4 přátelské utkání s týmy Chroustovic (B třída), Žďírec
n./D „B“ (okres Vysočina), Choteboř „B“ (B třída) a MFK Chrudim „C“
(A třída). Tyto zápasy sehrají na umělé trávě v Chrudimi, Litomyšli či Chotěboři.
První mistrovské utkání je na programu 13. března, kdy přivítáme tým
Vítanova. Rádi bychom tímto dali najevo veřejnosti, že zimu nehodláme
prospat, ba naopak budeme tvrdě pracovat. Náš cíl je obsadit 5. místo tabulky.
Buďte naším 12. hráčem a přijďte nás podpořit. Děkujeme.
FK Junior Skuteč

Úspěchy skutečských sportovců
Ve středu 13. ledna proběhlo v chrudimském Divadle Karla Pippicha
slavnostní vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec Chrudimska za rok
2015. Pro skutečské sportovce to byl poměrně úspěšný večer.
Mládežnickou kategorii ovládl David Rafaj z Rychlobruslařského klubu
Skuteč. Na první příčku ho vynesla zlatá medaile z mistrovství ČR i medailová umístění na závodech v zahraničí. V současné době kraluje i žebříčku
kategorie WORLD TOP 20 na 1000 m.
V kategorii dospělých se na třetím místě umístil Lukáš Mrázek, fotbalový brankář MFK Chrudim, který s fotbalem začínal ve Skutči. K vítězství
mu pomohlo i nejvíce vychytaných nul v České fotbalové lize v sezóně
2014/2015.
Výsledky svých svěřenců pomohli Romanu Vodičkovi k druhému místu
v kategorii trenéři. Trenér Rychlobruslařského klubu Skuteč má zásluhy
na 5 zlatých, 4 stříbrných 3 bronzových medailí z Mistrovství České republiky.
Do Síně slávy byl uveden František Ryšavý. Dlouholetý dobrovolný pracovník v tělovýchově, předseda OV ČSTV a SUCH, předseda hospodářské
komise, člen předsednictva okresního svazu stolního tenisu a člen VV TJ
Jiskra Skuteč.
Výsledky skutečských zástupců podle kategorií:
Jednotlivci mládež
1. David RAFAJ (2003), Rychlobruslařský klub Skuteč
Jednotlivci dospělí
3. Lukáš MRÁZEK (1991), MFK Chrudim
Trenéři
2. Roman VODIČKA (1974), Rychlobruslařský klub Skuteč
Síň slávy
1. František RYŠAVÝ (1936), TJ Jiskra Skuteč
Všem oceněným srdečně gratulujeme!

/zel/

Sportovní úspěch v kraji

q Člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za sport a cestovní
ruch a trenér reprezentace bikrosu a SCM BMX René Živný získal
stříbrnou medaili v úvodním závodě letošní americké série BMX
v Las Vegas dne 8. 1. 2016, v kategorii veteráni profesionálové
40 – 45 let.
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Výpis z usnesení z 30. zasedání Rady města Skuteč konaného
dne 28. prosince 2015 na Městském úřadu Skuteč
Rada města schvaluje:
01/030/2015
čerpání rezervního fondu Základní
školy, Skuteč, Smetanova 304, okres
Chrudim
v roce 2015, dle přílohy.
02/030/2015
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
na „opravu střešní krytiny včetně
svodů a dřevěných dveří na objektu
Boudovy hrobky ve Skutči“ se společností Unistav Chrast s.r.o.,
IČ 25266853 ve znění dle přílohy.
03/030/2015
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
na „zhotovení parkoviště v ulici
Havlova, Skuteč“
se společností Unistav Chrast s.r.o.,

IČ 25266853 ve znění dle přílohy.
04/030/2015
smlouvu o pronájmu světelné výzdoby se společností ATELIÉR MAUR
s.r.o., Plzeň, IČ 25241885 ve znění
dle přílohy.
05/030/2015
odpis nepotřebného dlouhodobého
majetku města Skuteč, dle přílohy.
06/030/2015
změnu položkového rozpočtu města
Skuteč ve znění dle přílohy.
07/030/2015
rozpočtovou změnu v rozpočtu města Skuteč na rok 2015 č. 6 / 2015
ve znění
dle přílohy.

Střípky ze života SeniorCentra
Začátek roku 2016 je v SeniorCentru svázán s plánováním aktivit
na následující období. Zimní lednové a únorové akce pro potěchu
i pobavení klientů SeniorCentra
jsou omezeny v možnostech konání
pouze v interiéru. I přesto jsou plánované a následně uskutečněné aktivity plné zábavy a inovace. Jako
ukázka může sloužit lednové vy-

stoupení
známého umělce pana Šimona Pečenky s jeho
hudebním pořadem „Život je jen
písnička“ věnovanému Osvobozenému divadlu či v únoru chystaná
opravdová veselice „Masopust“.
SeniorCentrum Skuteč

nosti výjezdů v roce 2015 ve výši dle
přílohy.
13/031/2016
aktualizované přílohy ke směrnicím
S 2 / 2014 - cestovní náhrady, S 4
/ 2014 - o oběhu účetních dokladů
a S 4 / 2013 - tvorba a čerpání rozpočtu ve znění dle příloh.
14/031/2016
nájem bytu č. 20, Družstevní 916,
Skuteč na dobu určitou jednoho roku
od 1. 2. 2016 a ukládá uzavřít s nájemcem nájemní smlouvu.
15/031/2016
nájem bytu č. 27, Družstevní 917,
Skuteč na dobu určitou jednoho roku
od 1. 2. 2016 a ukládá uzavřít s nájemcem nájemní smlouvu.
16/031/2016
nájem bytu č. 5, Palackého náměstí 377, Skuteč na dobu určitou šesti
měsíců od 1. 2. 2016 a ukládá uzavřít s nájemcem nájemní smlouvu.
17/031/2016
záměr nájmu části p. p. č. 1923/28,
k. ú. Skuteč, obec Skuteč o výměře
180 m² ve znění dle přílohy.
18/031/2016
záměr prodeje části p. p. č. 2498/6
o výměře cca 60 m², ostatní plocha,
k. ú. Skuteč, obec Skuteč ve znění dle
přílohy.
19/031/2016
záměr prodeje části p. p. č. 83/3
o výměře cca 140 m², manipulační
plocha, p. p. č. 85 o výměře cca 30
m², zahrada, části p. p. č. 1312/1
o výměře cca 45 m², ostatní komunikace a části p. p. č. 1337 o výměře
cca 65 m², jiná plocha, vše k. ú. Žďárec u Skutče, obec Skuteč ve znění
dle přílohy.
20/031/2016
záměr prodeje části p. p. č. 2738
o výměře cca 30 m², trvalý travní porost, k. ú. Skuteč, obec Skuteč ve znění dle přílohy.
21/031/2016
záměr prodeje p. p. č. 1731/41
o výměře 39 m², trvalý travní porost,
k. ú. Skuteč, obec Skuteč ve znění dle
přílohy.
22/031/2016
záměr prodeje p. p. č. 1881/9 o výměře 25 m², zahrada, k. ú. Skuteč,
obec Skuteč ve znění dle přílohy.
23/031/2016
pachtovní smlouvu na část p. p. č.
1093/1 a část p. p. č. 1096/1, k.
ú. Skuteč, obec Skuteč ve znění dle
přílohy.
24/031/2016
veřejnoprávní smlouvu o provedení
stavby č. j. CR 082003/2015 „chodník u silnice III/3062 a III/3065
- Žďárec u Skutče“ ve znění dle přílohy.

SVÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA OSLAVILI:
70 let
 Marie Kvášová, Havlíčkova
 Jana Kohoutová, Havlíčkova
 Josef Loskot, Radčice
75 let
 Jindřiška Pírková, Nová Ves
 Marie Filipiová, Zbožnov
80 let
 Irena Sádovská, Štěpánov
 František Ryšavý, Sládkova
85 let
 Marie Andrlíková, Štěpánov
 Vlasta Kubíčková, Radčice

Výpis z usnesení z 31. zasedání Rady města Skuteč
konaného dne 11. ledna 2016 na Městském úřadu Skuteč
Rada města bere na vědomí:
01/031/2016
průběžnou zprávu odboru stavební
úřad, majetek a investice ze dne 6.
1. 2016 k plnění úkolů ve znění dle
přílohy.
02/031/2016
zprávu o možnostech čerpání dotací
z operačních programů EU a dalších
dotačních titulů ve znění dle přílohy.
03/031/2016
dopis č. j. 1810/15 doručený dne
23. 12. 2015 na podatelnu Městského úřadu Skuteč, dle přílohy.
04/031/2016
dopis nájemce bytu č. 7, Družstevní
915, Skuteč, dle přílohy.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit:
05/031/2016
odpis pohledávky ve výši 25.069 Kč
za užívání bytu č. 12, Boženy Němcové 932, Skuteč na základě zastavení soudního řízení, dle přílohy.
Rada města schvaluje:
06/031/2016
zpracování projektové studie na revitalizaci sídliště v ulici ČSA, Skuteč
od společnosti ILBprostav s.r.o., Mikulovice, IČ 28810180 dle cenové
nabídky ze dne 7. 1. 2016, dle přílohy.
07/031/2016
podání žádosti o dotaci ze Státního
fondu dopravní infrastruktury v rámci programu ke zvýšení bezpečnosti
dopravy na projekt „Chodník u silnice III/3062, III/3065 - Žďárec
u Skutče“.
08/031/2016
bezplatné užití znaku města Skuteč
za účelem vědecké práce - obrazová
příloha publikace „Klíč ke znakům
měst České republiky“.
09/031/2016
smlouvu o poskytnutí účelové dotace
od Státního fondu kultury ČR na realizaci projektu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč 2016 ve znění
dle přílohy.
10/031/2016
smlouvu o poskytování služby - zasílání varovných a výstražných zpráv
prostřednictvím SMS zpráv na dvě
telefonní čísla, s městem Chrudim, IČ
00270211 na dobu určitou do 28.
2. 2017 ve znění dle přílohy.
11/031/2016
použití finančních prostředků ve výši
3.618.427,06 Kč z rezervního fondu
příspěvkové organizace SeniorCentrum Skuteč na pokrytí provozních
nákladů v období leden - duben
2016, dle žádosti.
12/031/2016
poskytnutí věcných darů členům SDH
výjezdové jednotky JPO II podle čet-

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
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90 let
 Jan Vodička, Štěpánov
91 let
 Jiří Brázda, Smetanova
94 let
 Jarmila Sodomková, Lešany
95 let
 Jiřina Chalupníková, Smetanova

Okno úřadu únor 2016
Obecní domy, město, úřad

q Obecní dům v části Štěpánov
Město Skuteč je složeno ze dvanácti částí. Téměř v každé z nich město
vlastní „věc nemovitou“ pod historicky různými názvy, ale jsou to souhrnně
„obecní domy“.
Pro občany mající pobyt v části
Skuteč je každodenní možnost setkání
se s přáteli jednoduchá a lehce dostupná, neb nejen restauračních zařízení je
zde několik. V částech města Hněvětice, Lažany, Lešany, Lhota u Skutče,

Radčice, Skutíčko, Štěpánov, Zbožnov, Zhoř a Žďárec u Skutče jsou
„obecní domy“ často jediným místem
pro spolkovou, kulturní a zájmovou
činnost nebo pro posezení a popovídání si s kamarády či známými.
Městský úřad během loňského roku
dopracoval aktuální pasporty všech
„obecních domů“, všech drobných
staveb (sochy, pomníky, kaple, kříže,
boží muka,..), všech bytů ve vlastnic-

tví města a nyní dokončuje materiál
pro radu města k návrhu významných
hrobových míst na městských pohřebištích.
Cílem těchto materiálů je mít k dispozici při rozhodování samosprávy
města o majetku vždy správné, aktuální, souhrnné a porovnatelné údaje, reálné informace a technické parametry.
Jedině takto zpracované návrhy zpráv
do rady či zastupitelstva mohou být
podkladem k systémovým opatřením,
dlouhodobé obnově a údržbě či modernizacím nejen obecních domů, ale
veškerého nemovitého majetku města.
Důležitým činitelem při „starání se“
o obecní domy je přístup všech lidí,
kteří je navštěvují a zejména těch jednotlivců, kteří jsou pro vlastníka (město) partnerem a garantem způsobu využívání městských prostor i používání
vybavení a zařízení. V drtivé většině
jsou to členové sborů dobrovolných
hasičů, kteří věnují nemálo času, vlastní práce a úsilí činnostem, které z těchto budov dělají kulturní a spolková
centra širokého okolí.

Florbalový půlrok ve Skutči
V září začala sezona 2015/2016,
a pro FbC Skuteč tím pádem již
pátý rok ligové soutěže. Letošní sezóna je pro nás přelomová,
protože jsme přihlásili pět týmů muže A a muže B, ženy, dorostence
a nově i elévy.
Muži A hrají druhým rokem nejvyšší regionální ligu v pardubicko-hradeckém kraji a po polovině
odehraných zápasů, ve kterých
odehráli velmi kvalitní zápasy
i proti favoritům soutěže, si nevedou vůbec špatně. Patří jim 5. místo
prozatímní tabulky. Muži B do svého kádru začleňují nové florbalisty
a mladé odchovance klubu z řad

bývalých dorostenců. Hra týmu se
po rozpačitém začátku začíná zlepšovat.
Ženy v letošní sezoně předvádějí
velmi dobré výkony. Bohužel se ale
trápí v koncovce, což často rozhoduje výsledky zápasů. Doufáme,
že se v druhé půlce bude střelecky
více dařit a budou přibývat body
v tabulce.
Dorostenci jsou v letošní sezoně k neudržení, z dvanácti zápasů
jich vyhráli celkem jedenáct. Skóre po 12 odehraných zápasech čítá
114:42 a tabulku vedou o krásných
11 bodů před druhým týmem.
dokončení na straně 5
q FbC Skuteč - tým dorostenců

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY JSOU OD 9 DO 13 HODIN
ÚNOR
6.2. Sobota
7.2. Neděle
13.2. Sobota
14.2. Neděle
20.2. Sobota
21.2. Neděle
27.2. Sobota
28.2. Neděle
BŘEZEN
5.3. Sobota
6.3. Neděle

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

Mário Votruba
Mário Votruba
Lubomír Pecháček
Lubomír Pecháček
Eva Krejčí
Eva Krejčí
Yvona Chludová
Yvona Chludová

MUDr. Jiří Janovský
MUDr. Jiří Janovský

Proto je nyní, po osobních návštěvách a rozhovorech členů samosprávy
a zaměstnanců úřadu s těmito „garanty“ ve všech částech města, připravována souhrnná zpráva k budoucímu
fungování obecních domů na území
města Skuteč. Vždy to však bude
především o komunikaci mezi lidmi
a chuti každého přispět ke kultivaci
místa kde bydlím, kde se rád bavím
a kde žiji. K tomu se pak jednodušeji
přičleňují činnosti vlastníka, který se
o svůj majetek stará „s péčí řádného
hospodáře“ v rámci rozpočtových
možností daných zastupiteli města.
Zašlete nám prosím své názory
na využívání obecních domů. Co
od nich očekáváte?
V rámci městského úřadu, odboru
stavební úřad, majetek a investice je odpovědnou zaměstnankyní za úsek pozemky a nebytové prostory města Marcela Peterková, telefon 469 326 493
nebo 731 557 468 a pracovní email:
marcela.peterkova@skutec.cz.
Milan Novák, tajemník úřadu

Hlinsko Nádražní 548
Hlinsko Nádražní 548
Miřetice 31
Miřetice 31
Krouna 350
Krouna 350
Skuteč, Smetanova 568
Skuteč, Smetanova 568

Poliklinika Hlinsko
Poliklinika Hlinsko
Zdravotní středisko
Zdravotní středisko
U BOTANY Skuteč
U BOTANY Skuteč

Hlinsko
Hlinsko

Wilsonova 590
Wilsonova 590

q FbC Skuteč - tým žen
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Smetanománie aneb Vánoční třpyt pistolníků
Rozlehlou prérií pádí nespočetné
skupiny kovbojů. Kopyta jejich koní
zeširoka rozdmychávají vířivé spirály prachu. Kouřové mračno je tak
mocné, že na krátký okamžik zastíní
i žhnoucí odpolední slunce. Dusot
neznámých pistolníků vibruje v pravidelném, uhrančivém rytmu. Podél
stavějí dělníci dráhu pro železného
oře. Zuřivě buší mohutnými kladivy,
přesto proti hukotu jízdy nemají sebemenší šanci.
… snový obraz se rozplývá a pod
ním už si razí cestu obrysy reálného
příběhu. „Hele, kluci, nestůjte tady
jako kůl v plotě a běžte pomoct paní
učitelce, no ano, stěhovat lavice, budou se do kruhu skládat stoly, ještě
dnes musíme vyklidit družinu, z vedlejší třídy nanosit výzdobu, …“ tak
podobně promlouvaly poslední dny
před slavnostním zahájením vánoční
besídky 11. prosince 2015. Nevím,
jestli někdy v dějinách hráli mravenci
hlavní roli ve filmovém westernu, ale
mohu s jistotou prohlásit, že u nás
na škole se během příprav „vyřádili“ dosyta. Neviditelnou prací střípek
po střípku poskládali do pestrobarevně lesklé mozaiky. V rámci country
odpoledne proběhlo vyhlášení výtvarné soutěže „Smetana na všechny
způsoby“, opakovaně zazněly hlasy
pěveckého kroužku Sluníčka. Běh
událostí okořenila i mnohá další vystoupení, jako to kytarové, taneční
nebo recitační. Svůj tradiční čas si
obsadila módní přehlídka. Každým
rokem se u nás objeví stánky prodejců, ať vánočních perníčků, slaměných ozdob, dekorací, keramiky, svíček, ořechů, sýrů či knížek. Na své si
přijdou milovnice kosmetiky, náušnic
nebo zdobení nehtů. Nezapomeňme
ani na živá zvířátka a kruh deskových
her. Chodbu přízemí zkrášlila „nekonečná“ řada obrovitých nástěnných
maleb i působivě vyzdobené „sály“,

a to vše v kouzelném duchu westernu.
Večerem provoněla romantika. Prosím tedy, dosněme náš příběh …
V ten samý okamžik, dál jen o několik málo mil západním směrem, seskakuje z hřebce tajemný jezdec. Nikdo zatím netuší, jak události příštích
pěti hodin změní život poklidnému,
trochu ospalému městečku. Urostlý
chlap s hustým strništěm ve tváři si
poposadí klobouk hluboko do čela,
palci se pro pocit jistoty dotkne rozpálených koltů a ztvrdlými dlaněmi
rozrazí oprýskané dveře salonu. Vlnu
bujaré zábavy najednou rozetne ostří
strnulého ticha. Nepatřičně ruší pouze skřípot kloubů kmitajících dveřních křídel. Střelec rozvážně přichází
k pultu, s elegancí sobě vlastní usedá

V pátek 8. ledna 2016 se uskutečnilo 1. finále škol Olympiády žáků
v mezinárodní dámě. Soutěžilo 29
mladších a 22 starších žáků ze 12
škol celé ČR. Za ZŠ Smetanova se
v kategorii 1. stupeň účastnili Martin
Haman (21. místo), Ondřej Mihulka
(25. místo) a Tereza Veselá (29. místo). Za druhý stupeň hráli Ladislav
Břicháček (7. místo), Jan Flídr (14.
místo) a Tomáš Vobejda (22. místo).
Vzhledem k tomu, že turnaj začínal v časných ranních hodinách, využili jsme nabídku organizátorů a přespali v Praze. Naše výprava na turnaj
tak začala již ve čtvrtek odpoledne.
Cesta ve vlaku nám velmi rychle
utekla, takže večeři jsme si naplánovali vytáhnout až po ubytování v Praze. Tam nás však čekalo velké překvapení. Paní Dušková (u které jsme
nocovali) pro nás měla připravené
soupeře na hraní dámy a několik
tréninkových předloh; a také krabici
plnou naprosto úžasných zákusků.
Když jsme nehráli, tak jsme si dali
večeři nebo zákusek. Večer byl velmi

příjemný. Když ale paní učitelky zavelely ke spaní, nikomu se nechtělo.
Kolem půl dvanácté už byl sice klid,
venku padal sníh a vypadalo to, že
snad i usneme. Po chvilce nám pod
okny projel hasičský vůz a byli jsme
zase vzhůru... A najednou bylo šest
hodin ráno a budíček - to se zas nikomu nechtělo z vyhřátého pelíšku!
Vlastní turnaj probíhal ve velmi
pěkném prostředí a milé atmosféře
v Domě UM ve Strašnicích. Nejvíce

na vysokou židli a prosí barmana
o nápoj. Nápoj, který bude vskutku
hoden jeho jména. Žádá o sklenku
dobře vychlazené smetany. Nad neobvyklým přáním obsluha rázem
znejistí, nedovolí si však muže odmítnout. „Jste připraveni na dostatek
lahodného moku, brzy dorazí další
zástupy, další a další, nebude vůbec lehké napojit tolik vyprahlých
hostů,“ dodal charismatický hrdina
kupodivu mírným, leč drsně chraplavým hlasem. Všichni přítomní,
včetně čtyřiadvaceti svůdných pistolnic a také jedné nepřehlédnutelné indiánky, v něm ihned poznávají pana
Legendu.
(za ZŠ Smetanova Skuteč
Mgr. Radek Mihulka)

Nové přechody ve Skutči nebudou
S ohledem na podněty občanů
i zastupitelů se odbor Stavební
úřad, majetek a investice zabýval
možností zřízení přechodu pro
chodce na obchvatové komunikaci
u Tesca a v ulici V. Nováka před
gymnáziem.
Dle vyjádření dopravního specialisty musí být pro zřízení nového
přechodu splněny podmínky ČSN
73 6110, tj. rozhledové podmínky,
intenzita chodců ve špičkové hodině a počet vozidel ve špičkové hodině. V souladu s těmito podmínkami proběhla na obou uvažovaných
místech potřebná měření intenzity
chodců. U Tesca byly ve špičkových hodinách naměřeny tyto hodnoty: 13 chodců v době od 9.00
– 10. 00 h. a 17 chodců v době
od 15.00 – 16.00 hodin. U gymnázia bylo v době od 7.00 – 8.00
hodin naměřeno 30 chodců. Podle
uvedené normy naměřená čísla ani
zdaleka nedostačují k tomu, aby se
mohlo o nějakých opatřeních vůbec
uvažovat. Vytipovaná místa nejsou
pro umístění přechodu pro chodce

dle této normy vhodná.
I nadále je tedy nutné v obou
lokalitách přecházet s obezřetností. U Tesca je situace o to lepší, že
na obchvatové komunikaci je zřízeno tzv. přechodové místo. Zde sice
chodci nemají přednost, ale místo
je řidičům dobře viditelné. Právě
řidiči si však musí uvědomit, že
v tomto úseku platí přikázaná rychlost jízdy 50 km/h, protože se jedná

q Přechodové místo u Tesca

Termíny svozu popelnic pro Skuteč a místní části
týden
každý
každý
sudý
každý
sudý
sudý
každý
lichý
lichý
lichý
sudý
sudý
sudý
sudý

Skuteč - sídliště
Skuteč
Přibylov
Nová Ves
Skutíčko
Radčice
Žďárec
Lhota
Štěpánov
Zbožnov
Zhoř
Hněvětice
Lešany
Lažany

Dáma v Praze

se nedařilo Tomášovi a Terezce. Nicméně svým soupeřům nedávali nic
zadarmo! Mile potěšil Láďa, když
jsme věděli, že je před posledním kolem v první desítce.
Jako škola z největší vzdálenosti jsme dostali milou cenu - manuál na trénink. Věřím, že ho naši
žáci využijí a snad budou výsledky
v dalších turnajích příznivější!
Mgr. Eliška Leopoldová,
ZŠ Smetanova

o jízdu v obci. Ze směru od nádraží sice platí rychlost 70 km/h, tuto
rychlost ale ruší křižovatka na Skutíčko, od níž už opět platí rychlost
50 km/h, stejně jako v opačném
směru.
Věřme tedy v ohleduplnost řidičů i v zodpovědné chování chodců,
díky kterému nebude na komunikacích našeho města docházet ke zbytečným střetům.
/frí/

den
pondělí, čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
pondělí
pondělí
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
pátek
pátek
pátek
pátek

Na základě četných dotazů občanů týkajících svozu popelnic
v r. 2016 na území města Skuteč
a místních částí otiskujeme přehled termínů svozů v tabulce. Dny
svozu zůstávají stejné jako v roce
2015. Vzhledem k tomu, že interval
svozu zůstal oproti loňskému roku
nezměněn, avšak na přelomu roku
byly za sebou týdny 53. a 1., tj. dva
liché, mění se svozy ze sudých týdnů na liché a naopak. Potěšitelný je
i fakt, že poplatek za svoz komunálního odpadu ve výši 500 Kč, resp.
470 Kč zůstává v letošním roce pro
obyvatele Skutče i místních částí
oproti roku 2015 nezměněn.
Ing. Roman Hřebík, místostarosta

Florbalový půlrok ve Skutči
dokončení ze strany 4
Pevně věříme, že se jim bude dařit tak jako doposud i v druhé polovině sezóny a postoupí do Play off
proti týmům z hradecké ligy.
Elévové první půlku sezony
odehráli skvěle. Výbornou hrou
a především nadšením poráží
všechny soupeře, čímž si získávají
obdiv konkurence i náš. U této věkové kategorie, ve které spíše než
na výsledcích záleží na chuti dětí
zlepšovat se, bychom se neobešli
bez velké pomoci rodičů. Proto jim
patří náš velký dík.
Dětem z prvního stupně ZŠ,
které mají zájem začít hrát florbal
ve skvělé partě, je otevřen kroužek každý čtvrtek od 15.30 hodin
v Městské sportovní hale ve Skutči. Pro děti z druhého stupně máme
přichystaný pravidelný kroužek
také ve čtvrtek, ale od 16.30 hodin.
S sebou je nutné sportovní oblečení
a obuv.

Přijďte nás podpořit na nadcházející turnaje, občerstvení zajištěno.
7. února - Dorostenci:

9:00 FbC Skuteč – Klub SPV Pardubice
13.00 FbC Skuteč – Sokol Pardubice B

28. února - Elévové

9.00 FbC Skuteč – FBC Peaksport Litomyšl
10.30 FbC Skuteč – FbK Svitavy
12.30 FbC Skuteč – TJ Lubná

19. března - Muži A

9.00 FbC Skuteč – SK 1. Florbal Polička
13.00 FbC Skuteč – FBC Peaksport Litomyšl
Ondřej Laška

GSŘMR dobývá Anglii
Ve dnech od 21. 11. do 27. 11.
se zúčastnilo téměř čtyřicet žáků,
kteří byli z různých tříd Gymnázia
Suverénního řádu maltézských
rytířů ve Skutči, jazykově vzdělávacího pobytu v Anglii. V průběhu
cesty do Anglie navštívili Bruggy
v Belgii, kde se nachází Muzeum

Čokolády, a tam také ochutnali pravou belgickou pralinku. V Anglii si
nejdříve prohlédli města Canterbury
a Cambridge. Přímo v Londýně je
cesta zavedla do Greenwich s observatoří, nultým poledníkem, královským palácem a námořnickou
školou. Nepopsatelně krásný výhled

na celé centrum Londýna se jim
otevřel na vyhlídce v katedrále sv.
Pavla. V dalších dnech se šli podívat
např. na Tower, Tower Bridge, Westminsterské opatství, Buckinghemský
palác, Big Ben. Procházeli se po Oxfordské ulici a navštívili Přírodověděcké a Britské muzeum. Rozloučili

se s Londýnem na jedné z neznámějších atrakcí, kterou je London Eye,
kdy se naposled podívali na celé
město z ptačí perspektivy. V rámci
pobytu se žáci vzdělávali v jazykovém institutu v Greenwich. Výuka
angličtiny se žákům velmi líbila.
Mgr. Lenka Juklová
q FbC Skuteč - elévové.

Ekoškola na GSŘMR

q Tower Bridge

q London Eye

Koncem minulého roku proběhly na naší škole oslavy 10. výročí
založení ekoškoly. Kromě sběru baterií, třídění odpadu, sběru papíru
a dalších ekologických aktivit, nacvičili studenti kvarty ekologický tanec, který předvedli na vánoční akademii v kulturním domě. Záznam
vystoupení zasíláme do ekologického střediska “Tereza“, která je garantem tohoto programu. Všem studentům děkujeme za práci v tomto
programu a doufáme, že i nadále budou aktivně spolupracovat a rozšiřovat ekologickou osvětu na naší škole.
Mgr. Lenka Štrofová
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POZVÁNKA DO DIVADLA - Víkend s Bohem
Zatímco podzimní divadelní cyklus je minulostí, na začátek jarního si musíme počkat až do dubna.
Aby příznivci divadla nemuseli tak
dlouho strádat, předkládáme jim lahůdku v podobě představení Víkend
s Bohem. Jedná se o autorskou hru
Maria Kubece, jehož usměvavou
tvář si jistě pamatujete z oblíbeného
seriálu Chlapci a chlapy. V představení i hraje, společně s Matoušem
Rumlem a se svým synem Františkem. O úspěchu hry svědčí vyprodané sály po celé republice. Jenom
tento měsíc kromě Skutče hrají
také v Chrudimi, dvakrát v Praze
a ve Žďáru nad Sázavou.
Název je inspirován knihou Hovory s Bohem od N. D. Walshe.
Na otázku Jak přišel impulz k napsání hry, Mario Kubec odpovídá:
Když jsem se vrátil ze své první cesty
z Peru, zavolala mi jedna novinářka
a chtěla udělat rozhovor o mé cestě.
Byl to klíčový rozhovor, protože si

ho přečetla jedna osoba, a zavolala,
že by chtěla se mnou spolupracovat.
A ta dáma – Zdeňka Kafková - mi
řekla, že má téma na scénář. Začali
jsme spolupracovat a společně jsme
napsali divadelní představení Víkend s Bohem.
A co můžeme od představení podle autora očekávat? Všechno. Je to
veselá hra o věcech vážných. Lidé
se budou bavit, protože tam uvidí
sami sebe. Je o životních událostech, se kterými se neumíme porovnat.
Víkend s Bohem je příběhem
o člověku, který svůj život zasvětil
své kariéře, je to traumatolog, doktor, který zachraňuje lidské životy.
Umí pomoci druhým, ale svůj život
má totálně rozsypaný a v troskách.
Navíc ho nacházíme v situaci, kdy
číše negativních událostí přeteče,
opustí ho manželka, se synem se
vidí málo, bydlí sám, opuštěn, obklopen krabicemi věcí, které nasys-

lil, v den, kdy se mu absolutně nic
nedaří. Vyčítá si spousty věcí, které
udělal, ale co hůř, které měl udělat
a neudělal. A když volá o pomoc,
někdo zazvoní u jeho bytu. Ve dveřích stojí mladík, kterého hraje Ma-

touš Ruml. Co bude dál, nebudeme
prozrazovat.
Představení v KKS uvedeme
ve středu 17. února od 19 hodin.
Vstupenky v hodnotě 200 Kč koupíte v obvyklých předprodejích.

pátek 5. 2. – 20 hodin, KKS
SKAUTSKÝ PLES

Dlouhou historii ve Skutči má nejen skauting, ale také ples pořádaný střediskem Ležáky
Skuteč. K poslechu a tanci zahraje skupina HB Chrast pod vedením Ivana Šmejdy.
Předprodej probíhá v květinářství Sokol na náměstí ve Skutči.
Vstupné 100 Kč

sobota 6. 2. - 13 hodin, KKS
DĚTSKÝ KARNEVAL

Mladému festivalovému publiku
jazyka, klasické hudby i veselých
autorských písniček učaruje malým
i velkým divákům. Humor a lehkost
provedení působí, že se divák ani
na chvíli nenudí.
Přednostně je představení nabízeno skutečským mateřským a základním školám a malotřídní škole
ve Žďárci. V případě volné kapacity
se budou moci přihlásit i zájemci
z okolí. Jako obvykle mohou přijít
i maminky s dětmi na mateřské dovolené. Vstupné 40 Kč.
Zapomenuté hudební nástroje
dávných staletí – kostel Nanebevzetí Panny Marie Skuteč, pátek
15. dubna od 9 a od 10.30 hodin
Za staršími žáky základních škol
a studenty gymnázia přijede až z Dě-

Vzhledem k množícím se dotazům
k tanečním kurzům, oznamujeme již
teď, že přihlášky do tanečních bude
odbor kultura a školství Městského
úřadu Skuteč přijímat od 1. března
2016.
Kurz bude probíhat pod vedením
tanečního mistra Josefa Tumpacha
v prostorách Kulturního klubu Skuteč
od září do listopadu (popř. do prosince) roku 2016. 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
2016 upřednostňujeme přihlášené
v párech. Kurzovné činí 1 400 Kč
na účastníka, v jeho ceně není zahrnuto vstupné na závěrečný Věneček.
Přihlášky přijímáme telefonicky
nebo mailem: tel.: 469 326 487
/ 486, 731 557 422 / 477, mail:
matej.zelinka@skutec.cz
nebo
lenka.fridlova@skutec.cz. /zel/

(mohl mít kapacitu nejvýše nějakých
10 osob), šťastlivcům, kteří v něm
nalezli poslední útočiště, se dostala
především duchovní péče (zpověď,
udílení svátosti oltářní a poslední zaopatření), skromná výživa, nejnutnější ošacení a elementární péče. Ta spočívala například v tom, jak dokládají
skutečské dokumenty ještě koncem 15.
století, že byli jednou za rok důkladněji umyti a ošetřeni v lázni.
Skromnou péči, která se vyvoleným
obyvatelům špitálu dostávala a kterou vnímali jako milosrdné dobrodiní,
finančně zajišťovaly příjmy z platů
od několika poddaných a z určitých
pozemků ve Skutči, jež pro špitál vyčlenil zakladatel. Příjmy na provoz
a výživu obyvatel špitálu občas rozmnožovaly dary majetnějších jedinců.
Zajímavost: Špitály bývaly u nás
ve 14. století obvykle výbavou velkých
královských měst; zřízení tohoto charitativního útulku v malém poddanském městečku, jakým Skuteč byla,

nebylo rozhodně běžné. Smil Flaška
tu ctil rodovou tradici, kterou inicioval bezmála před půlstoletím arcibiskup Arnošt z Pardubic.
Dodávám, že shora uvedené výňatky jsou jenom velmi malou částí věnovanou středověké Skutči v kapitole

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 11. 2. – 10 hodin, KKS
BÍLÁ NEMOC

Je to přes sedmdesát let, co Karel Čapek napsal svou velkolepou apokalyptickou vizi
světa. Inscenace o možné zkáze lidstva s humánním poslánímzahraje Divadlo Různých
Jmen. Představení mohou navštívit i zájemci z řad veřejnosti.
Vstupné 100 Kč

středa 17. 2. – 19 hodin, KKS
VÍKEND S BOHEM

Divadelní hra v hlavních rolích s Mario Kubcem a Matoušem Rumlem je zamyšlením nad
věcmi vážnými i nevážnými a o tom, co by se stalo, kdyby u nás zaklepal nečekaný
návštěvník. Hlavní postavy hry nám s humorem a nadhledem ukazují, jak lze čelit i
těžkým životním zkouškám a jít životem dál.
Vstupné 200 Kč

čtvrtek 18. 2. – 18 hodin, městské muzeum
NÁRODNÍ PARKY JIHOZÁPADU USA

Přednáška Pavla Musila vás zavede do Kalifornie, Nevady, Arizony a Utahu. Objevíte
přírodní krásy národních parků Sequoia, Death Valley, Zion, Bryce Canyon, Antelope
Canyon, Grand Canyon, Monument Valley, Arches a Yosemity.
Vstupné plné 45 Kč, snížené 10 Kč

neděle 28. 2. – 16 hodin, KKS
B. SMETANA: MÁ VLAST

Jeden z programových vrcholů festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč je
připraven hned na slavnostní zahájení. Cyklus symfonických básní, kterým každoročně
začíná Pražské jaro, zazní ve Skutči v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
Vstupné 350 Kč
Připravujeme na březen:

čína instrumentálně-vokální soubor
SoliDeo. V komponovaném hudebně-vzdělávacím pořadu s instrumentálními skladbami z období gotiky,
renesance a baroka prokládanými
mluveným slovem, se posluchači
dozví rozličné informace o dnes již
téměř zapomenutých hudebních
nástrojích. Uvidí a uslyší hrát například bezovou flétnu, vzdušnicovou
šalmaj, kamzičí nebo kravský roh,
flétnu z kosti pštrosa, středověké
tříhlasé dudy nebo píšťalu s vepřovým močovým měchýřem a další
neobvyklé nástroje. Kapacita kostela
je omezená, proto je pořad uváděn
ve dvou časech. Opět jej mohou
navštívit i zájemci z řad veřejnosti.
Vstupné je 40 Kč.
/frí/

6. 3. J. Offenbach: Krásná Helena
10. 3. Hrátky na pohádky (MŠ, ZŠ)
10. 3. Cestopisné povídání: Austrálie
13. 3. L. Janáček: Její pastorkyňa
20. 3. Pocta Mistru Janovi
22. 3. Výstava: O včelách a lidech
25. 3. Hokejový ples
31. 3. Partička

Dočteme se v Dějinách Skutče
Třetí kapitola v knize Dějiny Skutče je věnována Skutči ve středověku.
Jako ukázku vybíráme pasáž vysvětlující existenci tzv. Špitálku.
Rozvoj Skutče a celého regionu
pokračoval i za pánů z Pardubic. Ti
začali hospodařit na rychmburském
panství již někdy před zářím 1384.
Buď to byl na samém sklonku života ještě Vilém Flaška, nebo až jeho
syn Smil, kdo pojal zřejmě někdy
v průběhu roku 1390 bohulibý úmysl
založit ve Skutči špitál pro nemocné,
nemohoucí a staré, o které se neměl
kdo postarat. Úmysl uskutečnil v každém případě až Smil Flaška. Dne
8. března 1391 uzavřel na postavení
skutečského špitálního kostela smlouvu s tehdy uznávaným pražským
kameníkem Peškem Lútkem. Smil se
zavazoval dodat na stavbu na svůj náklad veškerý materiál a za kamenické
a stavební práce mistra a pomocníků
zaplatit 48 kop grošů.
Obyvatelům skutečského špitálu

úterý 2. 2. – 13. 3., městské muzeum
CIHELNY A JEJICH HISTORIE

Vernisáž výstavy zahájí 2. 2. 2016 v 18 hodin přednáška Ing. Miroslava Kaňky. Expozice
vás seznámí s vývojem cihlářství a cihlářských pecí, s výrobou v ruční a strojní cihelně i
s historií zaniklých cihelen. Uvidíte také plán unikátní klikaté pece ze Žďárce u Skutče.
Vstupné plné 20 Kč, snížené 10 Kč

Přihlašování do
tanečních od března

Ani v letošním ročníku Tomáškovy a Novákovy hudební Skutče
jsme nezapomněli na děti a mládež.
Ve snaze vtáhnout nejmladší generaci do víru festivalových akcí, jsme
připravili dva hudební pořady.
Hrátky na pohádky – KKS,
čtvrtek 10. března od 10 hodin
Představení je určeno dětem od
3 – 10 let, tzn. pro děti MŠ i žáky ZŠ.
Ve Skutči se představí Hudební divadlo dětem z Hradce Králové s veselými a poučnými pohádkami z dílny
Michaely Novozámské a obohatil
je osobitým projevem, skvělou hudební dovedností a také scénickým
tancem Poi poi. Tyto nové hudební
pohádky pro nejmenší mají název
Hrátky na pohádky. Kouzlo českého

KULTURNÍ KALENDÁŘ
ÚNOR 2016

sepsané PhDr. Františkem Šebkem.
Ať už knihu otevřete prakticky kdekoli, vždy narazíte na něco, co vás
upoutá.
Příjemné setkání s historií přeje
Lenka Frídlová
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Řádkový inzerát

Opravy travních sekaček a motorových pil všech typů. AKCE: servisní posezónní prohlídky ZDARMA!!!. 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 nově zrekonstruované prostory nedaleko centra Skutče, 2
místnosti v přízemí, cca 29 m2, vhodné pro kanceláře / obchod / služby.
Velká chodba, WC, bezproblémové parkování, internet zdarma. Nájemné
3.500,- Kč / měs. Tel.: 777 114 704

PODĚKOVÁNÍ

Východočeská
televize V1
pro Hradecko na 57
a pro Pardubicko
na 46 kanálu a také
živě na webu
www.vctv.cz

Děkujeme všem přátelům, příbuzným a známým za účast při posledním
loučení s naším drahým tatínkem panem Josefem Soudkem. Děkujeme
za projevy soustrasti a květinové dary. V neposlední řadě pak děkujeme panu
Skálovi a jeho hudebníkům, paní Škrochové a panu Cemperovi za důstojný
průběh pohřebního obřadu.
Manželka Věra a syn Vlastimil s rodinou

VZPOMÍNKA
Dne 23. února 2016 uplynul rok od úmrtí
pana Miroslava Myšky.
Vzpomíná manželka a synové s rodinami.

VZPOMÍNKA

Bolest zná jen málo slov a smutek nejtěžší je jako kámen
V. Závada
němý.

Dne 26. 1. 2016 uplynuly 3 smutné roky
od chvíle, kdy nás navždy opustil
pan František Novák ze Skutče.
Stále vzpomínají manželka a dcera s rodinou.

Český rozhlas Pardubice mediálním partnerem festivalu
oroložka Alena Zárybnická má nově
pravidelný týdenní hodinový seriál
s názvem Zálety, kam si zve osobnosti
spojené s východočeským regionem.
Ve všední dny vysíláme Humoriádu, na které se podílejí známí komici
Luděk Sobota, Jiří Lábus, režisérka
Jitka Němcová, herečka Ivanka Devátá a další. V pořadu Česko - země
neznámá seznamujeme posluchače
s krásami naší země a zároveň zkoušíme znalosti posluchačů, kteří tak
vyhrávají lázeňské pobyty či poukazy
do luxusních hotelů. Ve zcela nové
řadě přímých přenosů z Lázní Bělohrad představuje Halina Pawlowská
své hosty v pořadu Na větvi s Halinou.
Mezi velmi oblíbené pořady patří
Východočeské výlety, pořad o řemeslech regionu Kdo umí, ten umí, Folková pohlazení, ale i soutěžní Křížovka, Magazín pro pokročilé, Písničky
od srdce či sobotní pořad o vaření,
do kterého přispívají svými recepty
i naši posluchači.
Do vysílání vstupuje nejmodernější
technika, která umožňuje okamžité
kvalitní vstupy do vysílání, přenosy

a novinkou je vysílání přes satelit za pomoci speciálního vozu. I nadále náš
prezentační stan můžete vidět v celých
východních Čechách a odnést si od něj
zajímavé dárky s logem naší stanice.
Pravidelní posluchači ČRo Pardubice vědí, že díky poslechu regionální
stanice mohou hodnotný dárek vyhrát i v mnoha soutěžích. V loňském
roce jsme rozdali poukazy na pobyty
ve welnes hotelech, víkendové lázeňské pobyty včetně procedur, poukazy
na vyhlídkové lety kluzákem, sekačky
na trávu nebo luxusní kávovary.

Chceme i nadále být stanicí, která
nabízí největší množství zpráv a informací i z těch nejmenších a nejvzdálenějších míst regionu, chceme
být příjemným a vítaným přítelem
a společníkem i tím, kdo dokáže vyslechnout, poradit či pomoci. Přejeme
jen samé pěkné chvíle s programem
Českého rozhlasu Pardubice.
Naladíte nás na těchto frekvencích:
Východní Čechy 104.7 FM, Pardubicko 101.0 FM, Svitavsko 102.4 FM
a Ústeckoorlicko 98.6 FM.

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.

Festival Tomáškova a Novákova hudební Skuteč je významnou kulturní
událostí našeho regionu. Proto je
Český rozhlas Pardubice opět pyšným
mediálním partnerem a i letošní již
XIII. ročník bude mít opět své místo
ve vysílání naší stanice.
Naši posluchači jsou informování
redaktory nejen o významných kulturních událostech, ale v programu
se objevila řada zcela nových formátů.
Mezi nejúspěšnější patří tzv. speciální
dny. A tak s námi mohli posluchači
prožít Den na houbách, Zmrzlinový den, Hobby den, ale i Den v holínkách. S posluchači nás při těchto
dnech pojí i vysílání z různých míst
regionu formou přímých přenosů.
A tak jsme v loňském roce vysílali
z koupaliště ve Skutči „Uvařený den“.
Lidé tak mohou přímo v místě jejich
bydliště vidět, jak se vysílání připravuje, jak se vysílá a být jeho součástí.
Do našeho vysílání vstoupila řada
osobností kraje i slavné osobnosti společenského či kulturního života naší
země. A to nejenom formou hostů, ale
i jako tvůrců. Známá televizní mete-

Kam vyrazit i s dětmi? Za jeleny!
Nejrychleji
do Tater na Solisko
Nyní zastávka i ve Štrbě!
▪

Pardubice ◀▶ Štrba 5 h 7 min, cena od 304 Kč

▪

Praha ◀▶ Štrba 6 h 3 min, cena od 359 Kč

▪

Ostrava ◀▶ Štrba 2 h 53 min, cena od 248 Kč

www.cd.cz/slovensko

˘ÍÈ–

Na únor jsme pro vás přichystali
tip na výlet, který můžete podniknout i s malými dětmi. Cílem jsou
nedaleké a místním dobře známé
Nové Hrady s krásným rokokovým zámkem, za nímž se rozkládají rozsáhlé obory a zámecká
farma.
Obora patří k novohradskému
zámku, jehož majitel zde stále rozšiřuje chov jelenů lesních a daňků
skvrnitých. K vidění v ohradách
jsou i teplokrevní koně, na nichž
mimo zimní období probíhá i výuka jezdectví.

Pokud se za daňky a jeleny vydáte, nezapomeňte s sebou vzít kyblík
nakrájených jablek, na které sudokopytníky snadno nalákáte. Málokde máte možnost se tak zblízka
setkat nejen s daňky, ale i se statnými jeleny.
Nové Hrady jsou i v této době
příjemným místem pro výlet. Kromě zvěře se s dětmi můžete pobavit v zahradním labyrintu, projít se
pěkným zámeckým parkem či horní zámeckou zahradou a na závěr se
ohřát a občerstvit v zámecké kavárně na předním nádvoří zámku. /frí/

Provoz sportovních zařízení ve Skutči
o jarních prázdninách (22. 2. – 26. 2. 2016)
Zimní stadion – veřejné bruslení
Pondělí 22. 2. 14.00 - 16.00
Úterý
23. 2. 14.00 - 16.00
Středa
24. 2. 14.00 - 16.00
Čtvrtek 25. 2. 14.00 - 16.00
Pátek
26. 2. 14.00 - 16.00
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Lepší cesta každý den

Krytý plavecký bazén – plavání veřejnosti
22. 2. 8.00 - 11.00 13.00 - 19.00 (19-20 aquaaerobic)
23. 2. 6.30 - 11.00 13.00 - 20.00
24. 2. 6.30 - 11.00 13.00 - 18.00 (18-20 aquaaerobic)
25. 2. 6.30 - 11.00 13.00 - 20.00
26. 2.
13.00 - 19.00

Sportovní hala
Pondělí 22. 2. - pátek 26. 2. 14.00 – 22.00 (dle rozpisu)
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SKUTEČSKÉ NOVINY

Gentlemen Singers opět na Chlumku

Vokální soubor Gentlemen Singers z Hradce Králové je jediným
profesionálním mužským oktetem
v České republice, vítězem mezinárodních soutěží a pravidelným
účastníkem významných festivalů
od USA až po Jižní Koreu. Krom
toho, že soubor od svého vzniku
v roce 2003 absolvoval přes pět set
koncertů ve dvaadvaceti zemích
na čtyřech kontinentech a vydal šest
kritikou velmi kladně ohodnocených
nahrávek, každoročně v červnu pořádá festival Sborové slavnosti „Czech
Choir Festival“ Hradec Králové,
jehož hlavním cílem je propagace
české sborové hudby u nás a prostřednictvím pozvaných špičkových
sborů z celé Evropy i v zahraničí.
V nádherném a akusticky ideálním prostředí poutního kostela

na Chlumku v Luži mohli festivaloví
návštěvníci Gentlemen Singers slyšet před třemi lety v pořadu Od renesance po spirituály. V neděli 24.
dubna se zde představí s nový pořa-

dem nazvaným Hudba bez hranic,
který v širokém repertoáru provede
posluchače od klasiky až k písním
populárním. Těšit se můžete na skutečně originální aranže.

Klasika rockové hudby – Pink Floyd Classic
Filharmonie Hradec Králové spolu s autorem, manažerem a dirigentem v jedné osobě – panem Milošem
Machkem – přiváží do Skutče další
svůj úspěšný hudební projekt – Pink
Floyd Classic.
O tom, že tvorba skupiny Pink
Floyd ke klasice rockové hudby
patří, není pochyb. A o symfonické zpracování si svým charakterem
přímo říká. Původní aranžmá převedená do barevného a dynamického
zvuku orchestru ve spojení s vokální
skupinou Q VOX nabízejí netradiční
pohled na jednu z nejlepších skupin
rockové historie.
Jak uvedl Miloš Machek v jednom z rozhovorů: „Pink Floyd mají
k symfonické hudbě snad nejblíže ze
všech rockových skupin. Už v polovině šedesátých let začaly slavné londýnské symfonické orchestry natáčet
s kapelami jako Beatles, Rolling Sto-

nes, Jethro Tull, Deep Purple apod.
V Anglii tato tradice trvá dodnes,
zatímco v Čechách probíhá jakási
katarze tohoto žánru. Publikum přijímá tento styl nejen s povděkem, ale
i s nadšením.“
Nejinak tomu jistě bude ve středu 4. května na zimním stadionu

ve Skutči. Svým výborným obsazením dosahuje orchestr Filharmonie
Hradec Králové toho, že melodie
mají úžasnou dynamiku a výbušnost
legendárních Pink Floyd, ale přitom
si zachovávají svůj orchestrální zvuk
a originální zvukové efekty. Již v tuto
chvíli je prodáno přes 650 míst.

Na závěr Klenoty operety

To nejlepší z operety – nejkrásnější melodie, árie i dueta zazní
v programu závěrečného koncertu
13. ročníku festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč.
Tentokrát v teple a v komfortním
prostředí usednou hráči orchestru
Filharmonie Hradec Králové na pódiu Kulturního klubu Skuteč. S dirigentskou hůlkou před nimi stane István Dénes. Slíbené operetní klenoty
zazpívají špičkoví sólisté.
Jana Sibera je absolventkou
Pražské konzervatoře a HAMU. Již
od roku 1995 hostovala v Národním
divadle a od roku 2000 v tehdejší Státní opeře Praha, kde od roku
2002 přijala angažmá. Od 1. ledna
2012 je sólistkou Opery Národního
divadla. V inscenacích Státní opery
a Národního divadla již ztvárnila na dvacet rolí. Další slavné role
nastudovala pro plzeňské divadlo J.
K. Tyla a hostuje také v Národním
divadle moravskoslezském. V roce
2011 a 2012 hostovala jako Violetta
v Gdaňsku. Několikrát se zúčastnila

turné Opery ND v Japonsku a Koreji.
Václav Sibera absolvoval Pražskou konzervatoř v oborech klarinet
a operní zpěv a na svém kontě má
i několik velmi cenných úspěchů
v mezinárodních pěveckých soutěží.
V roce 1999 se stal sólistou Státní
opery Praha a spolu s ní také absol-

zní melodie, árie a dueta například
z těchto operet: J. Strauss ml.: Netopýr, F. Lehár: Země úsměvů, Veselá vdova, L. Berstein: Candide, E.
Kalmán: Hraběnka Marica, Čardášová princezna a další.
Doufáme, že program 13. ročníku se podařilo sestavit tak, aby
vás tituly v něm zařazené zaujaly

voval turné po Japonsku
a Jižní Korei. Vedle Státní
opery vytvořil další role
ve spolupráci s Národním
divadlem, ceněné jsou
i jeho nahrávky. Od roku
2012 je sólistou Opery Národního divadla Praha, ale
současně hostuje v Národním divadle Brno a Národním divadle moravskoslezském v Ostravě.
A na jaký program že se
můžete v neděli 8. května
těšit? Prozradíme, že za-

natolik, že přijmete naše pozvání,
koupíte si vstupenky a společně
s námi budete prožívat více než dva
měsíce s krásnou hudbou. Vždyť
hudba nás provází celým životem,
ve chvílích radostných i smutných,
při událostech slavnostních i těch
nejběžnějších činnostech. Bez ní,
ať už preferujeme jakýkoli žánr, by
byl život o hodně chudší. Chcete-li
tedy své dny obohatit, těšíme na viděnou při všech koncertech a představeních.
Texty festivalové přílohy
připravila Lenka Frídlová

MĚSTO SKUTEČ Vás zve na XIII. ročník

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Pořádat akci podobné úrovně
a rozsahu by nebylo reálné bez
podpory sponzorů. Tím hlavním je
Česká spořitelna, a.s., která festival
podporuje od jeho prvních ročníků. Dlouholetou podporou, která se
v roce 2013 projevila i zapsáním Tomáškovy a Novákovy hudební Skutče do seznamu nejvýznamnějších
akcí nazvaného Tvář Pardubického

kraje, nám poskytuje Pardubický
kraj. Letos se poprvé můžeme těšit
z podpory Státního fondu kultury
ČR. Některé ročníky festivalu podpořilo Ministerstvo kultury ČR.
Pro propagaci festivalu je velmi
významná podpora mediálních partnerů festivalu, kterými jsou: Český
rozhlas Pardubice, Chrudimský
deník a Východočeská televize V1.

Dalšími partnery, jejichž spolupráce
si rovněž velmi ceníme jsou: České
dráhy, a. s. a Arriva Východní Čechy, a. s.
Všem sponzorům a partnerům
patří náš vděk a poděkování. Velkou
měrou přispívají k programové i organizační úrovni festivalu a jsou příslibem i pro jeho budoucí ročníky.
Děkujeme!

TOMÁŠKOVA A NOVÁKOVA

HUDEBNÍ SKUTEČ
28. 2.–8. 5. 2016

B. SMETANA: MÁ VLAST

Vrcholné dílo české klasické hudby
Symfonický orchestr Českého rozhlasu
 NEDĚLE 28. února – 16 hodin, Kulturní klub Skuteč

HLAVNÍ SPONZOR

J. OFFENBACH: KRÁSNÁ HELENA

Festival probíhá
s podporou Pardubického kraje

Komediální opereta s antickým námětem
Severočeské divadlo Ústí nad Labem
 NEDĚLE 6. března – 16 hodin, Kulturní klub Skuteč

L. JANÁČEK: JEJÍ PASTORKYŇA
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

VEÈER POEZIE
A PRÓZY
S HARFOU

Emociální a dramatická opera se strhující hudbou
Slezské divadlo Opava
 NEDĚLE 13. března – 16 hodin, Kulturní klub Skuteč

POCTA MISTRU JANOVI

Koncertní program věnovaný mistru Janu Husovi
Alfred Strejček – recitace / Štěpán Rak – kytara
 NEDĚLE 20. března – 16 hodin, kostel ve Skutči

O CENU VÍTĚZSLAVA NOVÁKA

Soutěžní přehlídka dětských a mládežnických pěveckých sborů
 SOBOTA 2. dubna – po celý den, Kulturní klub Skuteč

EDITH – VRABČÁK Z PŘEDMĚSTÍ
Taneční muzikál líčící osudy slavné francouzské šansoniérky
Divadlo J. K. Tyla v Plzni, v hlavní roli Radka Fišarová
 NEDĚLE 3. dubna – 16 hodin, Kulturní klub Skuteč

VEČER POEZIE A PRÓZY S HARFOU
Skladby pro sólovou harfu s verši J. Skácela a O. Mikuláška
Valérie Zawadská – umělecký přednes / Lydie Härtelová – harfa
 STŘEDA 6. dubna – 18 hodin, Městské muzeum Skuteč

Hereèka Valérie Zawadská
vybírá z díla Jana Skácela
a Oldøicha Mikuláška,
skladby
pro sólovou harfu
hraje Lydie Härtelová.

BEETHOVENOVA MŠE V CHRASTI

Slavná duchovní skladba v provedení regionálních těles a umělců
Chrudimská komorní filharmonie, PS Rubeš, Slavoj a sólisté
Martin Profous – dirigent
 NEDĚLE 10. dubna – 16 hodin, kostel v Chrasti

FELIX SLOVÁČEK & FELIX SLOVÁČEK JR.
Koncert Komorní filharmonie Pardubice se špičkovými sólisty
Felix Slováček – saxofon / Felix Slováček jr. – saxofon, klarinet
Komorní filharmonie Pardubice
 NEDĚLE 17. dubna – 16 hodin, Kulturní klub Skuteč

VIVALDIANNO: MĚSTO ZRCADEL
Barokní hudba se soudobým zvukem a novou energií
Michal Dvořák / Jaroslav Svěcený • Heroldovo kvarteto
 PÁTEK 22. dubna – 20 hodin, Zimní stadion Skuteč

GENTLEMEN SINGERS NA CHLUMKU
Od klasiky po populární písně v originálních aranžích
Vokální soubor Gentlemen Singers
 NEDĚLE 24. dubna – 16 hodin, kostel v Luži

PINK FLOYD CLASSIC

Legendární skladby Pink Floyd v originálním hudebním projektu
Filharmonie Hradec Králové
Miloš Machek – dirigent a moderátor
Mužské vokální kvarteto Q VOX
Antonín Mühlhansl – saxofon / Jiří Sova – kytara
 STŘEDA 4. května – 20 hodin, Zimní stadion Skuteč

KLENOTY OPERETY

Slavná dueta i nejkrásnější operetní árie
Filharmonie Hradec Králové / István Dénes – dirigent
Jana Sibera – soprán / Václav Sibera – tenor
 NEDĚLE 8. května – 16 hodin, Kulturní klub Skuteč
Změna programu vyhrazena

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ SPONZOR

FESTIVAL PROBÍHÁ S PODPOROU PARDUBICKÉHO KRAJE.

PARTNEŘI
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