Speciální festivalové vydání
Informační zpravodaj MěÚ Skuteč ÚNOR 2015, cena na stánku 10,- Kč, zdarma distribuováno do domácnosti i v Mikroregionu Skutečsko-Ležáky

Fotografická hádanka
Poznáte, odkud je otištěný snímek? Napovíme, že místo byste našli v nedalekém městě, v okrese Chrudim. Je součástí pěkného parku a konají se
zde i svatby. Pokud jste neuhodli, řešení naleznete na str. 6.

Město má splněno

q Konec roku 2014 přinesl několik opravdu pěkných zimních dní, které přály i milovníkům bílé stopy. Tipy na místa v okolí, kde se trasy pro běžkaře
upravují, najdete v článku na str. 6. Snímek byl pořízen na trasách u Čachnova, poblíž Bubnovaného kopce.

Hudba převezme žezlo už za měsíc
Festival proběhne pod záštitou Rady Pardubického kraje
Tak jako se prodlužuje den a krátí
zima (která občas jaksi není zimou),
přibližuje se i datum zahájení XII.
ročníku festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč. Festivalová
znělka, jejíž motiv tvoří část písně
V. J. Tomáška, zazní ve velkém
sále KKS poprvé v neděli 8. března
2015.
Skutečské noviny míří do okolí
Únorové vydání Skutečských
novin tedy vychází v rozšířeném
nákladu a jako „festivalové“. Čtenářům ve Skutči, v přidružených
obcích, ale i v obcích Mikroregionu Skutečsko – Ležáky přinášíme
ucelenou programovou pozvánku
i články, v nichž se dočtete zajímavosti o jednotlivých koncertech
a představeních.
O vstupenky je zájem
Obecně můžeme říci, že většina
pořadů je již více než z poloviny
prodána. Tam, kde bude zájem největší, uvolníme do prodeje v případě
potřeby i tzv. přístavky. Dosud jsme
tak učinili pouze u operety. Aktu-

ální stav si můžete ověřit na http://
vstupenky.skutec.cz. Vstupenky si
však můžete koupit i fyzicky, a to
buď na odboru kultury a školství
MěÚ Skuteč nebo v TIC Městského
muzea Skuteč. Po telefonu vám rádi
s prodejem či rezervací poradíme.
Rozjíždíme propagaci
Únor je měsícem, v němž se
propagace festivalu objeví na billboardech. Oproti předchozímu roku
přibyde reklamní plocha v Poličce,
Ždírci nad Doubravou a v Chrudimi
(kde bude billboard světelný). Přímo ve Skutči se propagace omezí
na transparenty ve vjezdech do náměstí. Kdo je zvyklý i o víkendu
brzy vstávat, mohl 11. ledna zaznamenat krátký rozhovor s pozvánkou
na náš festival v Nedělním dobrém
ránu Českého rozhlasu 2. Tiskové
zprávy vycházejí nejen v Chrudimském deníku, ale pravidelně také
v MF Dnes, kde vyšlo a vyjde i několik menších inzerátů. Aktuální
pozvánky začne ve svém vysílání
zařazovat i Východočeská televize
V1 a Český rozhlas Pardubice. Po-

chopitelně dojde i na plakáty. Vylepeny budou ve všech větších městech širokého okolí, ale kromě toho
je bude možné zahlédnout v autobusech společnosti Arriva Východní
Čechy, a.s. i ve vlakových soupravách a v čekárnách ČD, a.s. v celém
Pardubickém kraji.
Zahájení ve slavnostním duchu
Jak bylo výše řečeno, festival zahájíme v neděli 8. března. A jak tomu
v podobných případech bývá, zahájení bude slavností. Účast na operním představení Hoffmannovy povídky už potvrdila řada významných
osobností regionu i Pardubického
kraje. K jedinečné atmosféře jistě
přispěje i to, že opera bude uvedena
ve francouzštině (s českými titulky)
a nabídne výpravnou podívanou
plnou fantazie i krásných melodií
J. Offenbacha.
Tomáškova a Novákova hudební
Skuteč stojí na špičce kulturního
dění ve Skutči a jeho okolí, tak už
to dnes nevnímají pouze místní. Nenechte si proto ujít výjimečný program, i když se třeba k příznivcům

Gabriela Beňačková do Skutče nepřijede

Změna programu vyhrazena.
Touhle větičkou si pořadatelé „kryjí záda“ pro případ, že by nastal
nějaký problém a museli na poslední chvíli některé představení rušit
nebo nahradit jiným. Samozřejmě
si nikdy nepřejí, aby k něčemu podobnému došlo, ale zcela zamezit
podobným případům zkrátka nelze.
Přestože již jsou vydané všechny propagační materiály i plakáty,
dochází ke změně v programu XII.
ročníku festivalu Tomáškova a No-

vákova hudební Skuteč. S Filharmonií Hradec Králové v neděli 29.
3. 2015 nevystoupí Gabriela Beňačková. Její účast sice byla dlouhodobě přislíbena, ne však písemně
potvrzena a tato slavná pěvkyně
nakonec dala přednost angažmá
v zahraničí. Filharmonie Hradec
Králové však zajistila jinou vynikající sopranistku, která své kvality
představí v recitálu nejslavnějších
světových i českých operních árií.
Je jí Anda-Louise Bogza. Podrob-

nosti ke koncertu najdete v pozvánce na str. 2.
Návštěvníkům, kteří si již zakoupili vstupenky na koncert 29. března a změnu programu nebudou chtít
akceptovat, samozřejmě vstupné
vrátíme. Těm, kteří se rozhodnou
rozšířit si své hudební obzory, můžeme slíbit, že rozhodně nebudou
litovat. V každém případě všem
předem děkujeme za pochopení
vzniklé situace.
Lenka Frídlová

vážné hudby nepočítáte. Ona vážná
hudba ani zdaleka nemusí být vážná
a i klasická díla vyznívají v dnešní
době mnohdy až neuvěřitelně současně. Už nyní se těšíme na vás, milí
festivaloví návštěvníci, i na vaše reakce. Tak tedy nezapomeňte, za měsíc začínáme.
Lenka Frídlová

V loňském roce byla schválena novela zákona o odpadech, která ukládá
městům a obcím povinnost od 1. 1. 2015 umožnit občanům třídění biologického odpadu a kovů, přesně řečeno: obec je povinna zajistit místa
pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, minimálně
nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů. Tento problém má město Skuteč vyřešen díky sběrnému
dvoru a kompostárně.
Obě tato zařízení pro ukládání odpadu fungují již 4 roky a jejich využití
ze strany občanů se rok od roku zvyšuje.
Provozovatel sběrného dvora odebral od občanů za období 2013 - 2014
celkem 623 tun odpadu, kompostárna za stejné období zpracovala 4000 t
biologického odpadu .
Z těchto údajů je zřejmá důležitost a v podstatě také nezbytnost těchto
zařízení pro občany našeho města. Mám radost z toho, že většina lidí již
chápe nutnost třídění a děkuji této většině, že se společně s námi snaží o to,
aby okolí našeho města vypadalo kulturně a civilizovaně.

Další informace k problematice odpadů

V závěru roku 2014 a na počátku roku 2015 proběhlo výběrové řízení
na provozovatele sběrného dvora na další dvouleté období, jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka stávajícího provozovatele – firmy AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o.
Co se týče svozu popelnic, je smlouva s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., uzavřena do 30. 4. 2015, nové výběrové řízení na další
dvouleté období bude vypsáno do konce února 2015.
Vzhledem k tomu, že nepředpokládáme podstatný nárůst nákladů na tyto
služby, nepřistupuje město Skuteč pro rok 2015 ke zvýšení poplatku.
Pavel Bezděk, starosta

Zamilovaný Hoffmann baví svými fantaziemi
Hoffmannovy povídky jsou posledním jevištním dílem francouzského skladatele a mistra operet
Jacquesa Offenbacha. Fantastická
opera o pěti jednáních se tak z jeho
tvorby vymyká. V námětu i hudebním zpracování sice neopustil
zcela komediální žánr, rozsáhlé
a mistrovsky vypracované lyrické
a dramatické pasáže však toto dílo
jednoznačně ukotvují v žánru francouzské lyrické opery 19. století.
Bezprostřední inspirací se stalo
původně činoherní drama Julesa
Barbiera a Michela Carrého Hoffmannovy povídky, které bylo
úspěšně uvedeno v Paříži v roce
1851. Autoři hry originálně zpracovávají a dramatizují motivy ze
života a díla německého právníka,
skladatele, spisovatele a kreslíře
Ernsta Theodora Amadea Hoffmanna. Z jeho próz vybírají tři
povídky, které vzájemně propojují
postavou samotného Hoffmanna,
vystupujícího jako jejich protagonista. Barbier s Carrém se poměrně
volně inspirují povídkami Pískoun,
Rada Krespel a Příběh o ztraceném
zrcadlovém obraze. Rámcující děj,
v němž vystupuje opět samotný
Hoffmann, zamilovaný do zpě-

vačky Stelly, bavící svými vyprávěními hospodskou společnost
a unikající do svých podivných fantazií, je inspirován prózami E.T.A.
Hoffmanna Don Juan a Společnost
ve sklepě, částečně také Zlatý hrnec
a Zachýsek, zvaný Rumělka.
Jeden z nejuváděnějších titulů
světa nastudovalo liberecké Divadlo F. X. Šaldy pod barevnou taktovkou dirigenta Martina Doubrav-

ského. Hoffmannův svět, plynoucí
uvnitř i vně jeho sladkobolné duše,
je vykreslován režisérem Martinem
Otavou, jenž je také podepsán pod
scénografií představení. Nezaměnitelné jsou i kostýmy. Opera, která
v severočeské metropoli znamenala
vrchol operní sezóny roku 2014, je
uváděna ve francouzském originále
s českými titulky. Délka představení je 2.40 h.

q Úspěšná opera z pera operetního mistra J. Offenbacha festival slavnostně zahájí v neděli 8. března v 16 hodin.
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Nesmrtelná pohádka
o Šípkové Růžence ožívá v baletu
Po Louskáčkovi a Labutím jezeře
vám festival nabízí poslední z trojlístku slavných baletů velikána ruské hudby Petra Iljiče Čajkovského.
I když libreto baletu vychází
ze známé pohádky francouzského spisovatele Charlese Perraulta
o princezně, která se píchne o růži
a na dlouhý čas společně s celým
královstvím usne, není balet zdaleka určen jen dětem. Divák každého
věku si v něm najde své – krásnou
hudbu, poezii, půvab klasického

tance či připomenutí dávné lidské
víry, že dobro opravdu vítězí nad
zlem.
Spící krasavice je baletním dílem, jehož kvalitu a hodnotu prověřil čas. Od ledna roku 1890,
kdy mělo premiéru v Mariinském
divadle v Sankt Petěrburgu, se nepřetržitě vrací na jeviště tanečních
divadel po celém světě a stalo se
jedním z pilířů klasického baletního odkazu.
Technická virtuosita se v něm

snoubí s působivou scénickou
výpravou a půvabnými kostýmy
a spolu s krásným pohádkovým
příběhem tvoří mistrovské dílo baletního repertoáru.
Ostatně i sám Čajkovskij považoval Spící krasavici za svůj nejlepší balet.
Představení je s ohledem na náročnost scény a tanečních výkonů,
výpravu i množství tanečníků uváděno s hudební nahrávkou. Jeho
délka je 2.20 h.

Klasická opereta pro všechny
Nejúspěšnější operetu E. Kálmána – Čardášovou princeznu v provedení Slezského divadla Opava uvedl
festival již před šesti lety, tj. v roce
2009. Nyní přichází na řadu jeho
další výjimečně vydařená opereta,
která bývá pro změnu často označována přívlastkem „nejoblíbenější“ (alespoň na českých jevištích).
Podobně jako „Čardáška“, i Marica
nabízí celou řadu operetních hitů.
Písně jako např. Kde bydlí láska?,
Tam, kde je ve Varasdin, či Cikáne,
hrej, zná asi opravdu každý.
Děj operety se odehrává na začátku 20. století na maďarském panství

krásné a bohaté hraběnky Marici.
Zchudlý hrabě Tassilo se nechá inkognito najmout jako správce Maricina
panství, aby vydělal peníze na věno
pro svou sestru. Hraběnka Marica
a hrabě Tassilo se do sebe zamilují,
avšak hrabě se ocitne v podezření, že
mu nejde o lásku, ale o její peníze.
Řada komických gagů i romantických peripetií vede ke šťastnému závěru, který přináší vysvětlení všech
nedorozumění a jako v každé správné operetě k vítězství lásky.
Emmerich Kálmán (1882-1953)
dílo složil v roce 1924 a zakomponoval do něho barvité melodie

a tance své vlasti, takže Marica bývá
často nazývána “maďarskou národní
operetou.“
S Hraběnkou Maricou přijíždí do Skutče Severočeské divadlo
opery a baletu Ústí n. L., které každoročně nabízí divákům dramaturgický přesah i do světa operety
a muzikálu. Režie se ujal zkušený
dramaturg, tenorista a operní popularizátor Zbyněk Brabec. Výsledkem je roztomilé, hravé a bezvadně
šlapající představení, s výbornými
pěveckými výkony a skvělým zvukem orchestru, které baví diváky
všech věkových kategorií.

q Maďarská národní opereta, jak bývá Hraběnka Marica nazývána, potěší festivalové publikum v neděli 22. března.

Moudrost myšlenek J. A. Komenského
q Balet Spící krasavice splňuje všechny tři atributy klasického baletu - nabízí krásnou a působivou
hudbu, výborné taneční výkony a výpravnou scénu. Dospělí jsou i s dětmi zváni v neděli 15. března.

Anda-Louise Bogza vystoupí
s Filharmonií Hradec Králové
V neděli 29. března zaplní pódium Kulturního klubu Skuteč
hráči symfonického orchestru

Na koncertu Filharmonie Hradec Králové a světově uznávané
sopranistky Anda-Luise Bogzy
se můžete těšit na výběr těch
nejkrásnějších árií.
GEORGES BIZET
Carmen (Habanera)
ANTONÍN DVOŘÁK
Rusalka - (Mesíčku na nebi)
GIUSEPPE VERDI
Sila osudu (Pace,pace mio Dio)
GIACOMO PUCCINI
Tosca (Vissi d „arte,vissi d
„amore)
FRANCESCO CILEA
Adriana Lecouvreur
(Ecco,respiro appena)
GIACOMO PUCCINI
„Gianni Schicchi „- arie „O
mio babbino caro“(Lauretta)
ALFREDO CATALANI
„La Wally „arie „Ebben, ne
andro lontano“ (Wally).
a další.

Filharmonie Hradec Králové. Před
nimi a současně před festivalovým
publikem stane dirigent István
Dénes a sopranistka Anda-Louise
Bogza, která byla angažována jako
plnohodnotná náhrada za Gabrielu
Beňačkovou, jež měla původně
s hradeckou filharmonií účinkovat.
István Dénes působí především
v Německu – jako první dirigent
opery v Brémách a šéf opery
v Trevíru. Mimo to je též stálým
hostujícím dirigentem Státní opery a Rozhlasového symfonického
orchestru v Budapešti. České koncertní publikum ho zná především
z jeho pravidelného hostování
u orchestrů v Praze, Brně Ostravě,
Pardubicích a Hradci Králové.
Aida, Leonora, Desdemona,
Tosca, Turandot, Minnie, Jenůfa
– každá z nich obdařena osobitým
ženským osudem, vášní, oslnivým
zjevem a především nádherným
dramatickým sopránem. Tyto
a mnohé další hrdinky světového
operního repertoáru má na svém
kontě sopranistka Anda-Louise
Bogza, která vstoupila na českou
operní scénu počátkem 90. let.
V té době se u nás vedle domácích sólistů začali hojněji prosazovat zahraniční pěvci, zejména

z východního bloku, kteří v Praze
hledali uplatnění. Případ Andy-Louise Bogzy je ale jiný: v Praze
vystudovala, ve Státní opeře Praha
získala své první angažmá a Prahu
pokládá vedle rodného Rumunska
za svůj druhý domov.
Výčet všech světových operních a koncertních scén, na nichž
tato mimořádná sopranistka sklízí
úspěchy, by byl neobvykle dlouhý. V Národním divadle v Praze vytvořila role Donny Anny,
Cizí kněžny (Dvořák: Rusalka),
Giorgetty (Puccini: Plášť), Lízy
(Čajkovskij: Piková dáma), Aidy,
Pucciniho Tosky a Minnie (Děvče
ze Západu), za kterou získala prestižní cenu Thálie 2007. Český repertoár zpívala a zpívá Anda-Louise Bogza ráda, a to i na světových
jevištích.
Odborná kritika u ní cení její
velký hlas pevných, kovově i vášnivě znějících výšek, temného
témbru a dramatického tahu. Svým
temně zbarveným sopránem je přímo předurčena pro velké postavy
světové opery. Pevně tedy věříme,
že všichni příznivci operního zpěvu, kteří se těšili na G. Beňačkovou, nebudou ani v nejmenším
zklamáni.

q Změna programu: s Filharmonií Hradec Králové 29. 3. nejslavnější árie zapěje sólistka Státní opery Praha Anda-Louise Bogza.

Autorem hudby k pořadu Vivat Comenius je Štěpán Rak, námět a výběr textů je dílem Alfreda
Strejčka, který čerpal z Obecné porady o nápravě věcí lidských. Tímto
stěžejním dílem, které Komenský
začal psát v roce 1642, chtěl povzbudit všechny národy světa k všenápravě, ale poukazoval na to, že je
třeba začít od sebe sama. Posuďte
sami podle krátkého úryvku:
„Mnozí si všímají jiných, sebe
nikdo, mnozí učí jiné, sebe nikdo,
mnozí spravují a napravují jiné,
sebe sama nikdo. Tedy, aby tato
stížnost přestala, nechť už začne
každý nejdříve sám u sebe se vším,
co směřuje k nápravě věcí. Proto
ať konáš cokoli, vždycky vyber věcí
nemnoho, neboť mnohost rozptyluje, nemnohost soustřeďuje; ale
nejlepších, neboť jedno nejlepší vydá za mnoho méně dobrých
a těch se pevně drž, abys nemohl

býti od nich odtržen a znovu zapleten v mnohost a malichernosti“.
V dokonalé symbióze komponované hudby Štěpána Raka a mistrovském přednesu Alfreda Strejčka
vyznívají stále myšlenky Komen-

ského neobyčejně živě, jakoby je
tento veliký myslitel psal pro dnešek. Představení má zvláštní, sugestivní atmosféru oživlého poselství
dávných věků, kterou umocní prostředí skutečského kostela.

Alfred Strejček a Štěpán Rak vloni vyprodali skutečský kostel s pořadem
o Karlu IV. V neděli 19. dubna zdají hold J. A. Komenskému.

Opera k nám přijíždí z evropského města kultury
Plzeň, evropské město kultury,
je místem, v němž se aktuálně připravuje uvedení slavné české opery

Libuše. Slavnostní opera Bedřicha
Smetany byla komponována k otevření Národního divadla v Praze
a stala se nejvýznamnější
českou slavnostní operou. Vrcholí
scénou, kdy
kněžna Libuše předpovídá významné
události českých
dějin
a své proroctví
uzavírá
vizionářskými slovy, že
„drahý český
národ neskoná, on hrůzy
pekla slavně
překoná“.
Premiéra
Libuše v Novém
divadle v Plzni
proběhne
9.
května
2015. Hlavní
role se zde
zhostí
Eva
q V hlavní roli Libuše se v představení Divadla U r b a n o v á .
Pouhý týden
J. K. Tyla představí Ivana Veberová.
po slavnost-

ní premiéře (17. 5.) se opera
v jedinečném provedení objeví
na programu festivalu Tomáškova
a Novákova hudební Skuteč. Eva
Urbanová sice z důvodu jiných
pracovních závazků nemohla nabídku účinkování ve Skutči přijmout, ale můžeme se těšit na vynikající provedení plzeňské sólistky
Ivany Veberové, kterou si pravidelní návštěvníci mohou pamatovat
např. v roli Rusalky nebo Mařenky
v Prodané nevěstě.
V sezóně 2014/2015 převzal vedení operního souboru Tomáš Pilař. Jako cíl svého působení na této
pozici si předsevzal rozšířit divácké spektrum o mladé lidi do 35 let,
tedy o své vrstevníky a zdůraznit
operu jako zážitek. K uvedení Libuše říká: „Smetana ji napsal jako
operu, která není určena k běžnému provozování, ale k provozu svátečnímu. V českých divadlech byla
vždy uvedena u příležitosti něčeho
mimořádného. V tuto chvíli se hraje jen v pražském Národním divadle a jen o svátcích.“
Není pochyb o tom, že půjde
o výjimečnou podívanou s velkými
sborovými scénami. Ostatně sám
autor ji nazval „velkým scénickým
tablem“. Slavnostní operou bude
XII. ročník festivalu ve Skutči
ukončen.
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Zimní stadion zavalí Rolling Rock
Po úspěšných projektech Pink
Floyd Classic, Symphonic Queen,
Beatles Mania a Symphonic Rock
Show se v nové pódiové show
dirigent Miloš Machek vydává se svým dynamickým týmem
po stopách rocku, hard rocku, art
rocku a funk rocku na tři světové kontinenty. V pestrém spektru
nejslavnějších rockových legend
(od počátků 60. let až k přechodu
nového milénia) obsáhne „rolující
rock“ kapely Anglie (Rolling Stones, Genesis, Led Zeppelin, Deep
Purple, Yes), Irska (U2), Německa
(Scorpions), Maďarska (Omega),
Finska (Nightwish), Spojených
států amerických (Van Halen, Kiss,
Toto, Red Hot Chilli Peppers, Guns
N´ Roses) a Austrálie (AC/DC).
V úžasné atmosféře setmělého
zimního stadionu, výborně nazvučené a ve hře světel, nás symfonický orchestr Filharmonie Hradec
Králové spolu s vynikajícími sólisty přesvědčí o tom, že dobrá hudba
je jen jedna. Na své si přijdou jak
příznivci klasiky i rocku.
Sopranistka Hana Škarková
účinkovala již v projektu Sympho-

nic Queen. Dirigent Miloš Machek
si ji vybral pro její skvělou techniku, báječný hlas, smysl pro práci
s detailem a její schopnost přenášet
energii z pódia na posluchače.
Také tenorista Marek Olbrzymek se v roli Fredyho Mercuryho
stal protagonistou společného projektu Miloše Machka a Q VOXu
Symphonic Gueen, posléze i projektu Beatles Mania. Jeho záliba
v britském a americkém rocku
a perfektní znalost angličtiny se
odráží i v pravidelném sólovém
zpívání s rockovými skupinami Laputa a Kontrolla. Jak píše kritika, je
osobností velkého vzletu, dramatického výrazu a krásného hlasu.
Devizou vokálního seskupení
Q VOX je nejen jejich pódiové
emocionální nasazení, ale především jejich barevné a výrazové
dispozice v polohách „in natura“
až ke skvělým falsetům. Mužský
pěvecký ansámbl vystupuje ve složení Petr Julíček (tenor), Tomáš
Badura (tenorbaryton), Tomáš
Krejčí (baryton) a Aleš Procházka (bas).

Saxofonista Antonín Mühlhansl
je dnes již multifunkčním instrumentalistou mezinárodní úrovně.
Jako sólista uplatňuje svoji znalost
jazzu, popu a rocku nejen na koncertních pódiích, ale stále častěji
zejména v nahrávacích studiích.
Kytarista Jiří Sova je vyhledávaným sólistou multimediálních
projektů.
Disponuje
brilantní
technikou, hlubokým smyslem
pro barvu a schopností okamžité
improvizace. Je stálým členem orchestru Moravské filharmonie Olomouc a uměleckým lídrem skupiny
Gama.
Autor projektu Rolling Rock
Miloš Machek se řadí k výrazným
dirigentským osobnostem české
hudby, který je v současné době
žádaným především v oblasti tzv.
symfonického crossoveru. Součástí těchto uměleckých aktivit jsou
kompletní projekty včetně scénáře,
režie a moderování.
Právě jeden z nich máte možnost
navštívit v rámci festivalu ve středu 29. dubna od 20 hodin na zimním stadionu ve Skutči.
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Václav Hudeček zahraje Dvořáka
Vynikající český houslový virtuos bude podruhé hostem festivalu
Tomáškova a Novákova hudební
Skuteč. Zatímco před třemi lety vystoupil se souborem Barocco sempre
giovane v kostele na Chlumku, letos
stane na pódiu Kulturního klubu
Skuteč obklopen hráči orchestru Komorní filharmonie Pardubice s dirigentem Petrem Louženským.
Koncertní program bude cele věnován Antonínu Dvořákovi. Z jeho
díla uslyšíme slavné Valčíky, Koncert pro housle a orchestr A moll,
Mazurek pro housle a orchestr E
moll a slavnou Českou suitu.
Jak již Václav Hudeček prozradil
v nejednom z rozhovorů, byl hyperaktivním dítětem, kterého se tatínek
(veterinář, ale též amatérský houslista) rozhodl zklidnit lekcemi houslí.
Odhalil tak mimořádný talent, který
se díky špičkovým učitelům rozvinul

v mistrovskou virtuositu
a velmi brzy jej vynesl
mezi světovou interpretační elitu. Již ve svých
12 letech byl Václav Hudeček mimořádně přijat
na konzervatoř a poté
předčasně i na pražskou
AMU. Podstatnou roli
samozřejmě sehrála i nesmírná píle a vrozená
zodpovědnost.
Na světových pódiích
se tento houslový virtuos
pohybuje už více než čtyřicet let. Během své kariéry vystupoval s nejlepšími světovými orchestry.
V říjnu 2007 mu prezident
republiky Václav Klaus
udělil Státní vyznamenání
za zásluhy o stát v oblasti
kultury a umění.
q Poctu Antonínu Dvořákovi vzdá Václav Hudeček a Komorní filharmonie Pardubice
koncertem v neděli 26. dubna.
Koncerty Václava Hudečka,
i díky radosti z hudby, kterou
dokáže nezaměnitelným způsobem přenášet do publika, okouzlují návštěvníky každého věku.
Ve spojení s uznávaným tělesem, jakým je Komorní filharmonie Pardubice, půjde jistě
o zážitek, který byste si neměli
nechat ujít.

ROLLING STONE - Anybody Seen My Baby?, OMEGA - Gyöngyhajú Lány, M&M – Rockfest, SCORPIONS - Here In My Heart, GENESIS - I Can´t Dance, LED ZEPPELIN - Good times - Bad times, DEEP
PURPLE - Perfect Strangers, YES - Owner Of The Lonely Heart, OZZY OSBOURNE - Perry Mason,
PINK FLOYD – Money, U2 – Pride, RED HOT CHILLI PEPPERS - Under The Bridge, GUNS N´ ROSES - Paradise City, NIGHTWISH - Ghost Love Score, VAN HALEN - Jump, AC/DC - Highway To Hell,
TOTO – Rosanna

Poezie písní Václava Jana Tomáška

Antonio Vivaldi a jeho nejkrásnější duchovní skladba
Gloria in D dur Antonie Vivaldiho patří i v českých zeměpisných šířkách k těm několika málo
skladbám, které jsou populární
i mezi laickou veřejností. To však
neznamená, že tomuto svěžímu
dílu, které mimochodem obdivoval
i Johann Sebastian Bach, byla dopřána pozornost a péče, kterou si
zasluhuje.
Vivaldiho věhlas byl na počátku
založen spíše na popularitě a vlivu
jeho sólových koncertů, kterých
napsal neuvěřitelných pět stovek.
Osvědčuje v nich jiskřivě bohatou
melodickou invenci a obrovský
smysl pro nejrůznější kombinace
nástrojových barev. Přelily se jako
velká módní vlna celou Evropou
a ani české země nebyly výjimkou.
Neopomenutelný je jeho význam
na poli opery. Nás však zajímá
třetí oblast jeho tvorby, kterou je
hudba duchovní. Vivaldiho chrámové skladby byly v českých zemích ve své době známy a hrány
v poměrně hojném počtu a často
bezprostředně po svém vzniku.
Jeho Gloria in D dur nesporně patří
k nejkrásnější Vivaldiho církevní
hudbě komponované pro velké ob-

sazení. Skladbu lze, co do popularity přirovnat ke Čtvero ročním obdobím s tím, že velkou odezvu sklízí
i u dnešních posluchačů.
Tato skladba je jednou z nejznámějších barokních duchovních
kompozic. Jedná se již o druhé
Vivaldiho zpracování tohoto textu. Přesto, že kompozice je patrně
zralejší a originálnější, než Gloria
(RV 588), zasloužil se o nesmírnou
popularitu díla především Alfredo
Castella, který roku 1939 uvedl
v Sieně toto dílo v novodobé premi-

éře a posléze je také vydal tiskem.
Od této doby se už Gloria prakticky
nevytratilo z kostelních kůrů a koncertních síní.
V kostele Nejsvětější Trojice
v Chrasti uslyšíme slavnou mši pro
sóla, sbory a orchestr v provedení Komorní filharmonie Chrudim
a pěveckých sborů Rubeš Skuteč
a Slavoj Chrudim se sbormistrem
Zdeňkem Kudrnkou. Jako sólistky se představí Helena Tamelová
a Radka Rubešová. Koncert bude
řídit dirigent Martin Profous.

Skutečský rodák V. J. Tomášek
byl zakladatelem slavného hudebně-kulturního salonu v Praze, kde vítal
největší osobnosti tehdejšího kulturního i politického života. Osobně se
potkal mimo jiné také s básníkem
Johannem Wolfgangem Goethem,
který přímo jemu svěřil řadu básní
ke zhudebnění. Tento fakt ukazuje na výjimečnost dnes neprávem
opomíjeného skladatele. Goethe byl
totiž jinak velice ostrým kritikem
zhudebnění svých textů a odmítl například Franze Schuberta.
V programu festivalu máme
výjimečnou příležitost navštívit
pořad věnovaný písňové tvorbě
V. J. Tomáška, kde kromě Goethových textů zazní i zhudebněné
dílo Friedricha Schillera. Skladby
na forte-piano uslyšíme v podání
Moniky Knoblochové – cembalistky vynikajících uměleckých
a technických kvalit, zanícené vyznavačky autentické interpretace
barokní hudby a současně renomované interpretky soudobé hudby.
Vedle ní se publiku v komorním
prostředí městského muzea představí mezzosopranistka Kamila
Ševčíková. Posledním členem

Pěvecké klání
sborů
Už počtvrté proběhne přehlídka
dětských a mládežnických pěveckých sborů jako soutěžní s podtitulem „O cenu Vítězslava Nováka“.
Opět se bude rozhodovat o udělení
zlatých, stříbrných a bronzových
pásem a opět bude možné fandit i domácímu pěveckému sboru
Cantando, působícímu při ZUŠ V.
Nováka Skuteč. Sborovému zpěvu
bude patřit sobota 18. dubna a přijít
se můžete podívat kdykoli v průběhu dopoledne. Vstupné je zcela
zdarma.

Festival myslí na mladé publikum
Komorní filharmonie Pardubice
i v této sezóně pokračuje v pořádání koncertů pro dětské posluchače,
žáky základních a středních škol.
Nejen v Pardubicích, ale v různých
koutech kraje, kam část orchestru
s pořady vyjíždí, je o ně značný
zájem. Po loňských ohlasech byly
do programu festivalu zařazeny

opět dva koncerty. Byla jednou
jedna pohádka je pořad určený
dětem mateřských škol a v KKS se
uskuteční ve čtvrtek 9. dubna 2015.
Žáky základních a studenty středních škol čeká v pátek 10. dubna
2015 pořad nazvaný Hudba a ﬁlm
– seznamte se, prosím, v němž
skupina filharmoniků zahraje nej-

slavnější filmové melodie a blíže
představí slavné autory hudby stříbrného plátna.
V závislosti na zájem škol ze Skutče i ze širokého okolí bude uspořádán buď jeden, nebo dva koncerty
v každém termínu. Případní zájemci z dalších škol mohou kontaktovat
odbor kultury a školství MěÚ Sku-

teč. (tel.: 469 326 486/487).
Koncerty budou přístupné i veřejnosti. Vstupenky na ně však
nejsou v předprodeji. Pokud byste
tedy měli zájem a čas navštívit dopolední představení, přijďte a lístek si koupíte na místě v pokladně KKS. Vstupné na pořady činí
40 Kč.

atraktivního tria je herec Saša Rašilov, který koncertní večer obohatí
uměleckým přednesem.
Je velkou zásluhou jmenovaných
umělců, že veřejnosti připomínají
tvorbu tohoto, ač významného, tak
ne tolik známého skladatele. Činí
tak velmi citlivě komponovaným
a vysoce profesionálně provede-

ným programem, který byl sestaven
vloni, při příležitosti 240. výročí
skladatelova narození. V letošním
roce při něm můžeme vzpomenout
165 let od Tomáškova úmrtí.
Bezpochyby jde o zajímavý
a kreativní počin, který návštěvníkům slibuje silný umělecký zážitek.

q Tři mladí umělci spojili své síly, aby připomněli dílo skladatele
V. J. Tomáška v komponovaném koncertním pořadu, který festival
uvede 22. dubna v Městském muzeu Skuteč.

Vítězslav Novák

Václav Jan Tomášek

narozen 5. 12. 1870
v Kamenici nad Lipou
zemřel 18. 7. 1949 ve Skutči
145 let od narození

narozen 17. 4. 1774
ve Skutči
zemřel 3. 4. 1850 v Praze
165 let od úmrtí
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VÝPISY Z USNESENÍ
Výpis z usnesení z 3. zasedání Rady města Skuteč
konaného dne 15. prosince 2014 na Městském úřadu Skuteč
Rada města schvaluje:
01/003/2014
převedení finančních prostředků
Mateřské školy, Skuteč, Poršova 240
z fondu rezervního do fondu odměn
a jejich následné čerpání, dle žádosti
ředitelky školy.
02/003/2014
převedení finančních prostředků
Mateřské školy, Skuteč, Poršova 240
z fondu rezervního do fondu investičního a jejich následné použití na investici schválenou v rozpočtu školy
na rok 2014, dle žádosti ředitelky
školy.
03/003/2014
použití prostředků rezervního fondu
Základní školy Skuteč, Komenského
150, dle žádosti ředitele školy.
04/003/2014
odpisový plán Základní umělecké školy V. Nováka, Skuteč na rok
2015, dle přílohy.
05/003/2014
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se
společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Praha, dle přílohy
a zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Provozování sběrného
dvora ve Skutči“.
06/003/2014
čerpání rozpočtu
města Skuteč
za období leden - listopad 2014, dle
přílohy.
Rada města bere na vědomí:
07/003/2014
studii pro vybudování parkoviště
v ulici Havlova, Skuteč zpracovanou
firmou Lubomír Klodner, Rohozná
366, dle přílohy.
Rada města schvaluje:
08/003/2014
podmínky nájmu bytu č. 11, Družstevní 915, Skuteč, na dobu určitou
jednoho roku, dle přílohy.
09/003/2014
nájemní smlouvu na dobu neurčitou
na byt č. 20, Družstevní 971, Skuteč,
dle žádosti nájemce.
10/003/2014
nájemní smlouvu na dobu neurčitou
na byt č. 13, Boženy Němcové 932,
Skuteč, dle žádosti nájemce.
11/003/2014
splátkový kalendář na dluh nájemného za byt č. 1, Družstevní 317, Skuteč, dle žádosti nájemce.
12/003/2014
odpis nepotřebného dlouhodobého
majetku, dle příloh.
13/003/2014
podání žádosti na Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR o změnu technického parametru počtu bytových jednotek na výstavbu infrastruktury v ulici
Příčná, Skuteč, dle přílohy.
14/003/2014
dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu
nebytových prostor ze dne 27. 11.
2009, dle přílohy.

15/003/2014
dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. p. 914 a dodatek
č. 10 ke smlouvě o nájmu nebytových
prostor domu č. p. 946, Smetanova,
Skuteč s příspěvkovou organizací SeniorCentrum Skuteč, dle příloh.
16/003/2014
smlouvu o nájmu prostor sloužících
k podnikání v č. p. 375, Palackého
náměstí, Skuteč s firmou DialogNet
s.r.o., Skuteč, dle přílohy.
17/003/2014
smlouvu o nájmu prostor sloužících
k podnikání a movitých věcí v Kulturním klubu, Rubešova 525, Skuteč,
dle přílohy.
18/003/2014
přílohu výměr k nájemní smlouvě č.
15154/2004 uzavřené se Zemědělským družstvem, Zderaz, dle přílohy.
19/003/2014
nájemní smlouvy na pronájem pozemků v k. ú. Hněvětice a v k. ú. Skuteč, obec Skuteč, dle příloh.
20/003/2014
smlouvy o pachtu pozemků v k. ú. Lažany u Skutče, k. ú. Skuteč, k. ú. Štěpánov u Skutče, k. ú. Zbožnov a k. ú.
Žďárec u Skutče, dle příloh.
21/003/2014
záměr prodeje části p. p. č. 1859/1
o výměře cca 140 m² a části p. p. č.
1876 o výměře cca 150 m², k. ú.
Skuteč, obec Skuteč, za cenu 600,Kč/m² + platná sazba DPH + náklady s prodejem spojené, dle přílohy.
22/003/2014
záměr prodeje části p. p. č. 1923/5
o výměře cca 2200 m², k. ú. Skuteč,
obec Skuteč, za cenu min. 600,- Kč/
m² + platná sazba DPH + náklady
s prodejem spojené, dle přílohy.
23/003/2014
záměr prodeje části p. p. č. 2627
o výměře cca 40 m², k. ú. Skuteč,
obec Skuteč za cenu 600,- Kč/m² +
platná sazba DPH + náklady s prodejem spojené, dle přílohy.
24/003/2014
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.
23338 s firmou Výtahy - elektro,
spol. s r.o., Havlíčkův Brod, dle přílohy.
25/003/2014
podání žádostí o poskytnutí dotace
na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky
sboru dobrovolných hasičů na rok
2015 na Pardubický kraj.
Rada města bere na vědomí:
26/003/2014
dopis náměstka hejtmana Pardubického kraje Ing. Jaromíra Duška
o potřebném spolufinancování autobusových spojů v úseku Skuteč –
Žďárec u Skutče v rámci udržitelnosti
rozsahu úrovně dopravní obslužnosti
v Pardubickém kraji.

Výpis z usnesení ze 4. zasedání Rady města Skuteč
konaného dne 30. prosince 2014 na Městském úřadu Skuteč
Rada města schvaluje:
01/004/2014
změnu položkového rozpočtu města
Skuteč, dle přílohy.

02/004/2014
rozpočtovou změnu v rozpočtu města
Skuteč č. 6/2014, dle přílohy.

Výpis z usnesení z 5. zasedání Rady města Skuteč
konaného dne 12. ledna 2015 na Městském úřadu Skuteč
Rada města bere na vědomí:
01/005/2015
zprávu odboru investic a správy majetku Městského úřadu Skuteč, dle
přílohy.
02/005/2015
návrh na rozdělení neprodaných kalendářů města Skuteč na rok 2015,
dle přílohy.
Rada města schvaluje:
03/005/2015
platové výměry ředitelů školských
zařízení zřizovaných městem Skuteč v souladu s nařízením vlády č.
564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě s účinností od 01. 01.
2015.
04/005/2015
rozhodnutí o výběru nejvýhodnější
nabídky v rámci výběrového řízení
na provozování sběrného dvora Skuteč, dle přílohy.
05/005/2015
smlouvu č. OKT/000064/2015/SPS
na zasílání varovných a výstražných
SMS zpráv s městem Chrudim, dle
přílohy.
06/005/2015
nájemní smlouvu na dobu neurčitou
na byt č. 5, Družstevní 970, Skuteč,

dle žádosti nájemce.
07/005/2015
nájemní smlouvu na dobu neurčitou
na byt č. 1, Boženy Němcové 931,
Skuteč, dle žádosti nájemce.
08/005/2015
splátkový kalendář na dluh nájemného a záloh na služby za byt č. 3,
Družstevní 970, Skuteč, dle přílohy.
09/005/2015
podmínky nájmu bytu č. 8, Boženy
Němcové 317, Skuteč na dobu určitou jednoho roku, dle přílohy.
10/005/2015
podmínky nájmu bytu č. 7, Palackého náměstí 377, Skuteč na dobu určitou jednoho roku, dle přílohy.
Rada města neschvaluje:
11/005/2015
přidělení bytu č. 8, Boženy Němcové
317, Skuteč, dle doporučení bytové
komise rady města Skuteč.
Rada města doporučuje ZM schválit:
12/005/2015
nabytí nemovitých věcí z projektu
CZ.1.02/7.1.00/14.23057 „Zahrada u malých šikulů“ v celkové hodnotě 954.084 Kč do majetku města
Skuteč, dle přílohy.
Rada města pověřuje:
13/005/2015

člena Zastupitelstva města Skuteč
Mgr. Jiřího Navrátila oddáváním při
svatebních obřadech.
Rada města bere na vědomí:
14/005/2015

stanovisko Ministerstva pro místní
rozvoj ČR k žádosti o snížení parametru bytových jednotek TI 15 Skuteč
ze dne 08. 01. 2015, dle přílohy.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ DO ŽIVOTA

Výpis z usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Skuteč
konaného dne 14. 1. 2015 na Městském úřadu Skuteč
Určení ověřovatelé zápisu Václav
Kosař, Mgr. Luděk Netolický a zapisovatelka Ing. Jana Burešová.
Zastupitelstvo města schvaluje:
01/003/2015
členy návrhové komise: František
Gargulák, Eva Chvojková, Matěj
Zelinka.
02/003/2015
program 3. zasedání zastupitelstva
města, dle přílohy.
Zastupitelstvo města revokuje:
03/003/2015
usnesení č. 18/002/2014 ze dne
10. 12. 2014.
Zastupitelstvo města schvaluje:

04/003/2015
veřejnoprávní smlouvu o výkonu činnosti Městské policie Skuteč na území města Luže na dobu neurčitou, dle
přílohy.
05/003/2015
nabytí nemovitých věcí z projektu
CZ.1.02/7.1.00/14.23057 „Zahrada u malých šikulů“ v celkové hodnotě 954.084 Kč do majetku města
Skuteč, dle přílohy.
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
06/003/2015
plán kontrol na rok 2015 Finančního
výboru Zastupitelstva města Skuteč,
dle přílohy.

OKNO MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ÚNORU
Město, úřad, nájemní byty

Programové prohlášení rady
města otevírá věta „Skuteč – město příjemného bydlení,“…………
Jasný výrok a cíl k němuž vede
i společná cesta zaměstnanců úřadu a bydlících tedy nájemců. První
kroky cesty a směr jsme společně
(zástupci vlastníka a nájemci) dostali díky rozpočtu města na rok
2015, kde v kapitálových výdajích
nalezneme celkem vysokou částku
na konkrétní bytové domy.
Město Skuteč je majitelem 192
bytů a v nich má bydliště 408 nájemců. Aby mohl majitel investovat, opravovat, zlepšovat, zkrášlovat, modernizovat důstojné bydlení
svých nájemců, potřebuje mít příjmy. Jak bydlící pomohou k investicím a tím ke zvyšování vlastního

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
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komfortu bydlení. Jednoduše. Zaplatí majiteli domu nájem a služby
stejně jako jídlo a pití v obchodě či
restauraci a vždy se budou chovat
k „zapůjčenému“ jako ke svému.
Pro obě strany prospěšné jednání
nájemce.
Zaměstnanci úřadu aktuálně
připravují k předložení radě města nově pravidla práv a povinností
v domech vlastněných městem,
takzvaný „Domovní řád“. Bude
to návod k vzájemnému vyjasnění, zprůhlednění pravidel, práv,
povinností a vztahů mezi nájemci
a vlastníkem.
Garantem této společné cesty k „městu příjemného bydlení“
ve struktuře městského úřadu je
Bc. Michaela Kořínková z odboru investice a správa majetku.
E-mail: michaela.korinkova@skutec.cz. Telefony: 469 326 492 nebo
731 557 459.
Návrhy, nápady, postřehy či rady
s tématem bytové domy města a nájemní byty uvítáme na emailové adrese: město@skutec.cz.
Děkujeme.
Milan Novák

Mezi skutečské občany byla slavnostně přivítaná
Gabrielka Motyčková, ulice Sládkova

SVÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA OSLAVILI:
70 let
 Milan a Ludmila Hurtovi, Družstevní
 Eva Bendlová, Boženy Němcové
75 let
 Anna Čápová, Štěpánov
 František Roušar, Sládkova
80 let
 Bohumila Zindulková, Rubešova
 Vincenc Nepivoda, Sládkova
 Rozália Musilová, Sládkova
 Marie Myšková, Terezy Novákové
85 let
 Božena Koutná, ČSA
 Blanka Matoušková, Smetanova
 František Svoboda, ČSA
93 let
 Jarmila Sodomková, Lešany
94 let
 Jiřina Chalupníková, Havlíčkova
95 let
 Věra Kacafírková, Smetanova

Den seniorů v SC Skuteč
Na začátku roku 2015 se v Seniorcentru Skuteč opět konala
přednáška paní Burgerové o bylinkách. Povídání o léčivých bylinkách je u klientů i zaměstnanců
SC velmi oblíbené a setkává se
vždy s velkým zájmem. Dne 7. 1.
2015 se uskutečnilo Posezení s harmonikou, zahrál nám pan Mikulka
- s mluveným slovem jej doprová-

zel pan Petráš. Posezení proběhlo
v příjemné náladě plné vyprávění,
vtipů a žertovných scének.
Bc. Kamila Tomková
SeniorCentrum Skuteč

Tříkrálová sbírka 2015
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče se každý rok zapojuje do Tříkrálové
sbírky, kterou pořádá Charita ČR. Během prvních dvou víkendů v lednu se
do více jak 91 obcí, které svým územím spadají pod výše uvedenou organizaci, vydalo více než 200 skupinek koledníků na tradiční Tříkrálovou sbírku.
Děti v oblecích a s královskou korunou na hlavě chodily po obcích
a za zpěvu koledy My tři králové jdeme k vám, navštěvovaly vaše příbytky
a zkratkou KMB - latinského „Christus mansionem benedicat“ neboli „Kristus žehnej tomuto domu“ označovaly jednotlivé dveře.
Díky Vaší štědrosti se vybralo 759 655 Kč a my tak budeme moci ze sbírky
podpořit adopci na dálku v Indii, zrealizovat nákup auta se speciální úpravou
pro ambulantní služby a začít realizaci úpravy domu v Hlinsku, kde chceme
vybudovat tři bytové jednotky a v budoucnu tak poskytnout ubytování především matkám s dětmi, které se ocitly v tíživé sociální situaci.
Děkujeme všem duchovním otcům, kteří naši sbírku podpořili především
duchovním posvěcením. Dále naše díky patří všem starostům obcí, kteří nám
poskytli zázemí při počítání jednotlivých pokladniček a věnovali nám svůj
čas při organizování celé sbírky. Děkujeme všem koordinátorům, kteří zajišťovali hladký průběh celé sbírky, všem skoro tisícům dobrovolníků, kteří
se v pláštích a korunkách vydali, někdy i v ne moc příznivém počasí do ulic.
A především moc děkujeme vám, kteří jste svým příspěvkem do charitních
pokladniček celou tuto velmi záslužnou akci podpořili a nezapomněli také
na sladké odměny pro malé krále, kterým tak činíte nepopsatelnou radost
a dáváte jim motivaci pro koledování i v příštích letech.
Blanka Vopařilová ředitelka Oblastní charity
Nové Hrady u Skutče

Služba pro občany města
I občané města Skuteč se ocitají v roli spotřebitelů a mnohdy se setkávají
s nejrůznějšími úskalími. Velké riziko na ně číhá například na předváděcích
akcích a při podomním či pouličním prodeji. Mnozí přišli o životní úspory
nebo se zadlužili na dlouhá léta. V takových kritických situacích je důležité
znát svá práva i povinnosti a vědět na koho se obrátit pro radu. Proto je tu
sdružení dTest se službou VašeStížnosti.cz.
Co nabízí služba VašeStížnosti.cz?
 poradenství v oblasti spotřebitelského práva na telefonní lince
299 149 009 (pracovní dny 9 - 17 hodin)
 průběžné informování o nejaktuálnějších spotřebitelských problémech
a tématech
 možnost řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli na webové adrese
www.vasestiznosti.cz
 populární tištěnou brožuru „Jak nespadnout do pasti“ zaměřenou
na předváděcí akce a podomní prodej
 samolepky „Nevhazujte reklamu“ a „Prodejci, nezvoňte“
Využití služby VašeStížnosti.cz je zdarma, a to jak pro spotřebitele, tak
i pro subjekty na jejichž zboží či služby si spotřebitelé stěžují.
/zel/

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY JSOU OD 9 DO 13 HODIN
Únor
1.2. Neděle
7.2. Sobota
8.2. Neděle
14.2. Sobota
15.2. Neděle
21.2. Sobota
22.2. Neděle
28.2. Sobota

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

Hana Mrkvičková
Zdeněk Dvořáček
Zdeněk Dvořáček
Lubomír Pecháček
Lubomír Pecháček
Eva Krejčí
Eva Krejčí
Yvona Chludová

Proseč u Skutče
Hlinsko
Hlinsko
Miřetice 31
Miřetice 31
Krouna 350
Krouna 350
Skuteč

Zahradní 240 Zdravotní středisko
Husova 64
Husova 64
Zdravotní středisko
Zdravotní středisko
Smetanova 568 U BOTANY Skuteč

STRANA 5

SKUTEČSKÉ NOVINY

NOVINKY ZE ZŠ KOMENSKÉHO

Provoz sportovních zařízení ve Skutči
o jarních prázdninách (16.2. – 20.2. 2015)
Zimní stadion – veřejné bruslení

Taktické cvičení Hasičského
záchranného sboru Pardubického kraje. V osm hodin došlo
k simulovanému úniku chemikálií, ředitel školy vyhlásil evakuaci
celé budovy a zavolal na linku 150.
Ke škole přijelo během 15 minut 5
hasičských vozů s majáky a sirénami. Hasiči kontrolovali budovu
i její okolí v plynových maskách.
Došlo i na evakuaci dvou zaměstnanců školy pomocí požárního žebříku. Video z této akce naleznete
na webových stránkách školy.

Pondělí 16.2.
Úterý 17.2.
Středa 18.2.
Čtvrtek 19.2.
Pátek 20.2.

Krytý plavecký bazén – plavání veřejnosti
Pondělí 16.2.
Úterý 17.2.
Středa 18.2.
Čtvrtek 19.2.
Pátek 20.2.

Hledali jsme nejlepšího mladého chemika - již po páté jsme
se zúčastnili této soutěže pořádané
SPŠCH v Pardubicích a hledali jsme
krále nebo královnu chemie naší základní školy. Soutěže se zúčastnilo
270 žáků, postoupit do krajského
kola mohlo 34 nejlepších. A jak si
vedli naši žáci? Ondřeji Černohorskému k postupu chybělo pouhých
5 bodů. Obsadil pěkné 50. místo
a stal se vítězem a nositelem titulu
„Král chemie roku 2014“.

Pasport dopravního značení
V měsíci říjnu proběhlo výběrové řízení na firmu,
která bude zajišťovat pasport dopravního značení
na katastru města Skuteč. Vybrána byla firma DOPA
CZ Přestavlky. V průběhu prosince byly dodavateli
předány mapové podklady a ve čtvrtek 22. 1. 2015
začala samotná obchůzka. Ta by měla trvat až do února 2015, kdy bude s výsledky obchůzky seznámena
rada města a budou vzneseny případné připomínky
a návrhy. Po jejich zapracování proběhne schvalovací
proces na dopravním inspektorátu Chrudim a na Odboru dopravy Chrudim.

Pěvecký sbor Smíšek, který
nám svým koncertem každoročně
zpříjemní předvánoční čas, pod
vedením Hany Lorencové a za klávesového doprovodu pana Tomáše
Brokla nacvičil opět nové písničky.
Jedna z nich (můžete ji zhlédnout
na webových stránkách školy) stála
opravdu za to.

Prodej záložek vynesl 620 Kč!

Dva mladí herci, kteří si vzali na triko fungování celého divadla, nás
v úvodu seznámili s významným anglickým básníkem a dramatikem
Williamem Shakespearem. Následovalo několik ukázek z jeho divadelních her (Marná lásky snaha, Richard III. a Romeo a Julie), které
byly propojeny dalšími informacemi o životě a díle této klíčové postavy
evropského dramatu. Divadelníci spolupracovali s publikem, neboť jejich představení je do značné míry založeno na improvizaci, a to nám,
divákům, zpestřilo podívanou.
To, že oba herci byli muži, vyvolalo silný komický efekt, jakmile se
vrhli na ukázku z divadelní hry Romeo a Julie. Dokázali vytvořit z milostné tragédie velké nešťastné lásky komedii, aniž by byla změněna
původní Shakespearova myšlenka.
Vystoupení sklidilo velký potlesk, neboť se málokdy stane, aby
vzniklo představení, které by bylo zajímavé, zábavné a zároveň nás
dokázalo naučit něčemu novému. V tomto případě se to ale opravdu
zdařilo.
Vladimír Pospíšil, Jan Faltys, Dominik Makovský; BP-obor

Pondělí 16.2. – pátek 20.2. 14 h – 22 h (dle rozpisu)

Činnost rozšířené MP Skuteč,
která se datuje od poloviny roku
2013, tak může úspěšně pokračovat. Připomínáme, že MP Skuteč
má celkem 7 strážníků a působí
na katastrálním území Skutče, Luže
a Proseče s celkovou rozlohou přes
deset tisíc hektarů a s více než deseti tisíci obyvateli.
MP Skuteč je schopna zasáhnout

na kterémkoli místě vytyčeného
rajónu do 15 minut a odvrátit tak
nebezpečí (zneškodnění a zadržení
pachatele, dopravní nehoda, poskytnutí první pomoci atd.), případně zajistit místo činu a tím usnadnit
pozdější vyšetřování. Nepřehlédnutelný je jistě i význam preventivní
hlídkové činnosti.
/frí/

Běžkařské trasy v nejbližším okolí

www. zs-komenskeho-skutec.cz
za ZŠ Komenského
Mgr. Ivana Nováková

Dne 8. ledna 2015 zavítalo již potřetí do našeho města Divadélko pro
školy z Hradce Králové, tentokrát s představením „ Jak jste to myslel,
pane Shakespeare?“, aby žáky GSŘMR ve Skutči mohlo seznámit v příjemném prostředí Kulturního klubu s osobností Williama Shakespeara.

Sportovní hala

Činnost rozšířené MP Skuteč pokračuje

Na zasedání zastupitelstva
města Skuteč dne 10. 12. 2014
byla s účinností od 1. 1. 2015
schválena veřejnoprávní smlouva o výkonu činnosti MP Skuteč
na území Luže na dobu neurčitou.
Stejnou smlouvu (rovněž na dobu
neurčitou) schválili skutečští
zastupitelé s městem Proseč již
dříve.

Dramatický kroužek - školní dramatický kroužek, který vede paní
učitelka Zuzana Šmejcová, nacvičil
před Vánocemi dvě divadelní hry.
Žáci 3. - 5. třídy pak pozvali celou
školu na premiéru pohádek Ptačí
král a Jak dědeček rukavičku ztratil. Jejich snažení můžete zhlédnout
na webových stránkách školy.

Se Shakespearem jsme se rozhodně nenudili!

8,00 h – 11 h 13 h – 19 h
(19-20 aquaaerobic)
6,30 h – 11 h 13 h – 20 h
6,30 h – 11 h 13 h – 18 h
(18-20 aquaaerobic)
6,30 h – 11 h 13 h – 20 h
13 h – 19 h

Kontaktní osobou pro zasílání připomínek a návrhů je L. Kropáček tel.: 731 557 631, email: lubos.
kropacek@skutec.cz

Linka důvěry v naší škole
a Tonda Obal na cestách – obě
besedy byly zaměřeny na osvětu.
Pracovnice Linky důvěry seznámila žáky s historií vzniku této
pomoci, zmínila několik situací, kdy se lidé na Linku důvěry
nejčastěji obracejí, a odpovídala
na dotazy žáků. Společnost EKO-KOM vysvětlila dětem důležitost
správného třídění a následného
využití odpadu. Zajímavá byla
výstavka recyklátů i názorné filmy o recyklaci a likvidaci odpadu. Všichni si formou hry mohli
vyzkoušet správné třídění.

Zprávy z gymnázia

14,00 – 16,00
14,00 – 16,00
14,00 – 17,00
14,00 – 16,00
14,00 – 16,00

Dne 9. prosince 2014 proběhla
v 15 hodin v útulném prostředí čajovny gymnázia vernisáž Prodejní
výstavy záložek, která byla zahájena
hudebním a recitačním programem
žáků primy. Po tomto programu
již byli vyhlášeni vítězové soutěže
o nejzajímavější záložku do knihy.
Do soutěže se zapojilo téměř 40 žáků
naší školy, přičemž někteří přispěli
více exempláři. Pro porotu tedy nebylo jednoduché z tak velkého počtu
originálních výtvorů vybrat pouze 3
vítězné práce, proto drobné odměny
obdrželo více žáků. Avšak hlavní
ceny, jejichž část věnovalo i město
Skuteč, nakonec získali Adéla Tesařová z tercie (3. místo), Vít Matura
z primy (2. místo) a Veronika Marboe, rovněž z primy (1. místo), která
se stala jednoznačnou vítězkou soutěže. Hned po skončení programu
si mohli zájemci zakoupit některou
z vystavovaných záložek a prodej
probíhal až do vánočních prázdnin.
Výtěžek celé akce činil 620,- Kč
a byl věnován na konto Mosese Fernandese, indického chlapce, kterého naše škola adoptovala na dálku.
Všem tvůrcům záložek děkujeme
za jejich účast v soutěži a těšíme se
na další originální výtvory!
Jana Boušková

Milovníci bílé stopy ocení běžkařské trasy v Železných horách
upravované skútrem se stopovacím
zařízením. Stopa začíná nad městem Nasavrky na silnici směr Kameničky, vede obloukem k Českým
Lhoticím, kde se i v zimě můžete
pokochat výhledem z rozhledny
Boiiky, a přes Krásné na Polánku,
k Seči a do Vápenného Podola.
Trasy jsou umístěny do vhodného,
léty prověřeného terénu s dalekými výhledy do kraje. Aktuální stav
běžkařských tras sledujte na www.
czh.oblast.cz.
Na jednodenní běžkařskou výpravu se můžete dostat vlakem.

Cílovou stanicí bude Čachnov.
Vystoupíte a vydáte se směrem
na Karlštejn. Vrch Karlštejn se
zámkem je především znám jako
střecha Evropy. Od Karlštejna vyberete cestu do Pusté Rybné a dále
na Lucký vrch. Konec této trasy je
v Borové, kde je vlaková zastávka,
ve které nastoupíte do vlaku domů.
Běžky můžete využít i v rekreačních lesích na Podhůře. Trasa
začíná buď na chrudimském letišti, nebo na parkovišti u rozhledny
Bára. Jedna větev běžeckých tras
končí u Kočičího hrádku a druhá
u kochánovických rybníků. Odtud
je možno pokračovat po neuprave-

ných běžeckých trasách například
na občerstvení do slatiňanské výletní restaurace Monaco a poté se
vrátit zpět na parkoviště na Podhůru u rozhledny Bára.
V okolí Hlinska se můžete projet
na trase Hlinsko - Svratka (s možností odbočit v obci Ovčín do Kameniček). Trasa je udržována pravidelně o víkendech a v případě
příznivého počasí také v ostatních
dnech. Výchozí bod pro všechny
běžecké trasy na Hlinecku jsou Rataje. V případě aktuálních informací se obracejte na velitele tratí pana
Petra Svobodu (731 029 990).
/zel/

Zahrádkářův rok - únor
Únor je vhodným měsícem k prosvětlení ovocných stromů. To lze
provádět i v lednu, popř. v březnu.
Důležité je, aby teplota neklesala
pod – 5°C, nejlépe aby nemrzlo ani
nepršelo. Do konce měsíce bychom
měli také dokončit řez bobulovin,
které začínají rašit dříve než ostatní
ovocné dřeviny. Zvláště hlubší zásah
do starého dřeva je třeba provést dříve, než do větví začne proudit míza.

Zvláště ve starších zahradách
je nutné na konci zimy provést
prakticky u všech ovocných dřevin očistu kmenů. Na jejich povrchu přibývá odumřelá kůra – tzv.
borka, která praská a odchlipuje
se od kmene. Právě tyto pukliny
se stávají nejlepším úkrytem různých škůdců nebo jejich vajíček.
Povrch borky se zase stává živnou
půdou různých mechů a lišejníků,

Praktika na Gymnáziu Suverénního řádu
maltézských rytířů ve Skutči
Od 1. 3. 2012 realizujeme na naší škole projekt s názvem Praktika na Gymnáziu Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči,
reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/01.0015 v rámci globálního grantu
CZ.1.07/1.1.28 (Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji
II) Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a ESF.
Předmětem projektu je doplnění výuky na gymnáziu o 6 dvouletých
praktik (praktikum z přírodopisu, zeměpisu, chemie, ICT, biologie
a fyziky) zaměřených na přírodovědné a technické oblasti. Žáci si díky
zapojení do projektu osvojili schopnost efektivně najít a interpretovat
získané informace, zároveň si pomocí pomůcek pořízených v rámci
projektu zvýšili manuální zručnosti a osvojili práci v týmu i samostatně, což si v říjnu prakticky ověřili na pobytových praktikách v Borové
a Nasavrkách. Formou této zábavné výuky tak dochází k zatraktivnění
přírodovědných a technických oborů. Projekt bude ukončen 28. 2. 2015.

v nichž opět sídlí celá řada parazitů z rostlinné říše. Z tohoto důvodu je třeba starou kůru odstranit
a ošetřit kmen vhodným roztokem,
většinou insekticidem nebo fungicidem proti zjištěnému škůdci či
houbovité chorobě. Osvědčeným
přípravkem proti přezimujícím
škůdcům je například Torarnt.
K čištění použijeme většinou drátěný kartáč, popřípadě škrabku
s ozubeným břitem. Při takové
práci se vyplatí pečlivost, ale též
opatrnost, abychom nepoškodili
zdravou kůru. I když zima a mráz
může značné množství škůdců zničit, vyplatí se pod strom rozprostřít
plachtu, do které budou oškrabky
padat. Samozřejmě je nebudeme kompostovat, ale spálíme je
v kamnech nebo alespoň hodíme
do popelnice.
Očištěný kmen co nejdříve
ošetříme vhodným nátěrem. K tradičním přípravkům patří vápenné
mléko, dnes se však častěji používá
Plant Protekt, který na kmeni vytvoří jakoby gumový obal odolný
proti rozmarům počasí. Vápenným
nátěrem však nemusíme pohrdat,
bílá barva chrání strom proti přímým slunečním paprskům, a tím
pádem i proti dalšímu popraskání
kůry způsobenému prudkými výkyvy teplot mezi dnem a nocí.
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Velké jubileum ve Skutči - Karel Paukert osmdesátníkem
V měsíci lednu oslavil kulaté jubileum
jeden z velkých uměleckých velikánů naší
doby pan Karel Paukert ze Skutče.
Z jeho širokého životopisu připomeňme,
že se narodil ve Skutči,
studoval na Pražské
konzervatoři a na královské
konzervatoři
v Gentu. Dva roky žil
v Belgii a posléze emigroval do USA /1964/.
Od roku 1968 – 1974
byl profesorem varhanní hry v Chicagu.
Vyvíjí rozsáhlou koncertní činnost, často se
vrací do Evropy.

Jeho umění je vysoce ceněno pro
programovou koncepci a spontánnost. Jeho koncerty byly vysílány
rozhlasovými stanicemi v Praze,
Oslu, Tokiu a v Mnichově. Nahrává
pro společnost Azica. Zasloužil se
v Americe o propagaci české barokní a klasické světské a chrámové
hudby a soudobých českých skladatelů. Byl vyznamenán uznáním
Americké společnosti skladatelů
a nakladatelů za propagaci soudobé hudby (ASCAP), za celoživotní
přínos v oblasti hudby dostal cenu
od časopisu Northern Ohio Live
a uznání ”Významný občan” University Heights v Ohiu. Hudební
institut v Clevelandu mu udělil titul
Doctor Honoris causa.
Při jeho poslední lednové návštěvě České republiky koncertoval

www.naturess.net

PERU [NA CESTÁCH S KONDORY]
19. 6. 2014, OD 17:30 HOD.

Jací živočichové žijí ve sladkovodních řekách, potocích a nádržích, ale i na březích, v mokřadech
a jiných biotopech spojených s vodou? Instalace putovní výstavy z chrudimského muzea ukazuje
průřez přírodními podmínkami a hodnotami Chrudimska se zaměřením na Skutečsko.
Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč

středa 4. 2. – 19 hodin, KKS
DOBŘE ROZEHRANÁ PARTIE

Bravurní komedie o tom, jak žít sám a nezpustnout, pobaví a potěší všechny milovníky dobrého
humoru, ale i ty, kteří kromě dobré zábavy chtějí od divadla nečekané zápletky, netradiční
pohled na život a dobré herecké výkony. Pod hlavičkou Divadla ABC se v hlavních rolích
představí Jan Vlasák, Jitka Smutná a Petr Štěpánek.
Vstupné 270 Kč

pátek 6. 2. – 20 hodin, KKS
25. 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. V průběhu
večera uvidíte také ukázky společenských tanců. Předprodej probíhá v květinářství Sokol
na náměstí ve Skutči.
Vstupné 100 Kč

sobota 7. 2. - 13 hodin, KKS
DĚTSKÝ KARNEVAL

POD HLADINOU

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

Vernisáž v úterý 3. února s vystoupením pěveckého sboru „Smíšek“ pod vedením H. Lorencové.

ČTVRTEK 19. 2. 2015 [OD 18:00 HOD.]
MĚSTSKÉ MUZEUM VE SKUTČI
JAROSLAV BOUZEK

Úvodní slovo s dataprojekcí Ing. Zdena Koberová,
Správa CHKO Železné hory a KS Pardubice.
Otevřeno každý den 9 - 12 a 13 - 17 hodin.
www.nase-voda.cz

Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko „Ležáky“ Skuteč pořádá a zve na

25. SKAUTSKÝ PLES

Země, která odedávna láká cestovatele a turisty z celého světa. Země, kde
výstava fotografií z muzejního archivu
jsou dodnes objevovány pozůstatky dávných civilizací. To je Peru.
Cestovatelská přednáška Jardy Bouzka o této tajuplné a krásné zemi je plná
adrenalinu, dobrodružství, krásné přírody a fantastických památek. Pojďte se
podívat, jak se žije v jižní Americe. Projedeme Národní park Huascarán s
nejvyšší horou Peru a samozřejmě nevynecháme ani
. tajemné Machu Pichu.
Zastavíme se krátce u jezera Titicaca, abychom stihli z výšky obdivovat
zážitky
v rkoloniální
V e r n i s átajemné
ž s h u dobrazce
e b n í m vvNazce
y s t o uapdalší
ením
v úte
ý 1 0 . ú nArequipě.
ora od 18 hodin

SKUTEČ objektivem. 10/2 – 29/3
Vladimíra JOSKY
2015

pátek 6. února 2015 od 20:00
Kulturní klub Skuteč
100,- včetně místenky
HB Chrast

Vstupné: 45 Kč (dospělí), 10 Kč (děti do 15 let)

Předprodej vstupenek probíhá v Květinářství Sokol

MĚSTSKÉ MUZEUM VE SKUTČI
otevřeno každý den 9 - 12 a 13 - 17 hod.

sobota 7. února 2015 od 13:00
Kulturní klub Skuteč
DJ Luděk Dostál

vstupné:
dospělí 20 Kč
děti, studenti, senioři 10 Kč

www.muzeum.skutec.cz

Vystaveny budou desítky fotografií z období let 1965 - 2005, které zobrazují nejrůznější
události v životě města a jeho občanů, chybět nebudou ani známé i neznámé pohledy
z vrcholku věže kostela z roku 1972 nebo letecké snímky města z let 1995 - 1998.
Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč

pátek 13. 2. - 20 hodin, KKS
PLES HC SKUTEČ

O poslední ples této společenské sezony se postarají hokejisté. HC Skuteč vás srdečně zve,
abyste se přišli pobavit a zatančit si při hudební produkci kapely Mat 4. Předprodej vstupenek
probíhá v baru na zimním stadionu.
Vstupné 150 Kč

Cestovatelská přednáška Jaroslava Bouzka je plná adrenalinu, dobrodružství, krásné přírody
a fantastických památek. Projedete Národní park Huascarán s nejvyšší horou Peru, poznáte
tajemné Machu Pichu, jezero Titicaca i koloniální Arequipu.
Vstupné: plné 45 Kč, snížené 10 Kč
Připravujeme na březen:

Přihlášky do tanečních od března
Vzhledem k tomu, že jsme již
zaznamenali první dotazy k organizaci Tanečních 2015, již dnes oznamujeme případným zájemcům, že
přihlášky do tanečních bude odbor
kultury a školství MěÚ Skuteč přijímat od 2. března 2015.
Kurz bude probíhat pod vedením tanečního mistra Josefa
Tumpacha v prostorách Kulturního klubu ve Skutči od září do listopadu (popř. do prosince) roku
2015. Jednotlivé lekce plánujeme
na soboty večer (výjimečně i v pátek). V závislosti na množství zájemců bude otevřen jeden či dva
kurzy, nebo se stejně jako v roce

10. 2. – 29. 3., městské muzeum
SKUTEČ OBJEKTIVEM VLADIMÍRA JOSKY

čtvrtek 19. 2. - 18 hodin, městské muzeum
PERU - NA CESTÁCH S KONDORY

DĚTSKÝ KARNEVAL
Kdy:
Kde:
Hraje:

3. 2. – 29. 3., městské muzeum
NAD HLADINOU – POD HLADINOU

NAD HLADINOU

3. ÚNORA – 29. BŘEZNA 2015

Kdy:
Kde:
Cena:
Hraje:

KULTURNÍ KALENDÁŘ ÚNOR 2015

CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA

MĚSTSKÉ MUZEUM VE SKUTČI
Vás zve na výstavu o vodě a přírodě kolem ní.
Prohlédnete si celou řadu preparovaných ryb
a ptáků, jež se vyskytují ve zdejších potocích,
řekách a nádržích nebo na jejich březích.
Instalace ukazuje průřez přírodními
podmínkami a hodnotami Chrudimska.

v Praze, byl účastníkem vysílání
Českého rozhlasu Vltava a provedl další přednášky v Brně, Praze
a v dalších městech naši vlasti. Přes
jeho opětovně nabitý program nás
velmi potěšila jeho oslava narozenin ve Skutči se svou sestrou,
bratrem a jeho nejbližšími přáteli,
kde jsme společně zavzpomínali
na jeho muzikantský, ale i civilní
život ve Skutči.
Milý Karle, každá doba nese
své velikány a ty patříš mezi ně,
proto Ti děkujeme za příkladnou
reprezentaci naší vlasti, ale i našeho města Skuteč. Přejeme Ti pevné
zdraví a mnoho elánu do dalších let.
Bude nám ctí se s Tebou opět setkávat v našem městě Skuteč.
za přátele
Josef Cimburek

8. 3.
15. 3.
19. 3.
22. 3.
29. 3.

2014 uskuteční kombinovaná varianta, tzn. společné lekce a rozdělení do dvou skupin v případě
prodloužených a věnečků. Pro rok
2015 není nutné hlásit se v páru,
přijímáme jednotlivce.
Kurzovné činí 1 400 Kč na účastníka, v jeho ceně není zahrnuto
vstupné na závěrečný Věneček.
Přihlášky přijímáme i telefonicky,
popř. mailem.
Kontakt:
odbor
kultury a školství MěÚ Skuteč, tel.:
469 326 487/486, e-mail: matej.
zelinka@skutec.cz nebo lenka.fridlova@skutec.cz
/frí/

J. Offenbach: Hoffmannovy povídky
P. I. Čajkovskij: Spící krasavice
Cestopisné povídání: 4° od rovníků
E. Kálmán: Hraběnka Marica
Anda Louisa Bogza & Filharmonie Hradec Králové

Ke vzpomínkám Stanislava Zindulky
V návaznosti na otištěný rozhovor s hercem Stanislavem Zindulkou proběhlo v městském muzeu „pátraní“ po případných obrazech pana Zindulky
staršího, který byl malířem. Ve Skutči se narodil, a i když se posléze odstěhoval, měl naše město rád celý život.
V muzeu je skutečně uložen jeden obraz, a to akvarel Tomáškova ulice, signovaný panem Zindulkou dne 21. 8. 1949. Darovací listinu sepsal
K. Pikhart a je panem Stan. Zindulkou podepsána 1. září 1995.
(frí)

„Zálety Aleny Zárybnické“
nový pořad v Českém
rozhlase Pardubice.
Alena Zárybnická je známou tváří, ale od ledna
už nebude jen meteoroložkou České televize. Český
rozhlas Pardubice navázal se známou moderátorkou
bližší spolupráci. Posluchači ji nově potkají v hodinovém povídání se zajímavými hosty s vazbou na východní Čechy.
Zálety začal Český rozhlas vysílat od začátku roku
2015 každou neděli po 9. hodině. Během vysílání
pořadu budou na rozhlasovém webu Záletů fotografie, které hosté přinesli. Posluchačům tak pomůžou dokreslit rozhovor
v nové talk-show.
A jak vidí svou novou zkušenost Alena: „Dostala jsem krásnou nabídku, o které jsem nikdy neuvažovala, že by v životě mohla přijít.
Ono to tak většinou bývá. Nikdy předtím jsem nepočítala s tím, že
studuji meteorologii a budu pracovat v České televizi anebo že budu
dlouhou dobu moderovat ženský magazín Sama doma. Se spoustou
lidí se potkávám a dozvídám se jejich životní příběhy. Tu jejich pracovní nebo osobní zkušenost bych chtěla posílat posluchačům dál.“
Romana Oulická
manažer komunikace
Český rozhlas Pardubice

Řešení fotografické
hádanky ze str. 1
Snímek na str. 1 byl pořízen v zámeckém parku
ve Slatiňanech. Místo má
svůj nepopiratelný půvab
i v tomto ročním období,
přestože nekvete množství letitých rododendronů
na březích jezírka. Park má
bohatou sbírku dřevin i stromů a od roku 2011 probíhá
jeho obnova.
V areálu anglického parku
se nachází i několik zajímavých stavení. Především je to
komplex dětského hospodářství (zmenšenina venkovského statku), které bylo určeno
k nenásilné výchově hospodaření auespergských dětí.
Milovníkům ﬂóry doporučujeme také návštěvu zámeckého arboreta či rosaria.

GENESIS PRO DNEŠEK
Vaši pozornosti připomínáme putovní vzdělávací výstavu s filmovou
projekcí a veřejnými vědecko-populárními přednáškami, charakterizovanou podtitulem ŽIVOT – NÁHODA NEBO ZÁMĚR?
Ve dnech 16. – 20. února 2015 od 13 do 19 hodin bude probíhat
v kongresovém sále Hamzovy odborné léčebny výstava Stvoření,
kterou bude doprovázet promítání ﬁlmů a přednášky přírodovědce Mgr. Libora Votočka. Přednášky budou probíhat vždy od 15.30
hodin.
Témata přednášek jsou:
- Jak vznikl svět? – pondělí 16. února
- Mikrokosmos a makrokosmos – úterý 17. února
- Je všechno zákonité? – středa 18. února
- Podpis v buňce – moudrost v těle – čtvrtek 19. února
- Genesis pro dnešek? – pátek 20. února
Přednášející Mgr. Libor Votoček je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor fyzika. Má za sebou 11
let pedagogické praxe v oboru přírodních věd na několika základních
a středních školách.
Výstavu Stvoření pořádá sbor Církve adventistů s.d. v Luži ve spolupráci s Hamzovou odbornou léčebnou. Vstupné je dobrovolné a každý
účastník zdarma obdrží knihu a DVD. Jste srdečně zváni.
Čestmír Šťovíček
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ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a. s. Chrudim
nabízí volná pracovní místa
řidičů autobusů s místem výkonu práce v Pardubicích, Přelouči, Holicích, Chrudimi, Hlinsku, Hradci Králové, Chlumci
n. C., Novém Bydžově, Novém
Městě nad Metují a Jaroměři.
Požadujeme: ŘP sk. D, profesní průkaz a zdravotní způsobilost. Uchazečům, kteří
splňují zdravotní způsobilost
a mají ŘP minimálně skupiny
B, zprostředkujeme, případně
uhradíme rozšíření na skupinu D vč. profesního průkazu.
Nabízíme: 5 týdnů dovolené, penzijní připojištění, jednotné pracovní oblečení,
možnost ubytování.
Poznámka: vhodné i pro ženy
Kontakt: Stanislava Žáková, 724 253 818, E–mail: stanislava.zakova@arriva.cz

www.arriva-vychodnicechy.cz

Pronájem volných nebo krytých ploch
v uzavřeném areálu ve Skutči
(dříve GMR)
pro skladování, výrobu montáž, řemesla apod.
vč. kancelářského a sociálního zázemí

Řádkový inzerát

VZPOMÍNKA

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.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal, ale láska a vzpomínky v našich
srdcích žijí dál. Dne 16. 2. 2015 uplyne 20 let od tragické smrti mého milovaného syna pana Tomáše Chvojky.
Za tichou vzpomínku děkuje zarmoucená rodina.

VZPOMÍNKA

Řádkový inzerát

Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen vzpomínky zůstávají dál.
Dne 26. ledna 2015 uplynuly 2 roky od chvíle, kdy nás
navždy opustil pan František Novák ze Skutče.
Stále vzpomínají manželka a dcera s rodinou.

Pronajmu zděný, nově zrekonstruovaný byt 3+kk v rodinném domě,
v klidném místě nedaleko centra
Skutče s možností užívání zahrady
a parkováním. Cena 6.000,- Kč /
měs.. Tel.: 777 114 704

Inzerujte ve Skutečských
novinách

VZPOMÍNKA
Dne 10. února 2015 uplynou 4 roky od chvíle, kdy nás
navždy opustil pan Jaroslav Bouška ze Skutče.
S úctou a láskou stále vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Váš internetový prodejce

více jak 1800 výrobků
akce: matrace 1+1
slevy na více jak 100
produktů

Dokonale čiré vidění
pro každého!
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Palackého 38, Holice tel: 466 920 672
Na Labišti 532, Pardubice tel: 466 647 352
Sládkova 849, Skuteč tel: 469 350 541

matrace
rošty
postele
polštáře
nábytek
lůžkoviny

Srdečně Vás zveme k nákupu.
Doprava Skuteč a okolí zdarma.

www.prozdravespani.cz
tel.: 722 350 722

Výhodné finanční podmínky
pracovníka pro styk
s veřejností a marketing

Kontakt: Ing. Jedlička, tel. 605 263 537,
e-mail : jedlicka.m@volny.cz
Hamzova odborná léčebna pro děti
a dospělé, Košumberk 80, 538 54 Luže

nabízí volná pracovní místa
na pozice
vedoucího pracovníka
obchodního odboru

Náplň práce:
 Zajišťování obchodní činnosti
zdravotnického zařízení
 Organizace veřejných soutěží
Nabízíme:
 Výhodné platové podmínky
 5 týdnů dovolené
 Příspěvek na stravování, penzijní připojištění, možnost ubytování
Požadavky:
 VŚ/SŚ technického nebo ekonomického směru
 Praxi v oblasti nákupu a veřejných soutěží (výhodou)
 Výborné komunikační a organizační schopnosti, samostatnost, časová ﬂexibilita
 Výborná znalost MS Ofﬁce
 Řidičský průkaz sk. B

Náplň práce:
 Kompletní marketingové činnosti zdravotnického zařízení
 Prezentace léčebny ve vztahu
k médiím a pacientům
 Zodpovědnost za ﬁremní styl
 Příprava, koordinace propagačních materiálů a inzerce
 Návrhy, příprava a realizace
společenských akcí, seminářů
a dalších aktivit léčebny
Nabízíme:
 Zajímavou a velmi různorodou
náplň práce v příjemném prostředí léčebny
 Výhodné platové podmínky
 5 týdnů dovolené
 Příspěvek na stravování, penzijní připojištění, možnost ubytování
Požadavky:
 VŚ/SŚ se zaměřením na PR
nebo marketing, případně ekonomii
 Znalost AJ nebo NJ, dobrá znalost ČJ
 Výborné komunikační a organizační schopnosti
 Výborná znalost MS Ofﬁce
 Znalost graﬁckých programů a nástrojů pro tvorbu webu výhodou

Životopis zasílejte na personální oddělení Hamzovy odborné léčebny pro děti a dospělé, Košumberk 80, 538 54 Luže, nejpozději do 27.
2. 2015, případně na e-mailovou adresu tefrova@hamzova-lecebna.cz,
tel. 469 648 103.

Vydává Město Skuteč, Palackého nám. 133, 539 73
Povoleno referátem kultura OkÚ v Chrudimi pod registrační značkou MK ČR E 11941. Za obsah novin zodpovídá Rada
Města Skutče, šéfredaktorka - Lenka Frídlová. Příjem příspěvků vč. inzerce: MěÚ ve Skutči, paní Lenka Frídlová, ved.
odboru kultury, tel.: 469 326 487, e-mail: lenka.fridlova@skutec.cz. Uzávěrka došlých příspěvků je vždy 12. v měsíci.
Grafická úprava a tisk: Ofsetová tiskárna UNIPRINT s.r.o., Zbuzany 1584, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, tel.:
494 542 292, fax: 494 533 045. Náklad: 4 760 ks

8. 3.–17. 5. 2015
J. OFFENBACH:
HOFFMANNOVY POVÍDKY

POEZIE PÍSNÍ

P. I. ČAJKOVSKIJ: SPÍCÍ KRASAVICE

VÁCLAV HUDEČEK
& KOMORNÍ FILHARMONIE PARDUBICE

Fantastická opera o pěti obrazech z pera operetního mistra
Divadlo F. X. Šaldy Liberec
* NEDĚLE 8. března, 16 hodin, Kulturní klub Skuteč

Výpravný balet inspirovaný pohádkou o Šípkové Růžence
Moravské divadlo Olomouc
* NEDĚLE 15. března, 16 hodin, Kulturní klub Skuteč

E. KÁLMÁN: HRABĚNKA MARICA

Klasická opereta plná temperamentu a ohnivých melodií
Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem
* NEDĚLE 22. března, 16 hodin, Kulturní klub Skuteč

ANDA-LOUISE BOGZA
& FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ

Galakoncert slavné operní pěvkyně s nejkrásnějšími áriemi
Anda-Louise Bogza – soprán
Filharmonie Hradec Králové
* NEDĚLE 29. března, 16 hodin, Kulturní klub Skuteč

BYLA JEDNOU JEDNA POHÁDKA…
HUDBA & FILM – SEZNAMTE SE, PROSÍM
Hudebně vzdělávací pořady pro děti a mláděž
Komorní filharmonie Pardubice
* ČTVRTEK 9. a PÁTEK 10. dubna, 10 hodin, KKS

O CENU VÍTĚZSLAVA NOVÁKA

Soutěžní přehlídka dětských a mládežnických pěveckých sborů
* SOBOTA 18. dubna, po celý den
Kulturní klub Skuteč

VIVAT COMENIUS

Koncert pro kytaru, lidský hlas a orffovský instrumentář
Alfred Strejček – recitace
Štěpán Rak – kytara
* NEDĚLE 19. dubna, 16 hodin, kostel Skuteč

Písně V. J. Tomáška na texty světových básníků a dramatiků
Monika Knoblochová – forte–piano
Kamila Ševčíková – mezzosoprán
Saša Rašilov – umělecký přednes
* STŘEDA 22. dubna, 18 hodin, Muzeum Skuteč

Dvořákův večer v provedení špičkového houslisty
Václav Hudeček – housle
Komorní filharmonie Pardubice
* NEDĚLE 26. dubna, 16 hodin, Kulturní klub Skuteč

ROLLING ROCK

Nejslavnější hity rocku v symfonickém provedení
ROLLING STONES, OMEGA, STATUS QUO, GENESIS,
SCORPIONS, DEEP PURPLE, OZZY OSBOURNE, AC/DC,
KISS, U2, RED HOT CHILLI PEPPERS, GUNS N‘ ROSES a další
Filharmonie Hradec Králové
dirigent a moderátor: Miloš Machek
* STŘEDA 29. dubna, 20 hodin, Zimní stadion Skuteč

A. VIVALDI: GLORIA IN D DUR

Vzletné tońy Vivaldiho hudby v duchovní skladbě
Chrudimská komorní filharmonie
PS Rubeš Skuteč, PS Slavoj Chrudim
dirigent: Martin Profous
* NEDĚLE 10. května, 16 hodin, kostel Chrast

B. SMETANA: LIBUŠE

Opera Libuše jako symbol české národní kultury
Divadlo J. K. Tyla v Plzni
* NEDĚLE 17. května, 16 hodin, Kulturní klub Skuteč
AKCI PODPORUJE
PARDUBICKÝ KRAJ

HLAVNÍ SPONZOR

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

