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PESTRÁ
FESTIVALOVÁ MOZAJKA
aneb co jste možná nevěděli…
Rigoletto získal dva operní Oscary

Filmoví hercy mají Oscary, operní pěvci zase Libušky. Dvě tato ocenění loni zamířila do Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. S inscenací Rigoletto zářil operní ansábl na Festivalu Opera 2013. Jihočeské
pojetí slavného Verdiho romantického díla si vysloužilo cenu diváků. Porota složená z emeritních sólistů Národního divadla navíc udělila Libušku
Janě Šrejmě Kačírkové za mimořádnou interpretaci role Rigolettovy dcery
Gildy.

Labutí jezero i ve filmu

Klasický balet P. I. Čajkovského je stále aktuálním a inspirujícím dílem,
podle něhož byl natočen i krásný film Černá labuť s Natálií Portman, která
za svoji roli získala Zlatý Glóbus. Nesmrtelnost a atraktivita tohoto díla
nespočívá jen v romanticky podmanivé hudbě, ale také díky původním dochovaným choreografickým pasážím Mariuse Petipy a Lva Ivanova.

Poprvé klasický muzikál

q „Mně se zdá, že Rigoletto je – pokud se týče jevištního účinku – nejlepším libretem, které jsem zhudebnil. Přináší obrovské situace, různorodost, oheň, humor.“
Giuseppe Verdi

Jihočeské divadlo představí cenami ověnčeného Rigoletta
Opera o třech dějstvích, v italském originále a s českými titulky

Spolu s Traviatou a Trubadúrem
tvoří Rigoletto (1851) známou trojici děl, která Verdiho proslavila
po celém světě. Námět opery, převzatý z dramatu Victora Huga Král
se baví, představuje tragický příběh o dvorním šaškovi Rigolettovi
a jeho krásné dceři Gildě, která se
stane obětí jeho promiskuitního
pána, mantovského vévody. Geneze díla, které Verdi psal pro benátské Teatro La Fenice, byla značně
dramatická. Zasáhla cenzura benátské policie s tím, že námět je
„nevkusně nemorální“ a „urážkou
královského majestátu“. Libretista
Francesco Maria Piave udělal přija-

telné úpravy, postavu krále nahradil
vévodou, zcela vynechal postavu
hrbáče i motiv kletby a změnil původní pracovní název La maledizione (Kletba) na Il duca di Vendôme
(Vévoda z Vendôme).
Verdi ale trval na tom, aby hlavní smysl příběhu zůstal zachován
a Triboletto (jak se hrbáč původně nazýval) zůstal vyděděncem
na okraji společnosti. Nakonec došlo ke kompromisu a opera získala
nový, dnes známý titul – Rigoletto. Světová premiéra 11. 3. 1851
v Benátkách byla jednoznačným
triumfem a vévodův cynický popěvek „La donna e mobile” (Ó jak

je měnivé to srdce ženy) si příštího
dne zpívali lidé na ulicích. Verdiho
melodické bohatství a mistrné vykreslení charakterů hlavních postav
dodnes uchvacuje operní publikum
celého světa.
Toto, v pořadí sedmnácté, Verdiho hudebně dramatické dílo se
od založení opery v Českých Budějovicích v roce 1959 představilo už
dokonce v pěti inscenacích tří různých režisérů. Patří tedy ke kmenovým titulům jihočeské opery.
Pod taktovkou generálního hudebního ředitele JD Maria De Rose
a režisérky Jany Kališové se inscenace z otáčivého hlediště v Českém

Krumlově logicky vrátila na budějovickou operní scénu a nyní ji mají
možnost zhlédnout i návštěvníci
festivalu Tomáškova a Novákova
hudební Skuteč. V titulních úlohách vystoupí špičkoví pěvci: držitelka divadelní ceny „Libuška“ sopranistka Jana Šrejma Kačírková,
vynikající Alexander Beň, korejský
pěvec Kisun Kim a další. Není pochyb o tom, že se zahájení festivalu v neděli 2. března 2014, díky
vysokému hodnocení jmenované
opery, stane nezapomenutelným
zážitkem.
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Festival je nejlepší vizitkou Skutče
O skutečském festivalu se dozvídá stále více lidí. Přesto je nezbytné
pokračovat v propagaci tak, aby se
jeho dobré jméno šířilo stále dál
a dál. Propagace (jak říká slovník)
je v podstatě komunikací mezi
firmou a zákazníkem. Principem
je sdělovat zákazníkovi výhody
nabízeného produktu a přimět ho
ke koupi. Podobně jako reklama
na jakékoli zboží, i my, coby pořadatelé festivalu, vás chceme oslovit, nalákat, přesvědčit, ale s tím
rozdílem, že nejsme anonymní,
ale osobně každému z vás ručíme
za nabízenou kvalitu. Nevede nás
záměr zbohatnout, ale z veřejných
prostředků vám zprostředkovat dle
pečlivého uvážení a výběru a s těmi
nejčistčími úmysly opravdu to nejlepší.

Reklama v ulicích
Billboardy v Pardubicích budou
po celý únor umístěny na dvou
místech: u Globusu a na rychlostní komunikaci – výjezd ve směru
na Chrudim. Ve stejné době bude
festival propagován na dvou city
lightech v Chrudimi – na Borzně
a u východu z vlakového nádraží.
Ve Skutči se objeví tradiční transparenty na vjezdech do náměstí,
budou však nové.
Noviny do širšího okolí
Únorové číslo Skutečských
novin, které držíte v rukou,
vychází v rozšířeném nákladu
téměř 5.000 ks a bude zdarma distribuováno do širšího okolí. Vstříc
nám vyšly i mnohé radniční zpravodaje a tak se pozvánka, nebo
popř. i celý program objevil např.

v Chrudimském zpravodaji, poličské Jitřence, Našich novinách ve
Ždírci n. D. a dalších.
Mediální spolupráce
Vydáváme a rozesíláme tiskové zprávy do médií. Díky tomu,
že byl festival zapsán do seznamu
prestižních akcí, nazvaného Tvář
Pardubického kraje, věnují mu
média zvýšenou pozornost a zprávy se v tisku pravidelně objevují.
Mediálními partnery festivalu jsou:
Chrudimský deník, Český rozhlas
Pardubice a Východočeská televize
V1. Kromě pravidelných pozvánek
se můžete těšit na rozhovory, soutěže o vstupenky, případné reportáže
apod.
Osobní propagace
O osobní propagační kampani jsme se zmínili již minule. Jde

o jednu z nejúčinnějších forem.
Pokud někomu festival osobně
představíte a on se rozhodne přijet,
s největší pravděpodobností jsme
získali návštěvníka, který se bude
vracet. Navíc je pravděpodobné, že
svoji zkušenost předá dalším a přivede tak s sebou další nové příznivce a návštěvníky.
Hledání dalších cest
Samozřejmě stále hledáme
i nové cesty, jak skutečský festival
zviditelňovat. Zkoumáme možnosti
propagace na internetu, popř. s využitím „chytrých mobilů“ a různých aplikací. Jednali jsme např.
i s automobilkou Škoda Mladá
Boleslav a zapůjčení vozu potištěného reklamou festivalu vypadalo
zpočátku velmi nadějně.
dokončení na straně 3

Noc na Karlštejně je především krásným hudebním zážitkem a zábavnou podívanou. „Není to rekonstrukce historických událostí, ale
pohádka pro dospělé s krásnou hudbou a nezapomenutelnými písničkami,“ uvedla režisérka muzikálu, která sklízí v Moravském divadle Olomouc velké úspěchy. Filmová podoba s řadou známých herců vznikla
už v roce 1973, stejnojmenná divadelní hra Jaroslava Vrchlického se
datuje rokem 1884. Představení je již zcela vyprodáno.

Virtuos s modrými houslemi

Pavel Šporcl začal hrát na housle v pěti letech. Jeho rozsáhlý repertoár zahrnuje 40 houslových koncertů, nespočet sonát, komorních a virtuózních děl. Na koncertních pódiích se setkal mimo jiné s E. Pilarovou,
V. Dykem, E. Farnou či Hradišťanem. Hraje na modré housle sestavené
Janem Špidlenem v roce 2005 a na smyčce Petra Auředníka. Koncert
Pavla Šporcla a kapely Gipsy Way je také beznadějně vyprodán.

80 let existence

Legendární český klavírista Josef Páleníček založil Smetanovo trio
v roce 1934, tzn., že si tento prestižní soubor letos připomíná 80 let trvání. Novodobá existence souboru je patnáctiletá s tím, že současní členové ve své interpretaci navazují na ideál, který vytvořili jeho předchůdci.
Jeden z nich – violoncellista Jan Páleníček – je synem zakladatele tria.

Zpěvem k radosti

Víte, jaký je rozdíl mezi pěvcem a zpěvákem? Pěvec potřebuje hlas,
zpěvák mikrofon. Úplně zdarma si můžete přijít poslechnout, jak krásně umí zpívat malé i větší děti v pěveckých sborech, které se v rámci
festivalu zúčastní soutěžní přehlídky. Jména soutěžních sborů budou
známa příští měsíc. Přijďte povzbudit nejen domácí Cantando, příjemně
překvapeni budete úrovní všech vystoupení.

Houslová virtuoska na Chlumku

Gabriela Demeterová koncertuje v Evropě, USA, Jižní Americe i Japonsku. Hrála také s obrovským ohlasem Dvořákův houslový koncert
v Mexico City s orchestrem Orquesta Filarmónica de la UNAM pod
taktovkou šéfdirigenta Zuohuang Chena. Koncerty byly živě přenášeny
mexickou televizí po celé Latinské Americe. Její videoklipy jako jedny
z prvních v oblasti vážné hudby získaly nominaci a prestižní ocenění
„Pecka roku“ udělované každoročně asociací AČRA.

Alfred Strejček a Štěpán Rak

Spolupráce špičkového interpreta poezie a prózy, herce a moderátora
Alfreda Strejčka a jednoho z nejvýznamnějších světových koncertních
kytaristů a skladatelů Štěpána Raka se datuje od roku 1988. Od té doby
umělci vytvořili dvacet společných projektů a absolvovali přes 1500
vystoupení ve 32 zemích. Za společný koncertní projekt Vivat Comenius získali cenu Unesco.

Příběh nejslavnější kurtizány

Operu La traviata (padlá žena) napsal G. Verdi v roce 1853. Román
Dáma s kaméliemi byl tehdy horkou novinkou, od premiéry v Paříži neuběhl ani rok. Verdi si námět vybral kromě jiného i proto, že jej oslovila
podobnost příběhu s jeho vlastním životem. On sám žil se svou krásnou
milenkou, sopranistkou Giuseppinou Strepponi, matkou tří nemanželských dětí z předešlých vztahů, na venkovském statku. Teprve v roce
1859 bylo uzavřeno jejich manželství, které pak trvalo až do smrti Giuseppiny v roce 1897.
dokončení na straně 2

Město Skuteč děkuje všem sponzorům a subjektům, které finančně i mediálně podporují festival Tomáškova a Novákova hudební Skuteč. Díky nim je možné zajistit velice kvalitní program i vysokou úroveň
vlastního průběhu festivalu. Zástupcům partnerů festivalu i všem ostatním návštěvníkům přejeme nezapomenutelné kulturní zážitky.

HLAVNÍ SPONZOR

FESTIVAL PROBÍHÁ
S PODPOROU
PARDUBICKÉHO
KRAJE

MEDIÁLNÍ PODPORA:

SKUTEČSKÉ NOVINY
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Dobytí ráje na zimním stadionu

V roce 1992 Vangelis zkomponoval hudbu k filmu Ridleye Scotta - 1492
o Kryštofu Kolumbovi a objevení Ameriky. Tento film potřeboval epický
soundtrack a Vangelis tento úkol splnil dokonale. Je velká škoda, že hudba
z tohoto filmu nebyla nominována na Oscara. Nicméně, právě toto Vangelisovo album je považováno za nejlepší, mělo obrovský komerční úspěch
a bylo oceněno celou řadou platinových desec a cen. Pojďte s námi znovu
prožít objevení Ameriky s jeho geniálními skladbami z alba a filmu 1942:
Conquest of Paradise.

Pocta Antonínu Dvořákovi

Výročí 110 let od úmrtí A. Dvořáka je věnován koncert v kostele
v Chrasti. Te Deum, op.103 je vokálně-instrumentální skladba pro sopránové a barytonové sólo, sbor a orchestr na latinský text známého
duchovního hymnu „Te Deum laudamus“ (Tebe Bože chválíme). Jedná
se o oslavnou kantátu, složenou autorem v roce 1892 k příležitosti 400.
výročí objevení Ameriky – takže pocta Kryštofu Kolumbovi podruhé.
Druhou zajímavostí koncertu je, že rovněž do programu koncertu zařazený cyklus V přírodě zazní téměř přesně na den premiéry, která byla
před 130. lety.

Vivaldianno – hudební show

Houslový virtuos Jaroslav Svěcený a rockový klavírista a autor projektu Michal Dvořák si dál hrají s klasiky a proměňují své hudební sny
v realitu ještě odvážněji. Po multiplatinovém CD, vyprodaném koncertním turné a zdařilém DVD Vivaldianno přicházejí s pokračováním mimořádně úspěšného projektu. Početnější orchestr, projekce z unikátní
Expedice Pandurango aneb cesta za bohem hudby, mezinárodní hosté,
posílená zvuková a světelná technika i nové skladby – to vše čeká festivalové návštěvníky na zimním stadionu.

Óda na radost v samém závěru

Beethovenova 9. až do nedávné doby ukončovala hudební festival
Pražské jaro. Nyní slavnostně zakončí festival Tomáškova a Novákova
hudební Skuteč. Více než deset let tvořil Beethoven dílo, jež se stalo
historickým mezníkem období před Beethovenem a po něm. A o čem je
slavná Óda na radost? Zkrácená česká verze přeložena Pavlem Eisnerem zní takto:
Radosti, ty jiskro boží,
dcero, již nám ráj dal sám!
Srdce vzňaté žárem touží,
nebeský tvůj krásy chrám.
Kouzlo tvé teď opět víže,
co kdy čas tak dělil rád,

zástup lidstva sbratřen blíže
cítí van tvých křídel vát.
komu štěstí v žití přálo,
v příteli svůj štít že máš,
komu vnadnou ženu dalo,
mísit pojď se v jásot náš!

Hudba je jako moře. Stojíme na jednom břehu a vidíme daleko,
ale druhý břeh spatřit nemůžeme.
Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz

Festival opět ovládne i zimní stadion
Radio Ga Ga, We will rock you,
We are the Champion nebo Bohemian Rhapsody. To všechno jsou názvy písní legendární kapely Queen,
které mimo jiné rozezvučely zimní
stadion ve Skutči minulý rok. Unikátní projekt Symphonic Queen
spojil, v rámci festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč,
mužské vokální kvarteto Q VOX
a Filharmonii Hradec Králové.
Druhé zmíněné těleso se na zimní
stadion do Skutče vrátí i při letošním jedenáctém ročníku. Společně
s hradeckou filharmonií vystoupí
Pražský filharmonický sbor a představí Vangelisovu hudbu z filmu Dobytí ráje. O jedinečnosti hudebního
projektu svědčí mimo jiné i účast
jednoho ze světově uznávaných pěveckých sborů, vynikající sólistky
a zahraničního dirigenta.
Dalším koncertem, který se
odehraje mimo domovský kulturní
klub je Vivaldianno. Příznivcům
klasické hudby není třeba dlouze představovat toto spojení mezi
hudbou minulosti a současnosti.
Pod celým projektem jsou podepsáni houslový virtuos Jaroslav
Svěcený a rockový klavírista Michal Dvořák.

„Vivaldianno MMVIII potvrdilo, že multižánrová hudba dlouhodobě osloví pouze tehdy, když je
propracovaná, což vyžaduje nejen
originální nápady, ale také velkou
časovou investici. Michal Dvořák

je pro mne zárukou kvality, a proto
jsem opravdu šťastný, že naše muzikantská spolupráce úspěšně pokračuje,“ říká o projektu a novém
CD Vivaldianno MMXII Jaroslav
Svěcený.

Přijďte porovnat rozdíl oproti
komorní atmosféře koncertů v kulturním klubu nebo kostelích a užít
si tyto žánrově jiné hudební „pecky“ na zimní stadion do Skutče.
/zel/

q V podmanivé atmosféře setmělého zimního stadionu proběhnou dva ojedinělé koncertní projekty: Vangelis – 1492: CONQUEST OF PARADISE – 25. 4. a VIVALDIANNO – 2. 5. 2014.

Příběhy nešťastné lásky na jevišti KKS
LABUTÍ JEZERO
Nejslavnější klasický balet, téměř symbol baletního umění - to
je Labutí jezero P. I. Čajkovského. Nesmrtelný příběh líčí příběh
prince Siegfrieda, zamilovaného
do něžné princezny Odetty, kterou
zlý černokněžník Rudovous promění v labuť. Kvůli černokněžníkově
lsti princ zapomene na přísahu, kterou Odettě dal a zradí jejich lásku.
Kulisou romantického a pohádkového příběhu je podmanivá
hudba i původní dochované choreografické pasáže, díky kterým
se toto baletní představení stává
přehlídkou vrcholného tanečního
umění. V provedení Severočeského

divadla opery a baletu Ústí nad Labem se můžete těšit na nové scénické zpracování a půvabné kostýmy.
Představení uvedeme v neděli 9. 3.
v Kulturním klubu Skuteč.
LA TRAVIATA
Také La traviata (italsky Zbloudilá) je příběhem milenců, kterým
osud nedopřál být spolu. Jako
námět opery o třech dějstvích G.
Verdimu posloužil slavný román

A. Dumase mladšího Dáma s kaméliemi. Hlavní postavou opery je
kurtizána Violetta Valéry, do které
se vášnivě zamiluje mladík Alfred
Germont. Vyzná ji lásku, ale ona,
protože nevěří, že by ji někdo mohl
opravdu milovat, se mu vysměje.
Až později jeho lásku opětuje a žijí
společně do doby, než ji mladíkův
otec požádá o ukončení vztahu.
Svou roli v tragickém příběhu hraje
i žárlivost a vážné onemocnění Vio-

letty, na něž v závěru umírá.
Opernímu souboru Divadla F. X.
Šaldy v Liberci v čele s dirigentem
Martinem Doubravským a režisérem Martinem Otavou se podařilo
vytvořit z nesmrtelné Verdiho Latraviaty skutečně velkolepé představení, operu jak má být. V celém
příběhu je všudypřítomné napětí,
jiskření mezi všemi postavami.
Bouřlivé ovace představení nesklízí
jen na domácí scéně. Za sebou má
již několik velmi úspěšných zájezdů po Evropě. Opera bude uvedena
v Kulturním klubu Skuteč v neděli
13. 4. 2014.
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Hudební projekty pro školy
Festivalem žije každoročně celé
město. Je tedy jen logické, že pořadatelé se do centra dění snaží vtáhnout i mládež a školní i předškolní
děti. Není pochyb o tom, že kdo

q Beethovenova 9. symfonie

Záhada 9. symfonií: Jsou snad prokleté?
Možná se jedná o náhodu, možná
o prokletí. O čem je řeč? O devátých symfoniích, které přinesly smrt
svým slavným autorům. Nejspíš se
vám to zdá podivné, ale pro některé
hudební skladatele si skutečně přišla smrt právě ve chvíli, kdy dokončili a představili světu svou devátou
symfonii. Brzy se mezi skladateli
a hudebníky roznesla zvěst, že deváté symfonie jsou prokleté a proto
se všichni z hudebního světa začali
bát a deváté symfonie neskládali.
Nikdo totiž nechtěl riskovat, že
po složení deváté symfonie zemře,
stejně jako následující hudební géniové.
Beethoven, Bruckner,
Dvořák, Mahler
Prvním hudebním skladatelem,

jehož devátá symfonie byla zároveň ta poslední, byl Němec Ludwig
van Beethoven (1770–1827). Následně se neštěstí v podobě smrti
spojené s devátou symfonií přesunulo do Rakouska. Zde si jako
oběť našla skladatele Josefa Antona Brucknera (1824–1896). V roce
1904 prokletí deváté symfonie dorazilo i do České republiky. Obětí
tohoto prokletí se stal snad nejvýznamnější a nejznámější český
hudební skladatel Antonín Dvořák
(1841–1904).
Strach z prokletí měl hudební
skladatel Gustav Mahler (1860–
1911). Při psaní své deváté symfonie se prý doslova klepal strachem
ze smrti. Prokletí ho strašilo snad
i ve spánku. I přesto začal devátou
symfonii psát a stal se tak další obě-

tí prokletí. Sám prý dokonce pesimisticky tvrdil, že devátá symfonie
bude jeho poslední. Při úspěšném
uvedení prokleté symfonie si Mahler oddychl a rozhodl se napsat desátou. Při komponování této symfonie se skladatel usmíval a domníval
se, že se mu prokletí vyhnulo. To
se ovšem mýlil. Desátá symfonie
zůstala nedokončena, Gustav Mahler prokletí neunikl a zemřel 18.
května 1911.
Beethovenova „devátá“
Poslední Beethovena symfonie
zní od samého začátku pevně a sebejistě, jako něco, co bylo již dávno
připravené a nyní jen nadešel stanovený čas. Skladba je plná napětí
a očekávání čehosi mocného, sílí
a mohutní, jako by ji nic nemoh-

lo zastavit. Drama střídá uvolnění
a úleva, harmonie a nadpozemská
radost.
Když tuto symfonii při svém prvním provedení v roce 1824 orchestr
dohrál, sbor i čtyři sóloví zpěváci
dozpívali a gigantická skladba dozněla, obecenstvo se jakoby vrátilo
z velké výšky. Byli očarováni, dojati, posilněni, ačkoliv neuměli říct
proč. Něco takového ještě nikdy
předtím neslyšeli. Dotklo se jich to
v samotném nitru.
Pokud byste rádi zažili obdobné
pocity, věřte, že orchestr Jihočeského divadla spolu s vynikajícími
sólisty čtyř zemí (Španělsko, Česko, Čína a Ukrajina) a uznávaným
dirigentem z Argentiny vám je při
slavnostním zakončení festivalu
může zprostředkovat.
/bal/

získá vztah k hudbě už v dětství,
neobejde se bez ní po zbytek života. A i když často sklouzáváme
k tomu, rozdělovat hudbu podle
žánrů do více či méně oblíbených
kategorií, činíme tak často s předsudky a předem odmítáme to, co
neznáme.
Komorní filharmonie Pardubice, se kterou Město Skuteč jako
pořadatel festivalu dlouhodobě
spolupracuje, připravuje s ohledem na shora uvedené originální
a atraktivní hudební projekty pro
školy Pardubického kraje. Dva
z nich jsou zařazeny do doprovodného programu XI. ročníku
Tomáškova a Novákova hudební
Skuteč.
Karneval zvířat
V pondělí 10. března 2014 se
v Kulturním klubu Skuteč uskuteční nejprve hudební projekt
určený dětem mateřských škol
a prvních tříd ZŠ nazvaný Karneval zvířat. Co mají společného
labuť a violoncello, slon a kontrabas, klokani a klavír nebo klarinet

a kukačka? Malí návštěvníci uslyší
hudební vyprávění o různých zvířatech a zároveň poznají jednotlivé
hudební nástroje v charakteristických skladbičkách francouzského
autora Camilla Saint-Saënse.
Hudba mého mobilu
Následovat bude pořad pro žáky
vyšších ročníků základních škol
a studenty středních škol. Hudba
velkých mistrů nestárne a své obdivovatele si najde v každé době.
I dnes se s díly Mozarta či Bacha
setkáváme takřka denně a často
o tom ani nevíme – třeba ve vyzvánění našeho mobilu. V pořadu
se žáci a studenti dozvědí zajímavosti nejen o těchto autorech
a jejich skladbách, ale především
o hudbě samotné.
Pořad v současné době nabízíme skutečským školám a školkám,
dostatečná kapacita KKS však
umožní návštěvu i zájemcům z řad
okolních ZŠ a MŠ. Případné bližší informace lze získat na odboru
kultury a školství MěÚ Skuteč,
tel.: 469 326 487.
/bal/
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KRÁTCE
Masopust 2014

Pokud patříte k lidem, kteří
si s oblibou připomínají tradice,
pak by vaší pozornosti neměly
uniknout masopustní obchůzky. V obcích Zbožnov i Radčice vypukne masopustní veselí
shodně v sobotu 1. března.

Omezený provoz
úřadu práce

Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Skuteč oznamuje, že z důvodu nárůstu administrativní práce
po migraci dat do informačních
systémů bude pracoviště z provozních důvodů uzavřeno v pátek 7.
a 14. února 2014.

Skutečští uspěli ve
výtvarné soutěži

Kontrast mezi zdravou a nemocnou přírodou se snažili zachytit
žáci základních a středních škol ve
výtvarné soutěži s názvem Zdravá
a nemocná příroda Pardubického
kraje. Ve IV. ročníku soutěže uspěli i níže uvedení žáci a studenti ze
Skutče: Zuzana Sojková – 1. místo
v kategorii do 10 let, Jiří Jaroš –
5. místo, Rudolf Požár – 6. místo a
Magdaléna Filipi – 7. místo v kategorii středoškolské mládeže. Jmenovaným patří gratulace a poděkování za reprezentaci škol i města.

V únoru na Radůzu

Podle meteorologických předpovědí bychom se až do konce února
neměli dočkat větší sněhové nadílky. Volný čas si tedy můžete zpříjemnit například návštěvou pěkného koncertu. V úterý 25. února ve
Skutči podruhé vystoupí oblíbená
písničkářka Radůza se svou kapelou. Aktuálně je prodáno cca 190
míst v sále, ostatní volná sedadla
čekají možná právě na vás. Vstupenku koupíte za 270 Kč.

Festival je vizitkou Skutče
dokončení ze strany 1
I tímto směrem se bude ubírat
naše budoucí snažení. Úspěšní
jsme byli v případě Českých drah,
a.s. a autobusové společnosti Arriva Východní Čechy a.s. Obě společnosti nám přislíbily umístění
plakátů ve svých vozech, popř.
na nádražích.

Pravidelný odběr
Skutečských novin
Skutečské noviny jsou zdarma
distribuovány do všech domácností
ve Skutči a v přidružených obcích.
V únoru od pravidelného placeného
odběru odstoupila obec Předhradí,
spolupráce v tomto směru trvá již
jen s nedalekými Hroubovicemi.
Protože se však velmi zvýšil počet
lidí, kteří si pro výtisky SN docházeli na radnici (kde byly k dispozici
zdarma), přistoupili jsme k malé
změně.
Pokud někdo ze skutečských občanů, nebo z přidružené obce, noviny do schránky nedostane, může o
ně požádat u tajemníka Městského
úřadu Skuteč nebo na odboru kultury a školství (v redakci SN), odkud
následně upozorníme poštu, na jakou adresu je třeba noviny dodávat.

Za rok 2013 bylo do 3 kontejnerů na textil, které jsou umístěny v
ul. Družstevní, ČSA a B. Němcové
odevzdáno celkem 12 406 kg oděvů. Průměrně tak připadá na jeden
kontejner 4 135 kg za rok. Nejvíce
bylo odevzdáno v měsíci září a to
celkem 1 659 kg. Tato čísla potvrzují stoupající trend třídění odpadů
ve Skutči. Jsme rádi, že většina občanů Skutče i místních částí pochopila smysl třídění odpadů a příslušné kontejnery využívá stále více.

Ostatní zájemci si je mohou zakoupit v papírnictví Hanet v horní
části náměstí za cenu 10 Kč. Těší
nás, že se Skutečské noviny staly oblíbenou tiskovinou a je o ně
zájem i za hranicemi regionu Skutečska. I vzdálenějším obcím proto
nadále nabízíme možnost placeného odběru pro své občany (8 Kč +
DPH za kus). Pakliže by se vám
podobný model zamlouval, obraťte
se na svůj obecní úřad. Chcete-li
se stát individuálním odběratelem
a nechat si noviny zasílat rovnou od
nás, vyšla by vás tato možnost na
240 Kč ročně.
Děkujeme za pochopení a těšíme
se na případné nové odběratele.
Lenka Balounová

Změny v jízdních řádech
Od 2. 3. 2014 dochází v jízdních řádech autobusů k několika změnám,
které se dotknou i občanů našeho města. Upozorňujeme především na změnu u linky 620770 (Skuteč – Pustá Kamenice) u spoje č. 5, který bude mít
posunutý odjezd ze Skutče na 13.00 hod.
Dále u linky 620774 (Skuteč – Hluboká - Luže) bude u spoje č. 6 posunutý odjezd ze Skutče na 13.25 a tento spoj pojede pouze do Hluboké,
odkud se bude vracet na Skuteč s příjezdem ve 14.18 na náměstí.
Kompletní upravené jízdní řády těchto linek naleznete na webových
stránkách města: www.skutec.cz nebo případně na stránkách Oredo.
Pavel Bezděk, místostarosta

TANEČNÍ

2014

Přihlášky do kurzu tance a společenské výchovy,
tj. na TANEČNÍ 2014 bude přijímat
odbor kultury a školství od 3. března 2014.
taneční mistr: Josef Tumpach
kdy:
září – listopad
kde:
Kulturní klub Skuteč
kurzovné:
1 300 Kč
Podrobnosti najdete
v příštím vydání SN
a aktuálně i na webových
stránkách města:
www.skutec.cz

Více tříděného
textilu

Jak vidíte, na poli propagace
nezahálíme. Dostane-li se Tomáškova a Novákova hudební Skuteč
do popředí zájmu odborné i laické
veřejnosti, bude to jistě velké plus
i pro Skuteč jako takovou. Proto
i vám patří naše poděkování, šíříte-li o festivalu pochvalná slova.
Lenka Balounová
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Skuteč je v dobré finanční kondici
Město hospodařilo dobře, ke schválenému rozpočtu na rok 2014 přibydou
minimálně 4 miliony Kč na opravy a investice.
V minulém čísle skutečských
novin jsem psal, že rozpočet na rok
2014, který schválilo zastupitelstvo
města dne 18. prosince, je navržen
realisticky. Na investice a opravy je
vyčleněna částka necelých 14 milionů korun. Po dopočítání příjmů a
výdajů za rok 2013 v jednotlivých
kapitolách můžeme konstatovat, že

situace v letošním roce bude pro
nás všechny ještě příznivější, než
jsme čekali.
K výše zmíněné částce ještě přibyde suma minimálně 4 milionů Kč
na investice a další finance na údržbu a opravy. Celkově tedy na investice a opravy můžeme s určitostí
počítat s částkou přinejmenším 17

milionů korun. Ta bude jistě navýšena o získané dotace. Nepochybuji o tom, že budeme v tomto směru
pro letošní rok úspěšní stejně, jako
v letech předešlých.
O rozdělení ušetřených financí
z loňského roku rozhodne na svém
nejbližším zasedání zastupitelstvo
města.
Pavel Novotný, starosta

NAPSALI O NÁS: Ze Skutče má být blíž na úřady
Skuteč - Oprava silnic, budov,
střech. I to jsou věci, které vám
vyjmenuje skutečský starosta Pavel Novotný, když se ho zeptáte
na úkoly radnice pro letošní rok.
Za sebe ale říká, že by hlavně rád
prosadil, aby se ze Skutče stala tzv.
„trojková obec“.
Obyvatelé města ani lidé ze skutečského okolí by tak nemuseli například pro občanské průkazy nebo
pro povolení studně až do vzdálené
Chrudimě.
Zbytečné kilometry
„V našem okrese zajišťuje v odpovídajícím rozsahu výkon státní
správy jen samospráva v Chrudimi
a v Hlinsku. A to je málo. Vždyť
například na sousedním Orlickoústecku je takových obcí šest, na
Svitavsku jsou čtyři, na Pardubicku tři. Tam všude jsou úřady lidem
blíž,“ konstatuje Pavel Novotný.
„Lidé třeba z Proseče teď urazí třicet pět kilometrů autobusem, aby
si podali žádost o výměnu občanského průkazu. To samé je čeká o
týden později, když si jedou doklad
vyzvednout. Takhle si opravdu
nepředstavuji přibližování státní
správy občanovi, kterým se politici
často a rádi zaklínají. A nejde jen
o průkazy, ale také o do budoucna
ohrožené malé stavební úřady, o
proces povolování studní, o dostupnost finančního úřadu, přítomnost
úřadu práce atd.,“ vysvětluje starosta. „Například úřad práce u nás
v současnosti existuje jen na základě výjimky, jinak by sto lidí denně
ze Skutečska, Lužska a Prosečska
muselo dojíždět do Chrudimě. Za
zmínku stojí třeba i evidence řidičů
a motorových vozidel. Cítíme to tu
jako obrovský hendikep,“ říká starosta.
Ze Skutče má být blíž
na úřady
Se svým plánem udělat ze Skutče město s posíleným výkonem

rozsahu státní správy chce starosta
Pavel Novotný detailně informovat skutečské zastupitele na jejich
březnové schůzi „Zastupitelé budou mít poslední slovo, ale já nevěřím tomu, že by byl byť jediný
zastupitel proti tomu,“ předpokládá
starosta.
Sám se také již pustil do díla.
„Zpracovávám teď a analyzuji
řadu tabulek a statistik, abych měl
v rukou pádná čísla a argumenty.
Už jsem také mluvil s některými
okolními starosty a musím říci, že z
jejich strany cítím opravdu velkou
podporu,“ pokračuje Pavel Novotný.
Běh na dlouhou trať
Starosta ví, že „zrovnoprávnění“ městského úřadu ve Skutči s
úřady v Chrudimi nebo v Hlinsku
bude běh na dlouhou trať. „Jsem
pochopitelně připraven jednat s
poslanci o změně příslušného zákona. Jsem připraven i na jednání
s novými ministry, především s ministrem vnitra i s kýmkoliv dalším.
Asi nebude jednoduché všechny ty
lidi přesvědčit, a neumím teď říci,
jak dlouho všechno potrvá. Za sebe
ale musím říci, že to mám za jednoznačnou prioritu,“ ujišťuje Pavel
Novotný.
„Blud,“ říká starosta
Z některých radnic bývají občas slyšet nářky, že městské úřady
na výkon státní správy doplácejí
ze svého a že jim příspěvek státu
nekryje náklady, jež musejí na zajištění těchto služeb ve skutečnosti
vynakládat. „Podle mě to je blud.
Toho se vůbec nebojím. Jsem přesvědčen, že my z tohoto příspěvku
dokážeme bez potíží všechny své
povinnosti ukočírovat,“ reaguje rezolutně skutečský starosta. Počítá
ostatně i s tím, že na případné opravy prostor či na zřízení a vybavení
příslušných pracovišť stát vyčlení
nezbytné finanční prostředky. Po-

dobně, jako je vyčlenil pro Chrudim nebo pro zmiňované Hlinsko.
Podle starosty by se mělo zřejmě
jednat o částku dosahující několika
milionů korun.
V Luži jsou pro
V poslední době se úspěšně rozvíjí stále těsnější spolupráce mezi
radnicemi ve Skutči, v Proseči i v
nedaleké Luži. Připomeňme v této
souvislosti třeba nedávné zřízení
společné jednotky městské policie
nebo unisono vyjadřovanou podporu, které předcházela zřízení stanice
skutečské zdravotnické záchranky.
Proto asi nepřekvapí, že prosečský
starosta Jan Macháček a lužský
starosta Radek Zeman patří mezi
ty, které skutečský starosta Novotný o svých plánech informoval v
předstihu.
„Já jsem určitě pro tento záměr.
Snahu sousední Skutče nějakým
způsobem i společně koordinujeme. Právě kvůli tomu, jak je stále
víc a víc pravomocí odebíráno z
malých měst a tyto pravomoci a
služby jsou přenášeny výhradně
na tzv. trojková sídla, cítíme tuto
potřebu stále akutněji,“ říká lužský
Radek Zeman. Jako příklad uvádí
již zmiňované občanské průkazy. Dřív prý mohli v Luži alespoň
kompletovat příslušné žádosti a
hromadně je pak dopravovat do
Chrudimě. „Dnes už nejde ani to,
protože se lidé musejí nechat v
Chrudimi na úřadě předepsaným
způsobem vyfotografovat. Cesta do
šest kilometrů vzdálené Skutče by
pro ně byla podstatně jednodušší a
rychlejší, už kvůli mnohem příhodnější autobusové dopravě. A Chrudimákům, kteří mají už teď práce
nad hlavu, by se tím jen ulevilo,“
míní Radek Zeman.
Chrudimský deník 9. ledna,
Marek Nečina

OKNO MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Azyl nejen pro psy
Zaměstnanci Městského úřadu
Skuteč zahájili práce na úkolu zadaném samosprávou s pracovním
názvem „odchytové kotce“.
Město Skuteč má ze zákona povinnost postarat se o zvíře nalezené na
katastru. Veřejnoprávní smlouva s
městy Luže a Proseč násobí území,
kde může k odchytům docházet.
Legislativními normami upravujícími povinnosti obce ohledně
odchycených zvířat i zřizování a
provozování odchytových kotců
obcí a úhradu nákladů spojených
s odchytem upravuje především §

46 zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči či §1046 a následující
Nového občanského zákoníku.
V noci, o víkendu nebo při naplnění útulku Podlíšťany (14 km
přes Prosetín, Miřetice), s nímž má
město Skuteč uzavřenou smlouvu,
nemá městská policie kam nalezená
(toulavá, opuštěná) zvířata, především psy, umístit. Město Skuteč se
tak od dubna připojí k řadě obcí v
Pardubickém kraji, které se vyrovnaly se svou zákonnou povinností
vlastním zařízením.
Milan Novák

Velký úspěch sportovců ze Skutče

Burza dětského
oblečení

Ve dnech 20. – 22. března uspořádá MŠ Osady Ležáků další Burzu
dětského oblečení. Podrobné informace k plánované akci otiskneme
v březnovém čísle.

Ve středu 22. ledna 2014 byly v
divadle Karla Pippicha v Chrudimi
vyhlášeny výsledky ankety „Nejúspěšnější sportovec roku 2013
okresu Chrudim“. Velmi úspěšní
byli sportovci ze skutečského rychlobruslařského oddílu RK Skuteč.
V kategorii jednotlivci mládež
zvítězil David Rafaj, jehož největšími sportovními úspěchy v roce
2013 byly:

1. místo MČR speedskating dlouhé
tratě Žďár n/S.
1. místo MČR speedskating krátké
tratě Žďár n/S.
1. místo Otrokovický pohár 2013
Držitel rekordů dráhy v Erfurtu
(Německo) na trati 500 m, 1000 m.
Vítěz mezinárodních závodů ve
městě Inzell (Německo).
Jana Vodičková obsadila 7. místo
v kategorii jednotlivci mládež a

jejími největšími sportovními úspěchy v roce 2013 byly:
2. místo MČR inline bruslení Otrokovice
1. místo Otrokovický pohár 2013
Juniorský světový pohár v rychlobruslení
Oceněným sportovcům přejeme
mnoho dalších sportovních úspěchů.
Mgr. Tomáš Kopecký,
Městská sportoviště Skuteč,s.r.o.
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Vánoční strom 2013
Doba vánoční je nám již jen pouhou vzpomínkou
na příjemné chvíle, strávené spolu se svými nejbližšími, přáteli a známými. Marně jsme letos vyhlíželi
sněhové vločky, které by svojí křehkou bílou krásou
dokreslily dobu adventní a vánoční.
Vloček jsme se nedočkali, ale tradiční vánoční
výzdoba našeho náměstí nám zpříjemňovala toto
období v předvánočním shonu i při poklidných procházkách v době vánočních svátků. Dominantou
náměstí byl vánoční strom, který tradičně stavíme, my skauti, již od roku
1990!
Letošního krasavce darovala obec Vrbatův Kostelec. Byl nádherný a určitě mi dáte za pravdu, že mu to na skutečském náměstí slušelo! Skautské
středisko by chtělo touto cestou poděkovat těm, bez kterých by se našim
roverům těžko dílo podařilo. Dopravu stromu zajistila Doprava Josífek –
Mrákotín, jeřáb zapůjčila firma Autodoprava Vincenci tradičně se šikovným jeřábníkem panem Milošem Malým, zručnou práci s motorovou pilou
předvedl pan Honza Zindulka, jehož oporou mu byl jeho otec František,
a bezpečnou dopravu po komunikacích zajistila Městská policie Skuteč.
V neposlední řadě si díky zaslouží pan Milan Hruška, pod jehož rukama se
strom, včetně náměstí, rozsvítil. Zároveň chceme poděkovat Městu Skuteč,
v čele s panem starostou, za podporu a spolupráci a to nejen při každoroční
stavbě vánočního stromu.
Pod vánočním stromem je tradičně umístěna kasička na sbírku na podporu SOS dětských vesniček. Ke dni 13. ledna 2014 byla vybrána částka
3 581,- Kč, což je o 84,- Kč více než minulý rok. Děkujeme všem dárcům
a finanční částka jistě pomůže dobré myšlence.
Pan Ladislav Macháček i tentokrát natočil velmi pěkný dokument
o celé této zdařilé akci, kterému též děkujeme a touto cestou mu přejeme
brzké uzdravení a další skvělé filmové záběry z našeho kraje.
Za skautské středisko „Ležáky“ – Skuteč
Mgr. Zdeňka Štěrbová

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

24. SKAUTSKÝ PLES
Kdy: pátek 21. února 2014 od 20:00
Kde: Kulturní klub ve Skutči
Cena: 100,- včetně místenky
Hraje: Artur

Předprodej vstupenek probíhá v Květinářství Sokol

DĚTSKÝ KARNEVAL
Kdy: sobota 22. února 2014 od 13:00
Kde: Kulturní klub ve Skutči
Hraje: DJ Luděk Dostál

ÚNOROVÉ VÝROČÍ

Andreas Nikolaus „Niki“ Lauda
(slaví 65. narozeniny)
Rakouský letec, spolukomentátor závodů na německé televizi RTL, podnikatel, ale především bývalý pilot Formule 1, trojnásobný mistr světa z let
1975, 1977 a 1984 se narodil 22. února 1949.
Dne 1. 8. 1976 na německé trati Nürburgring měl Niki Lauda potvrdit,
že je blízko k obhajobě titulu. Při tomto závodě však měl nehodu, o které
se mluví dodnes. Lauda se řítil po trati svým vozem Ferrari rychlostí více
než 250 km/h k místu zvanému Bergwerk, když jeho vůz neovladatelně
zatočil doprava a narazil do plotu, který ho následně vymrštil zpět na dráhu. Do vraku poté narazil pilot Brett Lunger. V té chvíli Laudův vůz začal
hořet následkem exploze palivové nádrže. Lauda při srážce s Lungerem
ztratil přilbu a tak zůstal uprostřed plamenů s více než 900 °C a i když se
ho podařilo vyprostit, tak byl ve vážném stavu. Měl poškozené plíce, hlavu
a i další části těla měl těžce popálené. Podařilo se ho zachránit, ale plastika
obličeje mu zůstane až do konce života.
O 42 dní později se Niki Lauda opět usadil do svého monopostu a bojoval o titul až do konce sezony. Titul nakonec o jeden bod neuhájil před
Jamesem Huntem. O rok později, v roce 1977 opět získal titul mistra světa.
Poté ukončil kariéru. V roce 1982 se vrátil zpět do Formule 1 a roku 1984
získal potřetí titul mistra světa.
Po odchodu z Formule 1 se začal věnovat létání. Stal se pilotem a majitelem letecké společnosti Air Lauda, kterou později prodal Austrian Airlines.
Po čase založil další leteckou společnost Niki. Společnost vlastní, kromě
jiných i dopravní letadla Airbus A330 a chystá se prosadit i na dálkových
letech.
Zdroj: www.birthday.wz.cz

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
- LEDEN 2014 Vítání občánků do života
Mezi skutečské občany byla slavnostně přivítaná
Charlottka Pýchová, Dr. Znojemského

SVÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA OSLAVILI:
70 let

 Miroslava Budinská, Žďárec
 Libuše Zlatohlávková, Fimberk
 Miloslav Netolický, Havlíčkova
 Jiří Mikeš, Havlíčkova

75 let

 Josef Tesák, Melicharova
 Blažena Filipiová, V. Nováka
 Hana Macháčková, V. Nováka
 Markéta Herynková, Družstevní
 Vojtěch Novák, Palackého náměstí

80 let

 Věra Macháčková, V. Nováka

85 let

 Vladislav Bezděk, Zbožnov
 Ludmila Pelcová, Lhota

92 let

VÝPIS Z USNESENÍ
ze 75. zasedání rady města Skuteč konaného
dne 30. prosince 2013 na Městském úřadu Skuteč
Rada města schvaluje:
01/075/2013
rozpočtovou
změnu
8/2013, dle přílohy.

číslo

02/075/2013
směrnici číslo
S 6/2013
a S 7/2013, dle přílohy.

VÝPIS Z USNESENÍ
ze 76. zasedání rady města Skuteč konaného
dne 16. ledna 2014 na Městském úřadu Skuteč
Rada města schvaluje:
01/076/2014
přijetí finančních darů pro SeniorCentrum Skuteč, dle přílohy.
02/076/2014
objednávku na garážová vrata
do hasičárny Skuteč, dle cenové
nabídky.
03/076/2014
čerpání rozpočtu města Skuteč za období leden - listopad
2013, dle přílohy.
04/076/2014
smlouvu o pachtu části pozemku
č. 396/1 o výměře 204 m² k. ú.
Skuteč, obec Skuteč, dle přílohy.
05/076/2014
záměr prodeje části p. p. č.
568/14 o výměře cca 13 m²
a části p. p. č. 566 o výměře cca
1,5 m², k. ú. Zbožnov, obec Skuteč za cenu 75,- Kč/m² + platná
sazba DPH.
06/076/2014
záměr pronájmu části p. p. č.
180/3 o výměře 4.500 m²,
p. p. č. 140 o výměře 2.273
m² a p. p. č. 141/2 o výměře
3.719 m², vše k. ú. Lhota u Skutče, obec Skuteč, od 01. 03.
2014 do 31. 12. 2016, za cenu
0,05 Kč/m²/rok.
07/076/2014
záměr pronájmu části p. p. č.

119/7 o výměře cca 150 m²
k .ú. Hněvětice, obec Skuteč
od 01. 03. 2014 do 31. 12.
2016 za cenu 2,- Kč/m²/rok.
08/076/2014
ukončení
nájemní
smlouvy
z bytu č. 27, Boženy Němcové
933, Skuteč, dohodou k 31. 1.
2014.
09/076/2014
změnu nájemní smlouvy k bytu
v č. p. 932, Boženy Němcové,
Skuteč, dle přílohy.
10/076/2014
podmínky k pronájmu bezbariérového bytu č. 1, Družstevní
970, Skuteč na dobu určitou
jednoho roku, dle přílohy.
11/076/2014
podmínky k pronájmu bytu č.
27, Boženy Němcové 933,
Skuteč na dobu určitou jednoho
roku, dle přílohy.
Rada města doporučuje ZM
schválit:
12/076/2014
bezúplatný převod pozemkové parcely č. 404/2 o výměře
2474 m² - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha v k. ú.
Skuteč, obec Skuteč do vlastnictví města Skuteč od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Česká republika.

 Jarmila Sodomková, Lešany
 Josef Novotný, Nová Ves
 Marie Svěráková, Rubešova

93 let

 Jiřina Chalupníková, Havlíčkova

94 let

 Věra Kacafírková, Smetanova
Prosíme rodiče, kteří neobdrželi pozvánku na „vítání občánků“ a mají
o tento obřad zájem, aby sami kontaktovali matrikářku paní Petru
Šlemrovou. Městský úřad nedostává informace o nově narozených dětech.

Poděkování dobrovolníkům

Jsem velice ráda, že se do našeho
zařízení podařilo získat několik milých lidí, kteří bez nároku na odměnu věnují část svého volného času
a energie na to, aby našim klientům
zpříjemnili pobyt u nás. Ať je to povídání si s nimi, předčítání knih nebo
vycházky po okolí. Každé takové setkání je pro ně příjemným vytržením
z každodenního stereotypu.
Děkujeme Vám! …za hodiny svého volného času, které věnujete našim
klientům, a těšíme se na další spolupráci.
Bc. Lenka Kašparová, SeniorCentrum Skuteč

Finanční úřad mění úřední
a pokladní hodiny
Stejně jako v předešlých letech, i letos máte možnost odevzdat své daňové přiznání finančnímu úřadu přímo ve Skutči. FÚ Chrudim bude za tímto účelem úřadovat v zasedací místnosti Městského úřadu Skuteč dne
12. března od 12 do 16 hodin.
Současně upozorňujeme, že od 1. 1. 2014 došlo ke změně úředních hodin
všech podatelen Finančního úřadu pro Pardubický kraj, tzn. podatelny Finančního úřadu pro Pardubický kraj i podatelen na všech územních pracovištích:
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

8:00 – 17:00
8:00 – 15:30
8:00 – 17:00
8:00 – 15:30
8:00 – 14:00

Úřední hodiny
pro veřejnost zůstávají
zachovány:
pondělí 8:00 – 17:00
středa
8:00 – 17:00

Ke stejnému datu došlo i ke sjednocení úředních hodin pokladen na všech
územních pracovištích Finančního úřadu pro Pardubický kraj:
pondělí
středa:

8:00 – 12:00
13:00 – 16:00
8:00 – 12:00
13:00 – 16:00
dle info FÚ Pardubice

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY JSOU OD 9 DO 13 HODIN
Únor
1.2. Sobota
2.2. Neděle
8.2. Sobota
9.2. Neděle
15.2. Sobota
16.2. Neděle
22.2. Sobota
23.2. Neděle

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

Březen
1.3. Sobota
2.3. Neděle

MUDr. Lubomír Pecháček
MUDr. Lubomír Pecháček

Jiří Janovský
Jiří Janovský
Eva Konývková
Eva Konývková
Yvona Chludová
Yvona Chludová
Petr Foltan
Petr Foltan

Hlinsko Wilsonova 590
Hlinsko Wilsonova 590
Hlinsko Nádražní 548
Hlinsko Nádražní 548
Skuteč Smetanova 568
Skuteč Smetanova 568
Herálec–Český Herálec
Herálec–Český Herálec
Miřetice 31
Miřetice 31

Zdravotní středisko
Zdravotní středisko

Poliklinika Hlinsko
Poliklinika Hlinsko
U BOTANY Skuteč
U BOTANY Skuteč
Herálec 81
Herálec 81
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ZPRÁVY ZE ZŠ KOMENSKÉHO - English Evening Courses
V říjnu 2013 byly v ZŠ Komenského zahájeny první večerní kurzy angličtiny pro dospělé. Otevřeny byly dvě skupiny. Účastníci
kurzu se seznámili se základy anglického jazyka a učili se především
tomu, jak anglický jazyk, např.
na dovolené, používat. V hodinách
vládla uvolněná a přátelská atmosféra. „Studenti“ si mohli část obsahu hodiny sami zvolit, aby pro ně
byl kurz co nejužitečnější. Probrala
se základní konverzační témata
a fráze vhodné pro dorozumění se.
Závěrečná lekce proběhla 6. ledna
2014, a jelikož se všichni na hodiny vzorně připravovali a aktivně se
účastnili výuky, obdrželi pamětní
certifikáty.
Na jaře 2014 začne druhý, rozšiřující kurz o rozsahu 5 -7 lekcí

Pod střechou skutečské sportovní haly probíhá v průběhu roku celá
řada sportovních utkání i menších
či větších turnajů a soutěží, ty celorepublikové nevyjímaje. Těch,
které jsou určeny mládeži, se pravidelně účastní i skutečské základní
školy. K nejoblíbenějším sportům
patří v posledních letech tolik rozšířený florbal.

pro mírně pokročilé. Podrobnější informace o připravovaném
kurzu budou včas zveřejněny

na stránkách školy.
Bc. Tereza Pikorová

Finále krajské olympiády mládeže ve florbalu dívek
V pátek 10. ledna 2014 proběhlo
v Chrudimi finále krajské olympiády mládeže ve florbalu dívek.
Chrudimský okres reprezentovala ZŠ Komenského Skuteč,
Pardubický ZŠ Polabiny I, Ústí
nad Orlicí Jablonné a Svitavsko ZŠ
Moravská Třebová.
Naše děvčata v prvních dvou
zápasech úplně zářila. Po prvním
vítězství nad Polabinami 6:2 porazila i Moravskou Třebovou 7:1.

Krajské finále Olympiády dětí a mládeže
ve florbalu chlapců a dívek 8. a 9. tříd

V posledním zápase by nám k celkovému prvnímu místu a postupu
do národního kola stačila remíza.
Tu se nám ale nepodařilo vybojovat a po výsledku 2:3 se děvčata
musela spokojit se stříbrnými medailemi.
Nejlepší střelkyní týmu a celého turnaje byla Hana Bezdíčková, nejuniverzálnější a nejspolehlivější hráčkou bezesporu
kapitánka týmu Kristýna Hájko-

vá. Děvčata si zaslouží velkou pochvalu za výbornou reprezentaci
naší školy.
Chlapcům se v krajském kole
této soutěže zdaleka tak dobře
nedařilo a tentokrát se jim medaili získat nepovedlo. I přesto je
opakovaný postup do krajského
kola mezi nejlepší týmy Pardubického kraje úspěchem.
za ZŠ Komenského
Mgr. Jaromíra Skočílková

Ve středu 15. ledna 2014 se
v Multifunkční sportovní hale
ve Skutči uskutečnilo krajské finále
Olympiády dětí a mládeže Pardubického kraje ve florbalu chlapců
a dívek 8. a 9. tříd. Soutěžit přijela
družstva, která postoupila z okresních kol. V kategorii chlapců bojovala družstva ZŠ Skuteč Komenského, ZŠ Litomyšl, ZŠ Choceň
a ZŠ Pardubice Ohrazenice. V soutěži dívek se utkala družstva ZŠ
Slatiňany, ZŠ Litomyšl, ZŠ Dolní
Dobrouč, a ZŠ Pardubice Ohrazenice. Po velmi dobrých výkonech
všech zúčastněných družstev bylo
následující pořadí:
Chlapci:
1.
ZŠ Litomyšl
2.
ZŠ Pardubice Ohrazenice
3.
ZŠ Choceň
4.
ZŠ Skuteč Komenského

q

Nástup soutěžních družstev

q

Vítězný tým chlapců

q

Vítězný tým dívek

Dívky:
1.
ZŠ Litomyšl
2.
ZŠ Pardubice Ohrazenice
3.
ZŠ Slatiňany
4.
ZŠ Dolní Dobrouč
Vítězům přejeme úspěch na celostátní olympiádě a všem ostatním
soutěžícím děkujeme za kvalitní
sportovní výkony.
Rok 2013 je definitivně za námi
a touto dobou již máme i všechna
potřebná čísla, abychom uplynulé
období mohli vyhodnotit. Do příštího vydání připravíme menší statistiku návštěvnosti, ze které bude
patrné, jak hodně je naše moderní
sportovní zařízení využíváno. Obrázek o využití sportovní haly si
můžete udělat i z týdenních rozpisů
zveřejněných na webových strán-

Žáci gymnázia v boleslavské Škodovce
Díky spolupráci se střední
průmyslovou školou Chrudim se
našim žákům naskytla příležitost
navštívit nejvýznamnější výrobní společnost v České republice.
Ve čtvrtek 9. ledna jsme s očekáváním vyrazili do podniku Škoda
– auto a.s. v Mladé Boleslavi, kde
jsme si prohlédli muzeum slavné
značky a poté navštívili část výroby – lisovnu a montovnu. Touto
cestou bychom rádi poděkovali
Ing. Rudolfu Požárovi za přípravu a vedení exkurze. A zde
už je pár postřehů od samotných
žáků…
Ve čtvrtek 9. 1. 2014 se skupina studentů vyššího gymnázia pod
vedením profesora Nováka vydala
na exkurzi do firmy ŠKODA a. s.
Již cesta autobusem byla nanejvýš
poučná. Tu nám zpříjemnili kulturní vložkou studenti Střední průmyslové školy z Chrudimi. Autobus
ukrajoval kilometr za kilometrem
a zanedlouho jsme míjeli ceduli

Mladá Boleslav. Samotná firma
zabírá zhruba třetinu rozlohy města
s nepřehlédnutelnou dominantou
– 200 metrů vysokým komínem
sloužící potřebám elektrárny ŠkoEnergo. Uprostřed komplexu se nachází dokonce i hřbitov. Ten ovšem
neslouží potřebám Škodovky – byl
zde dřív než firma, která ho postupným rozrůstáním obestavěla.
Nejprve jsme zavítali do ŠKODA muzea. Zde jsme nafasovali
placatice a sluchátko. První zklamání nám přinesla placatice. Nenacházelo se v ní nic tekutého;
ve skutečnosti to bylo zařízení, které přenášelo hlas průvodce do naších zvukovodů. A sluchátko také
nebylo jako od Macha a Šebestové.
Ani Petr Mach nedostal lepší.
Muzeum je zcela nově koncipovanou výkladní skříní značky, která
zve návštěvníky k pestré, poutavé,
interaktivní a multimediální procházce historií firmy. Očima někoho, kdo se o auta zas až tak nezají-

má, se zde nachází prostě spousta
aut různých barev a tvarů. Z těch
všech mě nejvíce zaujala Škoda
Fabia automobilového závodníka
Jana Kopeckého.
Poté jsme obdrželi slušivé žluté
vesty s nápisem „VISIT“ a vydali
se na rychlou prohlídku depozitáře,
a po ní již do samotné výroby. Tu
jsme absolvovali od samého začátku, tedy od kusu plechu svinutého
do velkých rolí, přes jejich řezání
a lisování do určitých tvarů, barvení, až k samotnému sestavování
výsledného vozu na pojízdné lince.
To už začínal být čas na návrat,
před kterým jsme ještě dostali rozchod u obchodního domu Bondy.
Profesor Novák očividně toužil býti
doma co nejdříve, a tak zkrátil rozchod na polovinu. To mělo za následek, že ještě než nám spadla
pěna na pivu, už jsme museli rychle
dopít a vyrazit.
(Jakub Hledík, septima)
dokončení na straně 7

kách: www.sportovisteskutec.cz.
Zde najdete kompletní informace
(provozní doby, ceny, parametry,
kontakty) o všech sportovištích
ve Skutči (plavecký bazén, krytý
zimní stadion, sportovní hala, letní
areál, tenisové kurty i hřiště s umělou trávou). Pro zajímavost dodávám, že společnost Městská sportoviště Skuteč, s.r.o. byla založena

28. 7. 2004, tzn. že si v letošním
roce připomene 10 let své existence. I z tohoto důvodu vám budeme
přinášet podrobnější informace
o její činností a provozu jednotlivých sportovních zařízení.
Mgr. Tomáš Kopecký,
ředitel Městských sportovišť
Skuteč, s.r.o.

Ohlédnutí za Mikulášem
Přestože rok 2014 má za sebou
už celý první měsíc, ještě jako
bychom stále jednou nohou prodlévali v roce předešlém. Vždyť
vzpomínky období končícího se
roku jsou tak živé. Dne 7. prosince 2013 se na Zimním stadionu
ve Skutči od 18 hodiny podvečerní
konala Mikulášská párty na ledě.
Na akci zavítalo přes 300 návštěvníků. Za poslechu písniček z pohádek si děti mohly zasoutěžit na ledě
i mimo něj (kreslení, vědomostní
test) a jejich snažení bylo náležitě
odměněno cenami.
Opravdu bohatou nadílku lovil
z kouzelného koše Mikuláš s Andělem, přičemž nikdo neodešel
s prázdnou! A na „zlobílky“ si posvítil čert Čenda :-). Jiskřičky v dětských očích a spokojené úsměvy
jejich rodičů či prarodičů byly nejlepší odměnou pro pořadatele akce,
kterými byla Městská sportoviště
Skuteč.
/bal/

FLORBALOVÁ LIGA
FbC Skuteč vás zve na 14. kolo 2. ligy dorostenců, které proběhne
22. února 2014 v Městské sportovní hale ve Skutči. Představí se vám 5
týmů, které mezi sebou svedou bitvu o důležité body. Tak nezapomeňte
přijít podpořit náš tým.
9:00 FbC Skuteč x FBC Hradec Králové
10:30 Hradečtí Lvi FBC Sion Dorost x Orel Přelouč
12:00 FBC Hradec Králové
x Orel Rtyně v Podkrkonoší
13:30 Orel Přelouč x FbC Skuteč
15:00 Orel Rtyně v Podkrkonoší
x Hradečtí Lvi FBC Sion Dorost
Těšíme se na vaší podporu. FbC Skuteč

Provoz sportovních zařízení ve Skutči
o jarních prázdninách (10. 2. – 14. 2. 2014)
Zimní stadion - veřejné bruslení
Pondělí
10. 2.
14.00 - 16.00
Úterý
11. 2.
14.00 - 16.00
Středa
12. 2.
14.00 - 17.00
Čtvrtek
13. 2.
14.00 - 16.00
Pátek
14. 2.
14.00 - 16.00
Krytý plavecký bazén - plavání veřejnosti
Pondělí
10. 2.
8.00 h - 11 h
Úterý
11. 2.
6.30 h - 11 h
Středa
12. 2.
6.30 h - 11 h
Čtvrtek
13. 2.
6.30 h - 11 h
Pátek
14. 2.
8.00 h - 11 h

13 h - 19 h (19 - 20 aquaaerobic)
13 h - 20 h
13 h - 18 h (18 - 20 aquaaerobic)
13 h - 20 h
13 h - 19 h

Sportovní hala
Pondělí
10. 2. - Pátek 14. 2.

11 h - 22 h (dle rozpisu)
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Jídlo a pití si na plesy nosit nemusíte
Plesová sezóna běží na plné obrátky a pořadatele i provozovatele
občerstvení v kulturním klubu opět
nepříjemně zaskočil nešvar v podobě konzumace vlastních nápojů
a dalšího občerstvení. Co se většině
z nás jeví jako nepřijatelné, nespolečenské a pod naši úroveň, považuje část návštěvníků za normální,
a tak se stává, že si někteří s sebou
na plesy nosí lahve vína i „tvrdého“
alkoholu či občerstvení v podobě

chlebíčků apod.
Osobně toto chování nedokážu
pochopit. Rozhodnu-li se jít na ples
nebo jinou kulturní akci (koncert,
divadlo), předem počítám s tím, že
utratím víc peněz než jen za vstupenku. Chci se bavit, užít si večer
a nějaká ta sklenka k tomu jistě patří. Ale představa, že bych si ji měla
nalévat pokoutně, kdesi pod stolem,
aby mě nikdo neviděl, nebo že budu
tajně „pronášet“ láhev v kabelce

nebo pod šaty se mi příčí víc než
cokoli jiného. Mnohem raději si ji
vypiji s přáteli na baru. Nabídka občerstvení v KKS je dostatečně pestrá a ceny nejsou nijak přemrštěné.
Plesy ještě stále nazýváme „společenské“. Chovejme se tedy na nich
společensky.
Abychom v tomto směru pomohli
pořadatelům plesů, i provozovateli
občerstvení, který na podobné cho-

vání pochopitelně doplácí, umístili
jsme do vstupních prostor KKS
(v souladu s provozním řádem) zákazy konzumace vlastních nápojů
a občerstvení a zákazy vnášení tašek a svrchního oblečení do sálu.
Na dodržování těchto zákazů budeme nadále pečlivě dohlížet. Doufáme však, že nám návštěvníci, kterých
se naše výtky týkají, vyjdou vstříc
a sami svůj dosavadní přístup přehodnotí.
Lenka Balounová

Rok 2013 v Městské knihovně ve Skutči - malá statistika
Hezký nový rok 2014 s dobrými knihami vám přeje skutečská knihovna
Čtete rádi a záleží vám na svém
osobním růstu? Pak přijďte co nejdříve k nám. Je vás již 732 čtenářů,
co knihovnu pravidelně navštěvujete, ale stále ještě máme kapacity
volné. Čtenářů knih nikdy nebude
dost a vítáme každého nového.
Naše služby tím ale nekončí.
V knihovně naleznete vše. Nebo…
skoro vše. Od dětských knih a románů pro dospělé po komiksy a odbornou literaturu. A co nemáme,
můžeme vám opatřit jinde.
Přístup k informacím všeho druhu poskytneme i formou bezplatného internetu pro veřejnost. Nebo,
skoro bezplatného. Půlhodinu surfování denně zdarma pro každého
garantujeme.
Komfort
za minimální ceny
Do knihovny můžete vstupovat
i on-line prostřednictvím našich

webových stránek www.knihovna-skutec.cz a vyhledávat v katalogu
knih. Je to jednoduché, ale samozřejmě vám můžeme vše na požádání vysvětlit. A také poradit, jak
a kde hledat naučnou literaturu
v katalogu SKAT.
Za málo peněz hodně muziky –
to je naše heslo. Půl roku v knihovně stojí dospělého 80 korun a dítě
věku ZŠ 40 korun. Musíte ale dodržet pravidlo včasného vracení nebo
prolongace (prodloužení výpůjčky)
knihy. Ostatně jde to lehce i po internetu.
Důvodů proč chodit do knihovny nalezne každý z vás jistě víc než
dost. Také televize už není, co bývala a večery jsou dlouhé, hlavně ty
zimní. Přijďte, u nás budete vítáni
a nebudeme vám vnucovat „svůj
program“.

Nabídka
více než 30 tisíc knih
Nabízíme vám výběr ze 34 866
knih. Jejich počet se stále mění.
Ty staré, opotřebené a zastaralé,
vyřazujeme a každým rokem nám
do fondu přibývají knihy nové.
Loni jsme zakoupili nebo dostali
darem (i to se stává a věřte nebo
nevěřte - existují i GRANTY, určené k „nákupu“ knih českých spisovatelů pro knihovny zdarma) 1388
knih, z toho 857 knih pro dospělé
a 461 knih pro děti. Vyberete si
- zaručeně od nás neodejdete neuspokojeni.

12 896 (včetně uživatelů internetu
a účastníků literárních besed). Souhrnný počet výpůjček činil v roce
2013 35 739, z toho 3 136 výpůjček
periodik (časopisů).

Rozšiřte řady čtenářů
O spokojenosti našich zákazníků
svědčí i počet návštěv a počet výpůjček knih a časopisů. Loni jsme
zaregistrovali 9016 návštěv čtenářů a celkový počet návštěv činil

Vaše Městská knihovna ve Skutči
a POZOR! Řádí tu i knihovnický
skřítek!!

Těšíme se na vaši návštěvu
v novém roce 2014 a budeme rádi,
budete-li chodit půjčovat knihy
a časopisy opakovaně. Všechno,
co vás zajímá, včetně výpůjční
doby, najdete na našem webu www.
knihovna-skutec.cz
nebo nám
můžete napsat (info@knihovna-skutec.cz) či zavolat na „pevnou“
(469 350 737).

znalosti, dovednosti a co si budeme povídat – samostatná návštěva knihovny je pro ně také malou
společenskou událostí! Ale nejdůležitější asi je fakt, že včasné zvládnutí čtení s porozuměním pomáhá
dětem úspěšně zvládat všechny vyučovací předměty a vytváří základ
pro pozdější úspěšné středoškolské,
případně vysokoškolské studium.
Prvňáčci obdrží na závěr první
třídy zdarma „Knížku pro prvňáčka“, která je napsána a ilustrována pouze pro ně a nedá se nikde
koupit. Každý rok je jiná. Letos
dostanou děti prvních tříd, které
se do projektu v knihovně přihlásí, krásnou knížku spisovatelky

Český rozhlas Pardubice
mediálním partnerem festivalu
Také v letošním roce je Český rozhlas Pardubice hlavním
mediálním partnerem hudebního
festivalu Tomáškova a Novákova
hudební Skuteč. Český rozhlas
Pardubice zůstal našemu festivalu
tradičně věrný i přesto, že od nového roku vysílá podle zbrusu
nového programového schématu,
ve kterém nabízí oproti minulým
letům více hudby, zábavy i setkávání se zajímavými osobnostmi.
První a velmi podstatnou změnou je navýšení podílu hudby
(především domácí) oproti mluvenému slovu. Tato na první pohled složitá definice znamená to,
že během vysílání uslyšíte mnohem víc písniček, než doposud.
A určitě to budou takové, které
znáte, které si rádi připomenete,
které vám přirostly k srdci.
ČRo Pardubice nabízí i více
zábavy. Každý všední den mezi
16. a 17. hodinou je to pořad
plný vlídného humoru, nezapomenutelných scének a hereckých
osobností „Humoriáda“. Dozvědět se o zajímavých místech naší
země, pobavit se a získat hezké
dárky můžete od pondělí do pátku v soutěžním cestopisu Česko
- země neznámá.

Rádi poznáváte zajímavé lidi,
kteří mají co říci? Pak je vysílání Českého rozhlasu Pardubice
právě pro vás! Host, který usedá
k mikrofonu po půl deváté ráno
přichází s pozvánkou na zajímavou akci nebo přináší informace
k aktuálnímu dění a aktuálním
tématům. Právě v tomto čase
budou zástupci pořadatele dne
12. února hovořit o XI. ročníku
festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč.
Podruhé dostávají hosté prostor v Radioporadně, která začíná v 11:20. Jak název napovídá,
v pořadu pomohou posluchačům
odborníci v mnoha oblastech života – od zdravotních problémů
až po výběr správné barvy na natření plotu.
Český rozhlas Pardubice samozřejmě i nadále přináší aktuální
informace z celého Pardubického
kraje. Naladit ho můžete na frekvenci 104,7 FM.
/bal/

sobota 1. 2. – 20 hodin, KKS
MATURITNÍ PLES GYMNÁZIA SKUTEČ

Studenti posledního ročníku skutečského gymnázia v květnu podstoupí zkoušku z dospělosti.
Předtím je však čeká významná společenská událost v podobě jejich maturitního plesu.
Předprodej vstupenek i vlastní organizace plesu probíhá plně v režii školy.

4. 2. – 30. 3., městské muzeum
HISTORIÍ ZEMĚ ZA DVA DNY

Výstava přiblíží návštěvníkovi fenomén geoparku v České republice a zároveň představí
území Národního geoparku Železné hory. Pro děti budou připraveny hmatové bedýnky,
skládací trilobit, omalovánky a spousta dalších zajímavostí. Při vernisáži v úterý 4. 2. v 17
hodin proběhne komentovaná prohlídka expozice s geologem RNDr. Danielem Smutkem.
Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč

pátek 7. 2. – 20 hodin, KKS
HOKEJOVÝ PLES

Nejen na ledě, ale i na tanečním parketě se hokejisté umí otáčet a bavit. Na letošním plese
jim k poslechu i tanci zahraje kapela Chorus Jaromíra Bečky. Předprodej vstupenek bude
probíhat v bufetu zimního stadionu ve Skutči.
Vstupné 100 Kč

čtvrtek 20. 2. – 18 hodin, městské muzeum
EXPEDICE ISLAND

Cestopisné povídání s projekcí fotografií Ludvíka Plašila vás zavede na nejzajímavější
místa ostrova ohně a ledu. Uvidíte nádherné vodopády, ledovcové řeky, černé pouště, horu
Herdhubreidh, sopku Askja, ledovec Vatnajokul i papuchalky – papoušky severu.
Vstupné: plné 45 Kč, snížené 10 Kč

pátek 21. 2. – 20 hodin, KKS
SKAUTSKÝ PLES

Na společenském plese Junáka, střediska „Ležáky“ Skuteč se můžete bavit a tančit při
hudební produkci skupiny Artur. Předprodej vstupenek probíhá v květinářství Sokol
na náměstí.
Vstupné 100 Kč

sobota 22. 2. – 13 hodin, KKS
DĚTSKÝ KARNEVAL

Děti, pomůžete nám? Dokážete to, čtěte dál..
Tato informace není určena pouze pro děti, ale i pro vaše rodiče,
babičky, dědy, učitele, třídní učitele, zkrátka pro všechny, kteří chtějí
a mohou pomoci. Nejdůležitější jste
ale vy, děti. Knížka pro prvňáčka,
to je oč tu běží .. Stejně jako v předešlých letech, i letos se skutečská
knihovna zapojila do projektu Už
jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.
Knihovna připravuje téměř celý
školní rok pro letošní prvňáčky různé zajímavé akce, protože chodit
do knihovny je zdravé! A nejlepší je
pozvat děti hned od počátku školní
docházky do knihovny a vytvořit
u nich návyk na pravidelnou četbu.
Každodenní četbou si rozšiřují své

KULTURNÍ KALENDÁŘ ÚNOR 2014

Magdaleny Wagnerové a ilustrátora Pavla Sivka – Abeceda. Loni
dostalo knížku zadarmo 23 000
prvňáčků a letos jich určitě nebude
méně. Peněz na kulturu však ubývá
a je čím dál těžší sehnat potřebný
balík peněz, který by zaplatil takové množství knížek.
POZOR!!! Důležitá informace.
Děti, svým kamarádům z prvních
tříd můžete pomoci i vy! A nebude
to stát vůbec nic, jen přečíst knížku.
Kdo chce pomoci, může se zapojit
do projektu Čtení pomáhá. Mezi
podporované projekty patří i Knížka pro prvňáčka, a přečtete-li jednu knihu, přispějete 50 korunami
na dobrou věc. Můžete samozřejmě

číst „pro prvňáčky“ dál a zase bude
o 50 korun více.
Vše potřebné se dozvíte na webu
http://www.ctenipomaha.cz/cs/
Charity/Uz-jsem-ctenar--Knizka-pro-prvnacka-II. nebo se zeptejte
ve své k nihovně a my vám pomůžeme.
MK Skuteč

V pondělí 13. 1. navštívili žáci
gymnázia představení pražského
Divadla Anfas. Herci předvedli moderně zpracovaný příběh
o lásce Manon Lescaut a rytíře
des Grieux. Prévostův román
z první třetiny 18. století zmodernizoval představitel meziválečné
avantgardy Vítězslav Nezval.
V roce 1940 napsal divadelní
hru pro avantgardní scénu E.
F. Buriana D 40. Nezvalova hra
měla promyšlenou kompozici,
inspirující se strukturou villonské balady. Také Divadlo Anfas
sáhlo k aktualizaci; jak vysvětlil
na začátku představení režisér
hry, chtěl oslovit především mladé publikum. Nakolik se mu to

podařilo, je zřejmé z několika žákovských reakcí.
Hra hned v prvních sekundách
působila tajemně, mysticky a hlavně bylo znát, že to bude pěkné psycho. Tento dojem dodávala neonová
světla, rozmístěná na podlaze a stěnách podia, a hudba. S hudbou si
autoři opravdu pohráli, ustala vždy,
když si Manon sundala sluchátka,
občas z ničeho nic prudce přestala
hrát a po chvilce začala hrát zase
jiná. Světelné, kouřové, zvukové
efekty byly tedy opravdu působivé.
Herci měli pěkné rekvizity, které
většinou nebyly tím, co představovaly, ale měly nějaký, často nepochopitelný, hlubší smysl. Herecký
výkon byl podle mě velice dobrý,

Stejně jako každým rokem i letos připravili skauti tradiční Dětský karneval. Kromě nezbytné
hudební produkce DJ L. Dostála se děti mohou těšit i na množství oblíbených soutěží a cen.
Vstupné: dospělí 30 Kč, děti zdarma

úterý 25. 2. – 19 hodin, KKS
RADŮZA S KAPELOU

Vynikající zpěvačka a multiinstrumentalistka Radůza se vrací do Skutče. Její hudba vychází
často z šansonů. Největší inspiraci však čerpá z folklóru a nálady „městských odrhovaček“. Její
písně v doprovodu charakteristického akordeonu, kytary, ale i dalších nástrojů si pohrávají
s různými žánry i výrazy.
Vstupné 270 Kč
Připravujeme na březen:
2. 3.
Rigoletto (zahájení XI. ročníku festivalu Tomáškovaa Novákova hudební Skuteč)
9. 3.
Labutí jezero
16. 3.
Noc na Karlštejně
19. 3. a 20. 3.
Filmový festival Expediční kamera
23. 3.
Pavel Šporcl a Gipsy Way
25. 3.
Výstava výtvarného oboru ZUŠ V. Nováka Skuteč
27. 3.
Smetanovo trio
29. 3.
O cenu Vítězslava Nováka

Manon Lescaut netradičně

perfektní načasování, držení těla,
hlasitá artikulovaná mluva po téměř 2 hodiny…to si zaslouží obdiv
a potlesk.
(Antonín Vodvárka – kvinta)
Myslím, že tvůrcům se záměr povedl na ruskou pětku. Představení
bylo poutavé, velice zajímavé a se
silnou atmosférou. Na konci diváci
napříč celým věkovým spektrem
neskrývali své nadšení, radost, štěstí, obdiv a někteří také dost možná
i dojetí. Podle bezprostředních reakcí soudím, že nejeden žák byl hlavní hrdinkou zcela uchvácen, mnozí
třeba i hlavním hrdinou. Tleskalo
se dokonce i ve stoje a tleskalo se
dlouho. Zdá se, že herci, ale především asi režisér Pavel Khek, ob-

jevili recept, jak dnešní společnost
oslovit. Napovídat nebudu, abych
náhodou ono tajemství neprozradil. Každopádně mně osobně se hra
líbila a mohu jen a jen doporučit.
V žádném případě nepůjde o špatnou časovou investici.
(Jakub Pavliš – septima)
„Už se opět našla? Co? Věčnost.
Jsou to moře, zašlá se sluncem.“
Za širými a nedozírnými moři francouzského básníka se možná skrývá část inspirace českého poetisty.
Snad za nimi leží Nezvalův kraj
kolem delty Mississippi, kam měla
odplout rytířova věčně dětská a naivně ďábelská Manon.
pokračování na str. 7
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OČNÍ STŘEDISKO

VZPOMÍNKA

Optika – Olivová – Skuteč

Dne 10. 2. 2014 vzpomeneme smutné třetí výročí od
chvíle, kdy nás navždy opustil pan Jaroslav Bouška.
Stále vzpomíná manželka a synové Jaroslav a Pavel
s rodinami

Zaostřeno na zrak
Staráme se i o Váš zrak

VZPOMÍNKA

Akce na brýlové multifokální čočky

Skuteč, Sládkova 849

tel.: 469 350 541
Firma SINTEX, a.s.,
výrobní závod Skuteč
přijme na poloviční úvazek

Gratulace
Dne 8. února oslaví naši rodiče
Jiří a Růžena Vostrčilovi zlatou
svatbu, tj. 50 let společného života.
Rádi bychom jim touto cestou popřáli hodně zdraví, mnoho hezkých
společných chvil v kruhu své velké
rodiny. Vychovali 5 dětí, mají 11
vnoučat, a 1 pravnoučka. Děkujeme
za Vaší lásku, starostlivost a péči.
Děti s rodinami

pracovníka do skladového hospodářství
Práce vyžaduje: fyzickou zdatnost, obsluhu manipulační techniky včetně
VZV, flexibilita, řidičský průkaz „B“, spolehlivost, trestní bezúhonnost.
Kontakt: Ing. Miloš Andrlík, tel. č.: 603 288 763, e-mail: andrlik@sintex.cz
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Řádkový inzerát

SOUTĚŽ!

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.
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PODMÍNKY SOUTĚŽE: Za každou jednorázovou platbu ve výši
100 Kč obdrží konzument razítko na soutěžní kupon. Tento kupon
dostanete u obsluhy kavárny nebo ve výčepu Kulturního klubu Skuteč. Tento kupon vyplní do předtištěných kolonek. Po získání 5 razítek vhodí kupon do prosklené schránky na baru v kavárně.
Losování: Koncem každého měsíce (poslední kulturní akce v měsíci) budou vylosováni tři výherci, kteří obdrží hodnotné ceny dodané
firmou ELBERRY. Tyto kupony budou opět vráceny do schránky před
hlavním losováním, které proběhne koncem roku za účast vedení
města Skuteč. Hlavní cenou této soutěže bude LED Televizor dle reklamního plakátu.
Všem soutěžícím přeje hodně štěstí
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provozovatelka Zlata Jiroutková.

ČSÚ hledá domácnosti
pro statistiku rodinných účtů
Český statistický úřad hledá zpravodajské domácnosti, které by byly
ochotny za čtvrtletní odměnu 855 až 1 355 Kč (podle počtu členů domácnosti) podrobně vykazovat své příjmy a vydání za jednotlivé druhy zboží
a služeb za všechny členy domácnosti. Údaje budou statisticky využity
jako podklad pro přípravu sociálních opatření, hodnocení životní úrovně
a struktury spotřeby různých typů domácností. Ochrana důvěrnosti zjištěných dat je přísně dodržována podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní
statistické službě a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Statistici hledají konkrétně pět domácností, ve kterých je v čele domácnosti zaměstnanec s nižším vzděláním. Všechny domácnosti
bez dětí, z toho 1 domácnost s čistým příjmem na osobu do 8 000 Kč,
2 domácnosti s příjmem 8 001 – 11 000 Kč a 2 domácnosti s čistým příjmem 11 001 – 14 000 Kč. Jedná se o domácnosti žijící v obci s 2 000 až
9 999 obyvateli, z toho čtyři domácnosti žijící v rodinných domech
a jedna v bytovém domě.
Více informací o statistice rodinných účtů naleznete na internetových stránkách www.pardubice.czso.cz. V případě zájmu o spolupráci
se spojte s Věrou Čermákovou, gestorem SRÚ pro Královéhradecký
a Pardubický kraj, tel. 466 743 435, mobil: 737 280 866, e-mail: vera.
cermakova@czso.cz.

Žáci gymnázia v boleslavské Škodovce
dokončení ze strany 7
Seká to jak Baťa cvičky. Nikdy
jsem si plnovýznamově neuvědomil rozsah tohoto rčení, ale teď už
vím, co to znamená doopravdy.
Uvědomil jsem si to ve chvíli, kdy
jsem koukal v lisovně boleslavské
automobilky na obrovské lisy, které
každou vteřinu vysekávaly z dlouhé
role plechu nové a krásné karoserie.
Nestihl jsem se ani vzpamatovat
a už jsme přejeli autobusem na jiné
magické místo tohoto obrovského
komplexu výrobních hal, skladů
a administrativních budov. Tentokrát
na montáž samotných vozů. Tady
cesta naší známé role plechu pokračuje. Ona ale mezitím prošla dalšími
fázemi výroby, jako je svařování
a lakování. Zde na ten prostý plech
stovky zaměstnanců přišroubují sedačky, palubní desku, skla a mnohé
jiné další komponenty. Pokud jsem
lisovnu přirovnal k sekání cviček,
montáž bych mohl přirovnat k mraveništi. Všude se hemžila spousta
zaměstnanců a pokud se návštěvník
nechal unést a nevěděl, kam šlape,
hrozilo, že ho porazí vozík, který
vezl další a další díly.
Je to až k neuvěření, že celá výroba trvá jen 24 hodin. K takové
propracovanosti se ale muselo dojít
dlouhým vývojem, o jehož historii jsme se něco dozvěděli v muzeu Škoda auto, kde je vystavena
i spousta krásných vozů.
Této zajímavé exkurze se účastnili studenti Gymnázia Suverénního
řádu maltézských rytířů ve Skutči

a konala se ve spolupráci a za účasti
studentů SPŠ Chrudim.
(Rudolf Požár, sexta)
V muzeu byly krásné zachovalé,
ale i staré exponáty aut a prosklené skříně se zajímavými doplňky
a zajímavostmi, týkající se vývoje
i minulosti závodu. Tam jsme se dozvěděli, že v meziválečném období
se vyváželo do úplně celého světa
(i Japonska, USA a Arábie) a taky že
se v našem voze nechali vozit i slavné osobnosti (japonský císař, miss
USA). Průvodkyně nám postupně
představila všechny známé a sériově
vyráběné, ale i jen nakreslené typy,
o kterých jsme třeba ani neslyšeli.
V té chvíli jsem byl opravdu hrdý
na kdysi náš největší klenot českého průmyslu, neboť dnes škodovku
vlastní Němci. Z muzea jsme přešli
do skladu historických vozů. Následně jsme autobusem vjeli přímo
do závodů obrovskou vstupní bránou.

Pro představu: Plocha zabraná škodovkou je cca 10x větší než
bývalá hlinecká ETA (ještě aby ne,
když tam pracuje 26 000 lidí). Průvodce nám celou tuto mašinérii trochu popsal: 45 bufetů ,cca 15 jídelen, centrální archiv, budova vedení
(všichni jsou Němci), zkušební dráha i s vodním tunelem, lisovny,…
Jako jedni z posledních jsme
mohli nahlédnout na výrobní linku.
Uvnitř to vypadalo dost originálně:
celá hala byla souměrně rozdělená
na pomyslné pruhy, na kterých byly
pásy s pomalu běžícími „polotovary“. Zaměstnanci na montáž jednotlivých součástí mají 62 sekund
(denně vyrobí 2500 vozů a ty jsou
hned prodány, protože na sklad se
nevyrábí), vedle toho byly úzké
silnice pro vozíky, ve společném
středu to vypadalo jak v restauraci,
neboť tam stály automaty kuchyň,
stoly se židlemi,…
(Michal Neumann, kvinta)

„Jen kytičku na hrob Vám můžeme dát, chviličku postát a tiše
vzpomínat.“
Dne 20. 2. 2014 uplyne 11
let od úmrtí maminky, babičky
a prababičky Libuše Hromádkové a tatínka, dědečka a pradědečka
Františka Hromádky.
Stále vzpomínají děti s rodinami. Kdo jste je znali, vzpomeňte
s námi. Děkujeme

VZPOMÍNKA

Dne 9. 2. 2014 uplynulo deset let od chvíle, kdy nás
náhle opustila naše milá dcera, sestra, maminka,
teta, kamarádka paní Ilča Lněničková, Tomišková.
Máme Tě stále v srdcích.
Vzpomíná rodina.

Řádkový inzerát
Prodám nebo pronajmu byt 1+1, výměra 38 m2 ve Skutči. Info na tel.:
723 025 340.

Řádkový inzerát
Pronajmu zajímavé obchodní prostory v centru Skutče - obchod / služby
/ ordinace / kanceláře / komerční využití. 16 - 100 m2, bezproblémové parkování, cena k jednání od 3 000,- Kč / měs.. Tel.: 777 114 704.

Manon Lescaut netradičně
dokončení ze strany 6
Podle Nezvalovy básnické hry interpretovalo divadlo Anfas v dramaturgické úpravě Petra Mikesky
a režii Pavla Kheka příběh malého
rytíře a velké dívky.
Scéna představení je ztvárněna
prostě, v moderním pojetí. Prakticky ji lemovaly jen světelné řetězy
a daly tak základ pro pohyb herců.
V pozadí byly naznačeny východové dveře se světelným nápisem
„EXIT“. A tak se z prostoru stává
domov, tu venkovní prostor... Nebylo potřeba scénu měnit. Mnohdy nespatříme ani žádné rekvizity.
Pouze jakési kufry, jež si na své cesty odnáší Manon i rytíř Des Grieux,
šperky, jimiž si Duval dívku kupuje,
a saxofon. Hrou na něj Manon do-

konale podtrhla rytířovu repliku:
„Manon je můj osud…“
Kladem inscenace bylo dramatické využití všech rekvizit a sehranost hereckých reakcí. Text byl
zbaven zbytečných replik a naopak
byly rozvinuty jeho další roviny
(např. komická) a mnoho nápadů,
snoubících se s citlivě upraveným
poetickým dramatem a jasným scénografickým uchopením, udrželo
tvar v celistvosti. Volba zakončení
příběhu, kdy Manon umírá, nebyla
sice příliš jasně vyjádřena, ale přesto vhodně upomínala na fatalitu Des
Grieuxova osudu. „Manon je první
a poslední má láska. Manon, ach
Manon, Manon z Arrasu! Manon je
moje umřít pro krásu...“
(Petra Vrbová, septima)
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Jedinečná atmosféra kostelů
Přestože program festivalu nabízí koncerty a představení, které
bez výjimky mají svoji kvalitu,
nelze je dost dobře srovnávat, nebo
klást na stejnou úroveň. Svoji roli
v porovnání by jistě sehrál subjektivní názor každého z nás, ale zcela
určitě také prostředí, v němž se pořad odehrává. Zatímco někdo dává
přednost pohodlí kulturního klubu,
jiný by si nenechal ujít koncerty situované do prostředí kostelů. Při jejich návštěvě sice (ve valné většině
případů) musíme počítat se zimou
a je tedy nezbytné se teple obléknout, odměnou nám však je unikátní atmosféra vybízející k rozjímání
a dokonalá akustika.
Vzhledem k oblibě kostelů figurují na programu XI. ročníku
festivalu Tomáškova a Novákova
hudební Skuteč hned tři koncerty
v chrámovém prostředí.
Gabriela Demeterová
se souborem Barocco sempre giovane
na Chlumku v Luži
Houslové virtuosce Gabriele
Demeterové tleskalo festivalové
publikum poprvé v březnu roku
2010. Tehdy předvedla své umění
s Komorní filharmonií Pardubice
v Kulturním klubu Skuteč. Koncert v poutním kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů 6. dubna
naváže na tradici koncertů souboru
Barocco sempre giovane, v jehož
společnosti se v uplynulých letech
mohli návštěvníci těšit z mistrovství Václava Hudečka, Ivana Ženatého, Jiřího Bárty. V překrásných
kulisách zazní převážně skladby
posluchačsky žádaného Antonia
Vivaldiho.
Alfred Strejček ve skutečském kostele tentokrát se Štěpánem Rakem
Modlitby pro duši – tak se
jmenoval koncertní pořad, který
v návštěvnících zanechal hluboký dojem při X. ročníku festivalu v loňském roce. Neuvěřitelně
podmanivý hlas a projev Alfreda

Strejčka zúčastněné doslova přenesl do jiného světa a to samozřejmě
i díky hloubce moudrosti přednášených textů. To vše bylo umocněno
hudebním doprovodem Václava
Uhlíře na varhany.
Alfred Strejček se pro velký
úspěch do Skutče vrací, aby zde
představil velmi úspěšný projekt,
jehož spoluautorem a současně
i druhým vystupujícím je jeden
z nejvýznamnějších světových
koncertních kytaristů a skladatelů
Štěpán Rak. Pořadem Vivat Carolus Quartus oba umělci 11. dubna
vzdají hold Karlu IV. v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Skutči.

G. VERDI: RIGOLETTO
Jihočeské divadlo České Budějovice
2. března - 16 h., KKS, cena 350,- Kč,
volných míst: 93
q

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Skuteč

P. I. ČAJKOVSKIJ: LABUTÍ JEZERO,
Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem
9. března - 16 h., KKS, cena 300,- Kč,
volných míst: 37
NOC NA KARLŠTEJNĚ
Moravské divadlo Olomouc
16. března - 16 h., KKS, cena 350,- Kč,
VYPRODÁNO
PAVEL ŠPORCL A GIPSY WAY
23. března - 16 h., KKS, cena 350,- Kč,
VYPRODÁNO
SMETANOVO TRIO
27. března - 18 h., MM Skuteč, cena 150,- Kč,
volných míst: 12
„O CENU VÍTĚZSLAVA NOVÁKA“
Soutěžní přehlídka dětských
a mládežnických pěveckých sborů
29. března - po celý den, KKS, vstupné zdarma,

q

Kostel Panny Marie na Chlumku v Luži

Festival se vrací
do Chrasti s koncertem
věnovaným A. Dvořákovi
V loňském roce festival poprvé
zamířil také do sousední Chrasti. I zde měl realizovaný koncert
(Missa brevis J. Pavlici) svoje nenapodobitelné charisma a přilákal

české hudby. Uměleckou záštitu nad
Rokem české hudby 2014 přijali mezzosopranistka Magdalena Kožená
a šéf Berlínské filharmonie Sir Simon
Rattle.
Základním tématem projektů
k Roku české hudby 2014 je pod-

Jarní divadelní
představení
Skutečské noviny v tomto měsíci míří do širšího okolí, proto si
nepravidelným čtenářům dovolujeme nabídnout návštěvu divadelních představení v Kulturním klubu
Skuteč.
Prodej abonentek (v ceně
650 Kč) na jarní divadelní cyklus
probíhá od 27. ledna. Jejím nákupem ušetříte a zajistíte si stále místo
v hledišti. Těm z vás, kteří by chtěli
navštívit pouze některé z představení v nabídce, je určena následující informace. Prodej vstupenek
na jednotlivé divadelní hry bude

TOMÁŠKOVA A NOVÁKOVA
HUDEBNÍ SKUTEČ
ve dnech 2. března – 4. května 2014

q

Kostel Nejsvětější Trojice v Chrasti

značný počet návštěvníků. Prostorný interiér kostela Nejsvětější
trojice v Chrasti se stane 27. dubna
místem, kde si připomeneme 110.
výročí úmrtí Antonína Dvořáka.
Kromě slavného Te Deum zazní
Biblické písně a cyklus V přírodě.
Program nastudovala Chrudimská
komorní filharmonie a pěvecké

sbory Rubeš ze Skutče a Slavoj
z Chrudimi.
Vstupenky na shora uvedené
koncerty se těší zájmu nakupujících
a kapacita je pochopitelně omezená. Proto doporučujeme včasné zakoupení, přestože nejde o vstupenky s konkrétním umístěním.
/bal/

Smetanovo trio oslaví Rok české hudby
Letopočty zakončené čtyřkou
jsou nejen v Česku, ale i v zahraničí
vnímány jako takzvané Roky české
hudby. Jde o mimořádnou kulturní událost, která od svého založení
v roce 1924 každých deset let připomíná významná výročí osobností

Město Skuteč zve na XI. ročník festivalu

zahájen od 17. března 2014. Připomínáme tituly, na které se v Kulturním klubu Skuteč můžete těšit:
16. 4. - Jméno růže,
Východočeské divadlo Pardubice
20. 5. – Revizor,
Divadlo F. X. Šaldy Liberec
5. 6. – Pane, vy jste vdova!,
Městské divadlo Mladá Boleslav
Všechny podrobnosti k programu i k prodeji najdete na www.skutec.cz. Informace vám rádi podáme
i telefonicky na č.: 469 326 486/7
nebo 731 557 422/477.
Lenka Balounová

tržení a zdůraznění faktu, že česká
hudební kultura patří mezi pět nejvýznamnějších hudebních kultur
na světě, a jako takovou by ji lidé
měli vnímat, provozovat, hovořit
o ní, a to i v širších historických,
společenských a kulturních souvislostech. Rok české hudby 2014 je
zároveň i výzvou pro budoucnost,
realizovanou jak objednávkami nových děl, i propagací nepříliš často
uváděných a ve světě zatím neprosazených inscenací, které jsou přesto
pozoruhodnými díly klasiků české
hudby (Smetana, Dvořák, Martinů).
K řadě význačných výročí, která
r. 2014 zaznamená, se řadí i výročí dvou hudebních skladatelů, kteří
působili ve Skutči a jejichž jména
festival nese ve svém názvu. V případě Václava Jana Tomáška se
jedná o výročí 240 let od narození

a ve spojitosti
s Vítězslavem
Novákem
si
letos připomínáme 65 let
od jeho úmrtí.
Koncert Smetanova tria věnovaný
Roku české hudby uvede díla obou
jmenovaných skladatelů a dále skladby Bedřicha Smetany (190 let od narození, 130 let od úmrtí) a Antonína
Dvořáka (110 let od úmrtí). Konkrétně by v programu koncertu mělo zaznít: Baladické trio V. Nováka, Trio g
moll od B. Smetany, dále výběr z klavírního díla V. J. Tomáška a závěrem
Trio f moll A. Dvořáka. V podání
jednoho z nejprestižnějších českých
souborů jistě půjde o nezapomenutelný večer. Na setkání s českou hudbou
vás zveme 27. března do Městského
muzea ve Skutči.
/bal/

BAROCCO SEMPRE GIOVANE
& GABRIELA DEMETEROVÁ
6. dubna - 16 h., Na Chlumku v Luži, cena 300,- Kč,
volných míst: 117
VIVAT CAROLUS QUARTUS
Alfred Strejček a Štěpán Rak
11. dubna - 18 h., kostel Skuteč, cena 200,- Kč,
volných míst: 120
G. VERDI: LA TRAVIATA
Divadlo F. X. Šaldy Liberec
13. dubna - 16 h., KKS, cena 350,- Kč,
volných míst: 92
VANGELIS – 1492: CONQUEST OF PARADISE
Filharmonie Hradec Králové,
Pražský filharmonický sbor
25. dubna - 21 h., Zimní stadion Skuteč,
cena 350,- Kč,
volných míst: 433 (z toho na stání 250)
A. DVOŘÁK: TE DEUM
Chrudimská komorní filharmonie
PS Rubeš Skuteč a PS Slavoj Chrudim
27. dubna - 18 h., Kostel Chrast,
cena 150,- Kč, volných míst: 183
J. SVĚCENÝ, M. DVOŘÁK: VIVALDIANNO
2. května - 21 hodin, Zimní stadion Skuteč,
cena 350,- Kč,
volných míst: 557 (z toho na stání 230)
L. v. BEETHOVEN: SYMFONIE č. 9
Jihočeské divadlo České Budějovice
4. května - 16 h., KKS, cena 300,- Kč,
volných míst: 161
V rámci doprovodného programu proběhnou 10. března ještě
dva koncerty Komorní filharmonie Pardubice určené dětem
MŠ (Karneval zvířat) a žákům ZŠ a SŠ (Hudba mého mobilu).

q

Smetanovo trio

Prodej vstupenek probíhá na odboru kultury a školství
na MěÚ Skuteč, v Turistickém informačním centru v budově městského muzea a prostřednictvím internetových
stránek http://vstupenky.skutec.cz.
Více informací o festivalu Tomáškova a Novákova hudební
Skuteč naleznete na http://festival-hudebni.skutec.cz.

Vydává Město Skuteč, Palackého nám. 133, 539 73
q
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