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Kam a proč?
Oficiální program je oficiální program. Dočtete se v něm všechny důležité informace o vystupujících i o samotném díle, jeho autorovi apod.
Podobně tomu je i v článcích věnovaných jednotlivým koncertům, které v podobě pozvánek budeme zveřejňovat i v dalších číslech SN. Pro
Ty z Vás, kteří nemají čas nebo chuť číst delší texty, jsme připravili
stručný přehled toho, na který koncert či představení byste měli zajít a
proč. Představu si můžete udělat i podle množství otištěných fotografií.
Vybrat by si neměl být problém.

Don Giovanni - z otáčivého hlediště do Skutče
Program X. ročníku festivalu slavnostně zahájí slavná Mozartova
opera Don Giovanni. Ve Skutči ji uvede Jihočeské divadlo České Budějovice. Nedílnou součástí jeho umělecké činnosti je pravidelné účinkování před otáčivým hledištěm v zámeckém parku Českého Krumlova,
a to již od konce 50. let minulého století. Operní soubor od roku 2008
spolupracuje při svých inscenacích s Mezinárodní hudebním festivalem
Český Krumlov. V této kooperaci tu byly uvedeny opery G. Verdiho
Síla osudu, A Dvořáka Rusalka, Mozartův Don Giovanni a v roce 2011
Leoncavallovi Komedianti se světovým tenoristou José Curou v roli
Cania.

Smetanovo trio
Historie jednoho z nejprestižnějších českých souborů sahá až do roku
1934. O jeho úspěšnosti svědčí i rozsáhlá koncertní činnost nejen v Čechách, ale i v zahraničí. Také v sezóně 2012-13 Smetanovo trio čekají další
zájezdy do Mexica, USA, Kanady, Japonska a většiny evropských zemí.

Klenoty české hudby
 Jedinečný Don Giovanni na pódiu Kulturního klubu Skuteč X. ročník festivalu zahájí v neděli 24. února v 16 hodin. Slavná a výpravná opera
v provedení Jihočeského divadla byla uvedena i na Mezinárodním hudebním festivalu Český Krumlov.

Tomáškova a Novákova hudební Skuteč slaví X. jubileum
Za operou, operetou nebo baletem se jezdí do Prahy i do Brna; proč ne do Skutče?

V neděli 24. února zahajujeme
již po desáté festival Tomáškova a
Novákova hudební Skuteč. Máme
radost z toho, že popularita spolu
s kvalitou neustále rostou a tyto
hudební slavnosti se dostávají do
povědomí široké laické i odborné
veřejnosti. Letos nás na tiskové
konferenci podpořil primáš Hra-

dišťanu Jiří Pavlica a ředitel Filharmonie Hradec Králové RNDr. Václav Derner.
Připravili jsme pro vás „nabitý“
a atraktivní program, ze kterého
si, jak doufáme, jistě vyberete. Za
operou, operetou nebo baletem se
jezdí do našich metropolí. Proč od
nynějška nejezdit do Skutče, kde

v příjemném a komfortním prostředí dostanete stejnou kvalitu? Ušetříte nejen čas, ale v dnešní době i
tolik důležité finance. Ceny vstupenek jsou opět díky sponzorům a
stlačeným nákladům na organizaci
festivalu na velmi přijatelné úrovni.
Opomenout nemohu ani další velice kvalitní koncerty, které se ode-

hrávají nejen ve Skutči, ale i v Luži
a v Chrasti.
Velmi si vážíme každého návštěvníka. Jste to vy, kdo nám pomáhá spoluvytvářet kulturní klima
a tím i budoucnost festivalu. Srdečně se i s kolektivem pořadatelů
těšíme na viděnou s vámi.
Pavel Novotný, starosta

Don Giovanni v režii Jiřího Menzela

Zahájení jubilejního X. ročníku
festivalu Tomáškova a Novákova
hudební Skuteč bude skutečně
velkolepé. Mozartova opera Don
Giovanni v provedení Jihočeského
divadla v Českých Budějovicích
se stala vrcholem léta na českokrumlovské točně. Režie se ujal
sám držitel filmového Oskara Jiří
Menzel. Nyní ji můžeme vidět ve
Skutči.
Pro Jiřího Menzela je Don
Giovanni už sedmou režií v Jihočeském divadle. Operu však režíroval
poprvé. Nastudoval ji nejdříve pro
venkovní scénu a poté ji přepracoval
pro prostory divadla. Snažil se o odlehčené pojetí. „Vycházím z toho, že
Mozart byl veselý chlapík a skládal
to, když byl právě v Praze na záletech. Nemohl tedy brát mnohokrát
omletou historku o potrestaném hříšníkovi tak vážně a pateticky. Je sice

pravda, že v opeře jsou dramatické
situace a náležitě dunivé árie, ale
vedle toho je tu spousta, aspoň pro
mne, veselých písniček,“ vysvětlil
Jiří Menzel.
Představení zdobí repliky kulis zámeckého barokního divadla
v Českém Krumlově, kterými se výtvarník a autor scény Jaroslav Milfajt
nechal inspirovat při scénografickém
uchopení opery. Autentické barokní prostředí navodí divákům stejný
pocit, jako kdyby seděli v pravém
zámeckém divadle. Opera je uváděna v italském originále s českými
titulky.
„Na našem jevišti jsme zvyklí
především na moderní scénografii,
o to výjimečnější je tato inscenace.
Myslím, že se nám podařilo vytvořit
velmi autentické prostředí baroka,
a to zejména díky možnosti zapůjčit
si nebo okopírovat kulisy zámecké-

ho barokního divadla v Krumlově,“
vysvětlil ředitel Jihočeského divadla
Jiří Šesták.
Původní verze byla součástí Mezinárodního hudebního festivalu v Krumlově a předvedly se
v ní opravdové hvězdy světové operní
scény. I pro klasické
divadelní uvedení se
tedy hledali ti nejlepší protagonisté.
V souboru Jihočeského divadla se objevilo osm nových
tváří, sedm z osmi
rolí si v alternacích
rozdělilo 15 účinkujících. V orchestřišti
KKS usednou členové orchestr opery
Jihočeského divadla.

Rozhodně tedy je na co se těšit. Lístky na představení rychle mizí, proto
doporučujeme s nákupem nečekat
na poslední chvíli.
/bal/

Poprvé v historii festivalu se na programu objevuje ryze ženský
soubor – Musica dolce vita. Trio v nezvyklém složení – mezzosoprán,
flétna a harfa tak nabízí krásu v mnoha podobách. Na svém kontě mají
půvabné protagonistky přes dvě stovky koncertů. Koktejl nejkrásnějších skladeb českých skladatelů zazní v útulném prostředí Městského
muzea ve Skutči.

Tajemství Bedřicha Smetany
Komická opera na libreto Elišky Krásnohorské – Tajemství – je už
od dob svého vzniku (1878) považována za nejdokonalejší a nejzralejší
Smetanovu operu. Už samotná předehra je pozoruhodně prokomponovaným a skvěle vystavěným mistrovským dílem. Máte-li rádi tajemství,
přijdete si na své, děj opery jich nabízí hned několik.

Festival zamíří i do Chrasti
Missa Brevis Jiřího Pavlici je mší pro smíšený sbor, soprán, tenor a
koncertní sbory s doprovodem orchestru. Hudbu ke krátké mši začal
primáš Hradišťanu psát v roce 1997 a práce na ní mu trvala dva roky.
Použil v ní mimo jiné i známé vánoční či sváteční motivy z lidových
písní. Je skvělé, že v našem regionu máme sbory, hudebníky, sólisty
a umělce, kteří jsou schopni podobné dílo představit. Jako sólisté vystoupí: Aleš Nehněvajsa - tenor a Radka Hudečková - mezzosoprán.
Kostel Nejsvětější Trojice v Chrasti jistě bude dostatečně důstojným
místem uvedení.

Roman Janál a Musica Florea
Vynikající barytonista ani unikátní soubor nevystoupí v programu
festivalu Tomáškova a Novákova Skuteč poprvé. Nyní však máme jedinečnou možnost slyšet je na společném koncertě. Musica Florea se při
svých koncertech zaměřuje na prezentaci nově objevených děl zejména českého původu i na interpretaci již známého hudebního materiálu
s přihlédnutím k dobové interpretační praxi. Soubor zřetelně prokazuje,
že do světového repertoáru dokáže vnést nový, osobitý přístup. K tomu
bezesporu přispěje i sólista Národního divadla a držitel prestižní Ceny
Thálie za rok 1999 Roman Janál.

Barocco sempre giovane s Jiřím Bártou
Vynikající soubor Barocco sempre giovane jsme si zvykli slýchat
v poutním kostele Na Chlumku v Luži. Výjimkou nebude ani letošní
ročník. Soubor, který každoročně pořádá více než 50 koncertů doma
i v zahraničí a který na podzim absolvoval třítýdenní turné ve Španělsku, tentokrát vystoupí s předním českým violloncelistou Jiřím Bártou.
Nadšený propagátor soudobé hudby vstoupil do evropské špičky počátkem 90 let 20. století.

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 sponzorů i všem ostatním návštěvníkům přejeme nezapomenutelné hudební zážitky.
HLAVNÍ SPONZOR

FESTIVAL PROBÍHÁ
S PODPOROU
PARDUBICKÉHO
KRAJE

MEDIÁLNÍ PODPORA:

SKUTEČSKÉ NOVINY
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Kam a proč?

 Přestože na našich operních
scénách se česká klasika hraje stále méně, opera Divadla J.
K. Tyla se jí věnuje pravidelně
– zejména odkazu B. Smetany,
A. Dvořáka, L. Janáčka a B.
Martinů.

Gentleman Singers

Záštitu nad koncertem převzal I. náměstek hejtmana
Ing. Roman Línek
Osmičlenný mužský vokální soubor se na domácí i zahraniční scéně
pohybuje od roku 2003. Žánrově různorodý repertoár zahrnuje gregoriánské chorály, vokální tvorbu 19. i 20. století, lidové písně, současné
sklady i úpravy moderních populárních melodií. Hlasy mladých mužů
se rozezní v akusticky dokonalém prostředí kostela Na Chlumku v Luži
v koncertním programu nazvaném Od renesance po spirituály.

Tajemství je příběhem z malého českého městečka pod hradem Bezdězem s pestrou galerií
jeho obyvatel. Pojďte se spolu
s autorem s úsměvem podívat na
lidskou vlastnost, jíž je neschopnost udržet tajemství svěřené
pod slibem absolutní mlčenlivosti. V závěru prvního dějství
dokonce zvoník Jirka svěřené
tajemství vytroubí do světa
z věže kostela hlásnou troubou.

Polská krev
Nejpopulárnější opereta v Česku vypráví jednoduchý příběh o dívce,
která chce napravit muže a dostat ho k oltáři. Na námět přišla Nedbalova
žena Marie během jejich společné cesty do Ruska, kdy si četla německý
překlad Puškinových povídek a objevila v něm Slečnu selku. Populární
„hity“ Polské krve znají nejen milovníci operety, ale i široká veřejnost.
Diplomat, Jste kavalír, to vím, Blondýnky něžné a všechny krásné písně
této vtipné operety zazní na pódium Kulturního klubu Skuteč.



Opera Tajemství od Bedřicha Smetany.

Další pohádkový balet
Po Louskáčkovi je pro všechny příznivce tohoto žánru připraveno
další pohádkové představení – Sen noci svatojánské - lyrický balet plný
kouzel. Výsledkem spojení Shakespearova poetického příběhu a geniální scénické hudby Felixe Mendelssohna Bartholdyho (kde nechybí ani
slavný svatební pochod) je nevšední rodinné představení, které baví a
těší děti i dospělé.

Modlitby pro duši
Alfréd Strejček prošel řadou pražských i mimopražských divadel a za
sebou má i několik televizních rolí. V povědomí veřejnosti je však znám
především díky svému přednesu. Patří mezi špičkové interprety poezie a
prózy a je několikanásobným laureátem soutěže profesionálních umělců
v uměleckém přednesu. Získal i nejvyšší ocenění v tomto oboru – Křišťálovou růži. Přednáší též v latině, angličtině, němčině, španělštině a
italštině. V rámci festivalu vystoupí ve skutečském kostele spolu s varhanním virtuosem Václavem Uhlířem.

Galakoncert Symphonic Queen


 Nejvíce se prodávají vstupenky na nejlepší českou operetu
Polskou krev O. Nedbala. Neotálejte s nákupem vstupenek.

Po stopách hitů legendární rockové skupiny se vydáme při galakoncertu na krytém zimním stadionu ve Skutči. Posluchači uslyší takové
tituly jako Radio Ga Ga, Barcelona, The show must go on, I want to
break free, nebo We are the champions v klasických verzích, které byly
aranžovány speciálně pro tento projekt. Svým výborným obsazením dosahuje orchestr toho, že melodie mají úžasnou dynamiku a výbušnost
legendárních Queen, ale přitom si zachovává svůj orchestrální zvuk a
originální zvukové efekty. Orchestr Filharmonie Hradec Králové doplní
vokální skupina Q VOX, sopranistka Hana Škarková a tenorista Marek
Olbrzymka.

Přehlídka sborového zpěvu
Divácky neprávem opomíjená součást festivalového programu – to
je (od roku 2012 soutěžní) přehlídka dětských a mládežnických sborů.
Jde o jediný koncert, na který můžete zavítat zcela zdarma a uslyšet
často jedinečné a obdivuhodné pěvecké výkony. Doporučujeme všem,
bez rozdílu věku i hudebního zaměření. Letošního ročníku se zúčastní
víc jak deset sborů z celé ČR.

To nejlepší nakonec

Musica Florea

Vybrali jste si? Pokud ano, nyní se stačí jen podívat na zadní stranu novin, kde je otištěn celý program X. ročníku festivalu a poznačit
si termíny. Vstupenky doporučujeme opatřit si s předstihem. Můžete
tak učinit v informačním centru v Městském muzeu ve Skutči (denně
od 9 do 17 hodin), nebo na odboru kultury MěÚ Skuteč (v pondělí a
ve středu). Prodej probíhá také na internetu, prostřednictvím stránek:
http://vstupenky.skutec.cz


Jihočeská komorní filharmonie a sólistka Veronika Böhmová

Roman Janál

 Gentelem Singers jsou držitelem
dvou 1. míst v kategoriích duchovní a
světská hudba z prestižního soutěžního
festivalu vokálních
souborů Tolesa Choral Contest (2011) ve
Španělsku a 1. místa
v kategorii „populární hudba“ z Busan
Choral Festival &
Competition (2010)
v Jižní Koreji. Odborná hudební kritika
označila Gentlemen
Singers za "vokální
naději a živou vodu
pro českou sborovou
scénu".

Závěr X. ročníku festivalu bude patřit skutečným skvostům klasické
hudby. Jedna z nejslavnějších světových operních předeher – Mozartovy
Figarovy svatby – je stejná jako sám Mozart: plná životnosti, dramatu a
napětí. Beethovenův Koncert pro klavír a orchestr. č. 5 Es dur, nazývaný též „Císařský koncert“ určitě také patří k tomu nejlepšímu. Při jeho
poslechu poznáte, proč se o Beethovenově hudbě říká, že je „navěky
současná“. Suita, jíž se při premiéře dostalo podtitulu „Česká“ zazněla
poprvé v květnu 1879 v Praze a řadí se k nejlíbeznější součásti symfonického odkazu Antonína Dvořáka. Česká suita je učebnicovým dokladem neuvěřitelného a až marnivého Dvořákova melodického nadání.
Spolu s dalšími skladbami se stala trvalým exportním artiklem všech
českých komorních orchestrů. Uvedené tři skvosty uslyšíme v provedení Jihočeské komorní filharmonie.



 Shakespearův příběh svatojánské noci, během níž se kdesi
v athénském lese vmísí mezi milenecké páry pohádkoví elfové a víly
a propletenec omylů a vášní končí pak v dobrém hned trojí svatbou, nemohl ujít pozornosti tanečního přetlumočení. Plzeňský balet
tančí na hudbu Mendelssohna-Bartholdyho a
svatojánskou noc naplňuje romantikou zamilovanosti a půvabem pohádkových kouzel.





Balet Sen noci svatojánské

 Sólista Národního divadla Roman Janál je držitelem prestižní Ceny Thálie z r.
1999. Ve Skutči vystoupí se souborem, který
se specializuje na autentické provozování
barokní hudby. Spojení s Musicou Floreou
zaručuje jedinečný umělecký zážitek.



Jiří Bárta

 Jiří Bárta - iniciátor, dramaturg a spoluzakladatel Mezinárodního
festivalu komorní hudby v Kutné Hoře, patří již od 90. let ke špičce violoncellistů své generace. Je nadšeným propagátorem soudobé hudby,
mnoho skladeb, často pro něj napsaných, uvedl v české nebo světové
premiéře. Neváhá znovuobjevovat i skladby méně známých skladatelů
19. století, prakticky se zajímá i o autentickou
interpretaci staré hudby a vášnivě se věnuje komorní hudbě.

Gentlemen Singers

 Alfréd Strejček

 Ačkoli Alfréd Strejček vystudoval herectví a prošel řadou divadel, jeho současnou
doménou je umělecký přednes poezie a prózy.
Je stálým hostem Lyry Pragensis a dlouhá léta
vystupoval i v pražské poetické vinárně Viola. Pět let působil jako pedagog uměleckého
přednesu na pražské konzervatoři. Je vyhledávaným interpretem melodramatických děl a
významná je i jeho moderátorská činnost. Jeho
hlas se vepsal do povědomí posluchačů rozhlasu i televize.
Na koncertě ve skutečském kostele se v programu Modlitby pro duši představí s Václavem
Uhlířem. Významného českého varhaníka,
čembalistu, znalce v oboru organologie a hudebního pedagoga už skutečské publikum dobře zná.

SKUTEČSKÉ NOVINY

KRÁTCE
Tradiční Masopusty

Tradiční masopustní veselí propukne tento rok v Radčicích a na Zbožnově ve stejný den. Máte-li chuť
se pobavit, případně si i zazpívat a
zatančit s maškarami, a nevadí vám
trocha té černoty na tvářích, udělejte si výlet po zmíněných obcích
v sobotu 9. února 2013.

Termíny jarmarků

Také v roce 2013 ožije skutečské
náměstí oblíbenými jarmarky. Májový, jehož program ozdobí přehlídka dechových souborů ZUŠ,
proběhne v sobotu 25. května. Při
posvícení se pouťové atrakce roztočí a prodejci své stánky rozbalí
v sobotu 17. srpna.

Školní jídelna má
svůj web

Také školní jídelna už má své stránky na internetu. Na adrese www.
jidelna-skutec.cz si strávníci, rodiče i potencionální zákazníci mohou
prohlédnout jídelní lístek na příslušný týden, zjistit si ceny stravného nebo poslat vedení jídelny své
náměty a připomínky. Dozvědět se
můžete i o všem, co školní jídelna nabízí a jaké služby zajišťuje.

Dvouměsíční kurz jógy
ve Žďárecké čajovně

začíná v úterý 5. března v 18 hodin.
První dvouhodina je náhledová,
tedy grátis. Další setkání se platí na
místě 140 Kč za dvohodinu. Vezměte si deku na relaxaci. Na setkání
s Vámi se těší Jan Hlaváček.

STRANA 3

Obce se dočkají větších investic
Přestože rok 2013 byl plánován
jako nejkritičtější s ohledem na finance, celkově budou investice pro
naše město a okolí ve výši téměř 20
milionů korun.
Samozřejmě všichni víme, že
poslední dva roky se na obcích investovalo minimálně a jen do těch
nejdůležitějších věcí. Pokud se
něco stavělo nebo bude stavět přímo ve Skutči (jako např. záchranka, sportovní hala, zateplení školy,
zateplení radnice a zřízení výtahu)
nepopiratelně to slouží i občanům
obcí. Změnou rozpočtového určení daní (Skuteč získá ročně o cca 7
mil. Kč více) a řádným splácením
úvěrů, kdy již v příštím roce klesnou splátky o několik milionů, se
zdá blýskat na lepší časy nejen pro
město, ale i pro přilehlé obce.
V únoru a březnu chci navštívit
každou vesnici a domluvit priority
potřebných investic a oprav. Samozřejmě, peněz není nikdy dost,
ale přesto už se nám v letošním
roce bude „lépe dýchat“ Jsem přesvědčen, že Skuteč má to nejhorší

dace obecního domu
- investice ve škole
- úprava příkopů podél obecních
komunikací

období za sebou. Zde se patří poděkovat všem občanům za trpělivost.
Předběžně jsou v rozpočtu města
zahrnuty pro jednotlivé obce následující akce:

Radčice:
- propojení dvou místností v levé
spodní části obecního domu
- kompletní oprava pěší lávky přes
potok vedle mostu a oprava navazujícího chodníku

Hněvětice:
- vyřešení přístavby na hasičskou
výzbroj a další potřeby
- vybagrování zanešených příkopů
podél silnice

Skutíčko:
- výstavba pergoly u obecního
domu atd.

Lažany:
- demolice staré hasičárny a pořízení nového rozvaděče
- dokončovací práce v rámci kolaudace obecního domu
- možný příspěvek na nátěr střechy
věže kostela

Štěpánov:
- oprava hráze rybníka na návsi
- nový asfaltový povrch komunikace po rekonstrukci vodovodu
a plynovodu

Zbožnov:
- kompletní rekonstrukce elektroinstalace sálu v obecním domě
a dokončení kuchyně
- dokončení chodníku směrem na
Předhradí

V obcích, které nejsou vyjmenovány, budou investice stanoveny
po vzájemné domluvě, s ohledem
na jejich potřebnost pro všechny
občany. Přednost dostanou ty akce,
na kterých se obce budou brigádně
podílet. Pavel Novotný, starosta

Žďárec:
- dokončovací práce v rámci kolau-

Festival o sobě dává vědět
Koncem tohoto měsíce Skuteč po roce opět ožije festivalovým děním. Na příznivce klasické hudby, opery,
operety, baletu i specifických komorních koncertů čeká program čítající 14 festivalových akcí. X. ročník si určitě
zaslouží jak bohatý program, tak pokud možno plné sály spokojených návštěvníků.
Billboardy, bannery a citylighty
Proto jsme se tentokrát zaměřili na zvýšenou propagaci festivalu. Ve Skutči a okolních městech můžete narazit
na reklamu v podobě bannerů (1 x 2 m) umístěných na frekventovaných místech. Je jich celkem deset. Na dvou
místech v Chrudimi je reklama umístěna na tzv. citylightech (prosvětlené boky zastávek MHD). V Pardubicích
budou celý únor zvát k návštěvě dva billboardy – první na objektu ČEZ arény, druhý na rychlostní komunikací
z Hradce do Pardubic.
Chrudimský deník
Prvním mediálním partnerem festivalu je Chrudimský deník. Zde se nyní každý týden objeví pozvánka na některou z festivalech akcí nebo zpráva týkající se příprav, prodeje vstupenek apod. Společně také plánujeme soutěže
o vstupenky.
Český rozhlas Pardubice
O vstupenky se bude soutěžit i na vlnách pardubického rozhlasu, který je druhým mediálním partnerem. Na
jejich frekvenci poběží také reklamní spoty. Rádi bychom vás pozvali k poslechu pořadu Máme hosty, kde budeme
12. února na živo hovořit o zajímavostech programu X. ročníku. Více se o aktivitách ČRo Pardubice můžete dočíst
v rozhovoru na str. 6.
Propagace na veletrhu v Praze
Své místo najde prezentace skutečského festivalu i na nejvýznamnější události v oblasti cestovního
ruchu v ČR – veletrhu Holiday
World, který proběhne ve dnech 7.
– 10. února v Praze.
Nejlepší propagací však zůstává
osobní doporučení. Proto děkujeme
všem, kteří šíří své dojmy z festivalu mezi své přátelé a blízké.
Čím více bude návštěvníků letos,
tím lepší program pro vás můžeme
připravit příště. Lenka Balounová

Volba prezidenta republiky – výsledky za I. a II. kolo
Obec Skuteč – souhrnné informace

Turistický portál kraje
znovu oceněn

Už v loňském roce získaly stránky
www.vychodnicechy.info 1. cenu
za nejlepší turistický portál. Letos
se tato webová prezentace dočkala
zvláštního ocenění poroty především za uživatelskou aktivitu a
četné inovace včetně verze pro mobilní telefony, tablety a informační
kiosky.
Pokud oficiální turistický portál
Pardubického kraje dosud neznáte, přesvědčte se o jeho kvalitách;
množstvím informací budete mile
překvapeni. Aktuálně by vás mohl
zajímat např. seznam lyžařských
středisek s aktuálními údaji.

Okrsky

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast
v%

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

%
platných
hlasů

100,00

4 248

2 662

62,66

2 662

2 651

99,59

100,00

4 226

2 547

60,27

2 545

2 531

99,45

počet

zprac.

v%

1. kolo

14

14

2. kolo

14

14

Změny v jízdních
řádech od 3. března
Organizátor regionální dopravy, společnost OREDO, připravuje s platností od 3. 3. 2013 další změny v jízdních řádech autobusů. Důvodem je
snížený objem finančních prostředků, které Pardubický kraj v roce 2013
poskytne na dopravní obslužnost. Tuto změnu schválilo zastupitelstvo kraje v lednu, času k projednání úprav spočívajících v omezeních a rušeních
některých spojů, je tedy velmi málo.
Z tiskové zprávy Pardubického kraje vyplývalo, že se plánuje návrat
k jízdním řádům z listopadu 2011. Podle aktuálních informací však půjde o
návrat pouze objemový, tj. počty linek a ujetých km.
Koncem ledna probíhala v rámci kraje jednání se zástupci obcí. Jedno takové, pro část okresu Chrudim, proběhlo dne 23. 1. i ve Skutči. Za přítomnosti vedení spol. OREDO, vedení autobusových společností a zástupců
odboru dopravy Pardubického kraje byl přítomným starostům představen
návrh úprav jízdních řádů na Skutečsku. Z připomínek, které zástupci obcí
vznesou, bude vytvořen materiál pro dopravce a následně jízdní řády platné
od 3. března. V průběhu roku 2013 se pak dají očekávat změny další.
Nejen starosta Skutče vyjádřil na jednání nespokojenost s reformou dopravní obslužnosti, tak jak dosud probíhala. „Za dopravní obslužnost je
zodpovědný Pardubický kraj. S tím souvisí i zodpovědnost za výběr společnosti OREDO a dopravců. Reforma se jednoznačně nepovedla, ale chceme
věřit v razantní nápravu a lepší komunikaci a kontrolu ze strany kraje“,
uvedl Pavel Novotný.
Své rozhořčení v tomto smyslu vyjádřil i starosta sousedního Předhradí Ing. Mikšovský. „Oproti roku 2011 se v loňském roce prohospodařilo
neuvěřitelných 80 mil. Kč. Jak je to možné, když Pardubický kraj sliboval,
že optimalizace dopravy přinese jednak zkvalitnění dopravní obslužnosti a
pak také úsporu?“
V rámci pracovní schůzky došlo i na otázku případného znovuobnovení železniční trati na úseku Žďárec u Skutče – Pustá Kamenice. I když
Pardubický kraj prostřednictvím náměstka zodpovědného za dopravu Ing.
Duška, tuto variantu zvažuje, není momentálně „na pořadu dne“. Reálné by
to bylo pravděpodobně až v příštím roce a podobné změně by opět musela
předcházet jednání s vedením všech příslušných obcí.
Posléze byly přítomným starostům a zástupcům obcí představeny konkrétní změny a návrhy na zrušení spojů. V případě Skutečska se týkají 6
linek a asi 23 spojů. Ve většině případů jde buď o spoje víkendové, anebo
spoje v málo využívaných časech (buď velmi časně ráno, nebo naopak ve
večerních hodinách), popř. jde o zkrácení spoje.
Za Město Skuteč všechny příslušné spoje prověří pan místostarosta a
spolu se starostou vznesou případné připomínky k navrhovaným změnám.
Doufejme, že v příštím vydání SN už budeme moci přinést konkrétnější
informace.
Lenka Balounová

K tématu

Na podzim minulého roku zveřejnila některá regionální média informaci o tom, že zdroje pitné vody
pro Skuteč u Svaté Anny mohou
být ohroženy kontaminanty, které
zůstaly v zemi po činnosti závodu
Velamos. To okamžitě vyvolalo
bouřlivou diskuzi o tom, zda jsou
tyto obavy reálné či přehnané.
Jedním z kroků, které následovaly po těchto diskuzích, bylo to,
že se vedení města a krajská hygienická stanice dohodly na tom,
že kontroly kvality pitné vody ve
vodovodu Skuteč se více zaměří na
diskutované kontaminanty – především pak na perchlor (což je látka,
která se v podzemní vodě snadno
šíří).
V rámci této dohody byly krajskou hygienickou stanicí prove-

Politická
příslušnost

hlasy

Roithová Zuzana MUDr. MBA

Občan

KDU-ČSL

Fischer Jan Ing. CSc.

Občan

BEZPP

3

Bobošíková Jana Ing.

Občan

4

Fischerová Taťana

Občan

1
2

MUDr. Jaroslav Říha, KHS
územní pracoviště Chrudim.
V Chrudimi 17. 1. 2013.

Zimní stadion – veřejné bruslení

Navrhující
strana

Kandidát
příjmení, jméno, tituly

deny dne 28. 11. 2012 cílené odběry na přítomnost chlorovaných
uhlovodíků ve zdroji vodovodu.
Výsledek rozboru podobně jako
v minulých letech neprokázal přítomnost chlorovaných uhlovodíků
v této vodě.
Je třeba také připomenout, že
v minulých letech byla i zmodernizována úpravna vody, a to s cílem
snížit obsah železa a manganu,
který dříve ve vodovodu „zlobil“
občasným zákalem.
Tedy dobré zprávy pro občany
Skutče – vodovod jim do domovů
dodává nezávadnou a kvalitní podzemní pitnou vodu.

PROVOZ SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ
VE SKUTČI O POLOLETNÍCH A JARNÍCH
PRÁZDNINÁCH
1. 2. 2013, 4. 2. – 8. 2. 2013

Obec Skuteč
číslo

je pitná voda
ve Skutči nezávadná?

1. kolo

2. kolo
%

hlasy

%

194

7,31

X

X

435

16,40

X

X

SBB

57

2,15

X

X

KH

85

3,20

X

X

5

Sobotka Přemysl MUDr.

Poslanci

ODS

56

2,11

X

X

*6

Zeman Miloš Ing.

Občan

SPOZ

758

28,59

1 649

65,15

7

Franz Vladimír Prof. JUDr.

Občan

BEZPP

214

8,07

X

X

8

Dienstbier Jiří

Senátoři

ČSSD

515

19,42

X

X

+9

Schwarzenberg Karel

Poslanci

TOP 09

337

12,71

882

34,84

Pátek
1.2. 14 h – 16 h
Pondělí 4.2. 14 h – 16 h
Úterý
5.2. 14 h – 16 h

s tanečním mistrem Josefem Tumpachem

Hlásit se můžete od 1. 3. na odboru kultury MěÚ Skuteč. Zájemce mimo Skuteč a přidružené
obce přijímáme pouze v páru, (chlapce i jednotlivě). Kurz bude zahájen v září 2013, lekce budou
probíhat o víkendech (převážně pátek nebo sobota večer). Kurzovné 1300,- Kč. Přihlášky na
tel.: 469 326 486/7.

6.2. 15 h – 17 h
7.2. 14 h – 16 h
8.2. 14 h – 16 h

Krytý plavecký bazén – plavání veřejnosti
Pátek
Pondělí
Úterý
Středa

1.2.
4.2.
5.2.
6.2.

14 h – 19 h
14 h – 19 h (19 – 20 aquaaerobic)
6,30 h – 12 h
14 h – 20 h
6,30 h – 12 h
14 h – 18 h
(18 – 20 aquaaerobic)

Čtvrtek 7.2.
6,30 h – 12 h 14 h – 20 h
Pátek
8.2.
14 h – 19 h

+) postupující kandidát *) zvolený kandidát

Taneční 2013 v Kulturním klubu Skuteč

Středa
Čtvrtek
Pátek

Sportovní hala
Pátek 1. 2.
12 h - 22 h (dle rozpisu)
Pondělí 4. 2. – pátek 8. 2.
12 h - 22 h
(dle rozpisu)
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VÝPIS Z USNESENÍ
z 52. zasedání rady města konaného
dne 17. 12. 2012 na MěÚ ve Skutči
Rada města bere na vědomí:
01/52
Odpis nedoplatků za komunální odpad v roce 2012 z důvodu nedobytnosti dle přílohy.
Rada města pověřuje:
02/052
Starostu města jednáním v MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko,
o. s.
03/052
Starostu města podpisem plné moci
pro Obec Předhradí k vyřízení potřebných úkonů pro podání žádosti
o dotaci na opravu mostu přes řeku
Krounku mezi obcemi Předhradí a
Hněvětice.
Rada města schvaluje:
04/052
Čerpání rozpočtu za období leden –
listopad 2012, dle přílohy.
05/052
Rozpočtovou změnu č. 5, dle přílohy.
06/052
Pravidla pro přijímání a vyřizování
petic a stížností, dle přílohy.
07/052
Změnu v použití položek rozpočtu ZŠ
Smetanova na rok 2012, dle předložené žádosti
08/052
Proplacení náhrady za nemoc zaměstnance MŠ Osady Ležáků dle
předložené žádosti
09/052
Smlouvu o dílo na aktualizaci obsahu
a úpravu designu webových stránek,
dle přílohy
10/052
Odměnu řediteli SeniorCentra Skuteč,
dle přílohy.
11/052
Odpis dlouhodobého hmotného majetku, dle přílohy.
12/052
Smlouvu s firmou AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o. na provozování
sběrného dvora, dle přílohy.
13/052
Smlouvu o dílo č. 01/12/2012 mezi
Městem Skuteč a firmou Forplast Skuteč s.r.o., dle přílohy.

14/052
Podání žádosti DTK Skuteč o grant
Pardubického kraje – grantový program C1, dle přílohy
15/052
Smlouvu o výpůjčce na pozemky č.
404/4 a 404/20 o celkové výměře
3852 m2 k.ú. Skuteč na období od
01.12.2012 do 30.11.2022 pro DTK
Skuteč za účelem využití tenisových
kurtů, dle přílohy.
16/52
Smlouvu o pronájmu dvou stánků
s pergolou na občerstvení v areálu
koupaliště ve Skutči, dle přílohy.
17/052
Prodloužení nájemních smluv na budovy č.p. 914 + tunel a č.p. 946 vše
Skuteč na období od 01.01.2013 do
31.12.2013 pro SeniorCentrum Skuteč, dle příloh.
18/052
Prodloužení nájemní smlouvy na
nebytový prostor v č.p. 525 ve
Skutči na období od 01.01.2013 do
31.12.2013 pro Renospond s.r.o.
Zderaz, dle přílohy.
19/052
Žádost o bezesmluvní vyrovnání za
užívání st.p.č. 2107 a 2108 k.ú. Skuteč za období 2010, 2011 a 2012 od
ČEZ Distribuce, Děčín, dle přílohy.
20/052
Pronájem st.p.č. 2107 a 2108 o celkové výměře 44m2 za cenu 25,- Kč/
m2/rok + DPH pro ČEZ Distribuce,
Děčín na období od 01.01.2013 do
31.12.2032, dle přílohy.
21/52
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na
provedení stavebních prací na stanici
zdravotnické záchranné služby Skuteč, dle přílohy.
22/052
Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 28 v domě č.p. 971 v ulici
Družstevní ve Skutči do 31.03.2013.
Rada města neschvaluje:
23/052
Žádost o vrácení kauce složené v souvislosti s užíváním bytu č. 8 v domě
č.p. 931 v ulici Boženy Němcové ve
Skutči.

VÝPIS Z USNESENÍ
z 53. zasedání rady města konaného
dne 14. 01. 2013 na MěÚ ve Skutči
Rada města bere na vědomí:
01/053
Žádost SDH Skuteč o bezplatné zapůjčení sportovního areálu pro dětské
soutěže v požárním sportu.
02/053
Předběžnou zprávu k výsledku plnění
rozpočtu roku 2012, dle přílohy.
03/053
Souhlasné prohlášení s Pozemkovým
fondem ČR ve věci převodu pozemkové parcely č. 1107/2 k.ú. Lešany
Rada města schvaluje:
04/053
Ceník inzerce ve Skutečských novinách, ceník pronájmu KKS, ceník
výlepu plakátů a hlášení městským
rozhlasem s aktuální sazbou DPH, dle
přílohy.
05/053
Prodejní ceny zboží Turistického informačního centra ve Skutči, dle přílohy.
06/053
Smlouvu o poskytnutí daru se společností MEDATRON, spol. s r.o., dle
přílohy
07/053
Platový výměr ředitele SeniorCentra
Skuteč s platností od 01.01.2013, dle
přílohy.
08/053
Žádost ředitele ZUŠ Skuteč o použití
investičního fondu ve výši 100.000,Kč na úhradu digitálních varhan.
09/053
Zrušení výběrového řízení na „Pořízení samosběrného stroje na úklid
Skuteč“ z důvodu vyloučení obou
uchazečů.
10/053
Dohodu o ukončení „Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby“ mezi
Městem Skuteč a Úřadem práce České
republiky, dle přílohy.
11/053
Smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby mezi Městem Skuteč a
Úřadem práce České republiky, dle
přílohy.
12/053
Smlouvu o dílo „Svoz a likvidace odpadů“ se společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., dle přílohy.

13/053
Dohodu o výši náhrady za přenechání
práva využití přičleněných pozemků
k výkonu myslivosti na dobu určitou
od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2022
za cenu 6,- Kč/ha/rok + DPH pro HS
Skuteč, dle přílohy.
14/053
Nákup osobního automobilu pro
Městský úřad Skuteč, dle přiložené
nabídky.
15/053
Žádost o ukončení nájemního poměru
k bytu č. 29 v domě č.p. 917 v ulici
Družstevní ve Skutči dohodou k 28.
02. 2013.
16/053
Podmínky k pronájmu bytu č. 29
v domě č.p. 917 v ulici Družstevní ve
Skutči na dobu určitou jednoho roku.
17/053
Přidělení bytu č. 21 v domě č.p. 933
v ulici Boženy Němcové ve Skutči na
dobu určitou jednoho roku.
18/053
Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8 v domě č.p. 970 v ulici
Družstevní ve Skutči na zkušební dobu
jednoho měsíce.
19/053
žádost o povolení pronájmu bytu č.
20 v domě č.p. 927 v ulici Družstevní
ve Skutči.
20/053
Odpis nepotřebného dlouhodobého
majetku, dle přílohy.
21/053
Prodloužení pronájmu části p.p.č.
399/2 o výměře 20 m2 pod stánkem
s pečivem na dobu určitou od 01. 01.
2013 do 31. 12.2 013, dle přílohy.
22/053
Prodloužení nájmu části p.p.č.
1096/1 k.ú. Skuteč na dobu určitou
od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2016 za
stejných podmínek, dle přílohy.
23/053
Prodloužení nájmu p.p.č. 1886/1 k.ú.
Skuteč na dobu určitou od 01. 01.
2013 do 31. 12. 2016 za stejných
podmínek, dle přílohy.
24/053
Prodloužení nájmu části p.p.č.
1923/7 k.ú. Skuteč na dobu určitou

od 01.01.2013 do 31.12.2016 za
stejných podmínek, dle přílohy.
25/053
Prodloužení nájmu části p.p.č. 712/4
k.ú. Štěpánov u Skutče na dobu určitou od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2016
za stejných podmínek, dle přílohy.
26/053
Prodloužení nájmu p.p.č. 119/20 k.ú.
Hněvětice na dobu určitou od 01. 01.
2013 do 31. 12. 2016 za stejných
podmínek, dle přílohy.
27/053
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v právu rozlivu
vody na p.p.č. 1130 k.ú. Hněvětice
za cenu 6,- Kč/m2 pro oprávněného
Povodí Labe, s.p., Hradec Králové.
28/053
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení

VB na p.p.č. 83/3, 2453, 1093/1
vše k.ú. Skuteč v právu vedení plynovodu za cenu 200,- Kč/bm pro VČP
Net, s.r.o., HK a RWE GasNet, s.r.o.,
Ústí nad Labem
29/053
Výkup vozu Nissan Almera, dle přílohy.
Rada města revokuje:
30/053
Usnesení rady města č. 07/050/2012
o navýšení příspěvku na zajištění stomatologických pohotovostní služeb.
Rada města doporučuje ZM schválit:
31/053/2013
Smlouvu o spolupráci mezi obcemi
při zajištění stomatologických pohotovostních služeb, dle přílohy.

Placení poplatků v roce 2013
Informujeme občany, že již nyní
mohou platit poplatek za svoz odpadů a poplatek ze psů za rok 2013,
které jsou splatné do 30. 4. 2013.
Poplatek za svoz odpadů je stanoven obecně závaznou vyhláškou
Města Skuteč č. 2/2012. Pro občany
mající trvalý pobyt ve Skutči je poplatek ve výši 500,- Kč/osobu, pro
občany mající trvalý pobyt v místních částech Radčice, Žďárec, Skutíčko, Přibylov, Nová Ves, Štěpánov,
Zbožnov, Lhota, Zhoř, Hněvětice,
Lažany a Lešany je poplatek ve výši
470,- Kč/osobu. Poplatek ze psů zůstal beze změn.

Poplatky můžete hradit v hotovosti na pokladně MěÚ Skuteč
v úřední dny: PO 8-11 h a 12-17 h,
ST 8-11 h a 12-16 h a v ostatní dny
8-9 h nebo bezhotovostně převodem na číslo účtu: 19-5029531/0100
(19 je předčíslí), variabilní symbol
a částku sdělíme na telefonu:
469 326 471 nebo
na e-mailu: eva.
bukackova@skutec.cz.
ekonomický
odbor MěÚ
Skuteč

Nová anketní otázka na webu Skutče
Po delší době jsme se dostali k tomu, abychom aktualizovali anketní otázku
na webových stránkách Skutče. Poté, co jste nám dali zpětnou vazbu k tématu
kulturních přehledů na Facebooku (65% návštěvníků webu tuto možnost uvítalo), zaměřili jsme tentokrát svoji zcela pozornost jiným směrem.
Všichni se pravděpodobně shodneme na tom, že třídění odpadu je prospěšnou ekonomickou aktivitou, ke které může bez jakýchkoli problémů či
zvýšených výdajů, přistoupit každý z nás. Je to jen o přístupu a překonání
(přiznejme si to) jisté pohodlnosti.
Jak jste na to vy? Třídíte odpad a do jaké míry? Odpovídat můžete na
webových stránkách s adresou: www.skutec.cz
a) odpad třídím důsledně (papír, plast, hliník, elektro, bioodpad, textil)
b) využívám pouze kontejnery na plast a papír
c) vím, že bych třídit měl a chystám se s tím začít
d) odpad netřídím vůbec a vše nosím do jedné popelnice
/bal/

SeniorCentrum Skuteč
Všichni se občas dostaneme do
situace, kdy my sami nebo naši
blízcí potřebujeme pomoc. Trápí
nás nemoc nebo nějaké postižení,
nejsme schopni se postarat sami o
sebe nebo svou domácnost. Nestačíme na pomoc svým blízkým. V
tuto chvíli se na nás můžete obrátit
a využít našich služeb.
V SeniorCentru Skuteč poskytujeme pobytové a terénní sociální
služby seniorům, kteří potřebují pomoc někoho druhého v péči o sebe
nebo v péči o domácnost. Vždy se
přitom snažíme o to, aby naši klienti
zůstali co nejvíce soběstační.
Pokud potřebujete pomoc s menším úklidem, nákupy, potřebujete
doprovod k lékaři nebo na úřad,
pomoc při koupání, oblékání nebo
stravování, můžete využít naši pečovatelskou službu. Jejím cílem je
pomoci vám, abyste mohli co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí. Pečovatelská služba SeniorCentra Skuteč je určena především

občanům Skutče a spádových obcí.
Pokud váš zdravotní stav neumožňuje, abyste zůstali doma, můžete využít naše pobytové služby
domov pro seniory a domov pro
osoby se zdravotním postižením.
V rámci těchto služeb poskytujeme
péči osobám, které potřebují menší
i větší podporu v péči o sebe sama.
Jsme schopni se postarat také o osoby trvale upoutané na lůžko nebo
osoby s demencí vyžadující celodenní péči. Naopak nejsme schopni
zajistit péči těm, kdo se projevují
agresivně vůči sobě nebo svému
okolí.
Zajišťujeme celodenní zdravotní
a ošetřovatelskou péči i ošetřovatelskou rehabilitaci. Klienti rádi využívají aktivizační činnosti, jako jsou
kondiční cvičení, Klub šikovných
rukou, kinokavárna, Klub důchodců, pěvecký sbor Radost, canisterapie nebo besedy a různé kulturní
akce.
Pobyt u nás co nejvíce přibližuje-

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
- LEDEN 2013 Vítání občánků do života
Mezi skutečské občany byli slavnostně přivítáni:

Ondřej Čáp, Lešany
Zuzana Chaloupková, Žďárec u Skutče
Adam Voržáček, Zbožnov

SVÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA OSLAVILI:
70 let

 Jaroslav Bureš, Lhota
 Ján Bielák, Radčice
 Blažej Kremina, ČSA
 Adolf Kerhart, Radčice
 Hana Boušková, Žďárec u Skutče
 Rudolf Nešetřil, Osady Ležáků

75 let

 Marta Pochobradská, Fimberk
 Vladimír Holub, Smetanova
 Jarmila Dopitová, V.Nováka
 Jiřina Lorencová, V.Nováka

80 let

 Vladimír Joska, Poršova
 Ladislav Boháč, Žďárec u Skutče
 Marta Kalousová, Tylova
 Magdaléna Hrnčálová, ČSA

90 let
 Věra Jehličková, ČSA

91 let

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

92 let

 Jiřina Chalupníková, Havlíčkova

93 let

 Marie Husáková, Smetanova

Zlatou svatbu 50 let společného života oslavili manželé
František a Hana Bouškovi ze Žďárce u Skutče.
Manželům přejeme ještě mnoho společných let prožitých ve zdraví,
klidu a vzájemném porozumění.
me domácímu prostředí. Podporujeme rodinné vazby a mezigenerační
setkávání. Snažíme se být otevřeným zařízením. Návštěvy mohou
za svými blízkými v průběhu celého
dne, stejně tak naši klienti mohou
kdykoliv odjet navštívit své blízké.
Pokud máte zájem o bližší informace, kontaktujte nás na tele-

fonních číslech: 469 350 353, 725
101 464, nebo nás můžete navštívit
osobně nebo na www.scskutec.cz.
Mgr. Linda Bodláková
Bc. Lenka Kašparová

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY JSOU OD 9 DO 13 HODIN
Únor
2.2. Sobota
3.2. Neděle
9.2. Sobota
10.2. Neděle
16.2. Sobota
17.2. Neděle
23.2. Sobota
24.2. Neděle

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

Březen
2.3. Sobota
3.3. Neděle

MUDr. Zora Dvořáčková
MUDr. Zora Dvořáčková

Eva Krejčí
Eva Krejčí
Josef Cimburek
Josef Cimburek
Michael Chlud
Michael Chlud
Eva Konývková
Eva Konývková

Krouna 350
Krouna 350
Skuteč
Skuteč
Skuteč
Skuteč
Hlinsko
Hlinsko

Tyršova 386
Tyršova 386
Smetanova 568
Smetanova 568
Nádražní 548
Nádražní 548

Hlinsko
Hlinsko

Husova 64
Husova 64

U BOTANY Skuteč
U BOTANY Skuteč
Poliklinika Hlinsko
Poliklinika Hlinsko
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Vánoční den ZŠ Smetanova Skuteč

Zpravodajství ze sousedství

Rád si představuji Vánoce prostých barev. Jen zelený stromeček, červená
jablka, sněhobílý list Ježíškovi, … a především miliony žlutavých okýnek,
ve kterých se rýsují siluety mámy, táty a kupy malých, roztomilých haverlantů. To vše je ozdobně zabaleno do klidu černého večera a znějící koledy
vážou dokola jiskřivou stužku. Zavřete oči, zasněte se a možná uvidíte odraz hvězdného nebe přímo na zemi.
Ale přiznejme si, je tomu tak ve skutečnosti?! Každý rok slibujeme sobě i
blízkým, že Vánoce prožijeme v klidu a v pohodě. Jak to dopadne? Pokaždé
nás dostihne stres, shon, nákupní horečka a pocit, jako kdybychom se ocitli
v ději apokalyptického hororu „Dárky útočí“. Chiméra reklam spaluje vše
krásné kolem a naše původní předsevzetí se rozplývají.
V pátek 14. 12. 2012 se však na pět hodin příjemně zastavil čas … V přízemí i v I. patře se spontánně otevřely učebny, plné tradičních vánočních
aktivit. Nejcennějším zjištěním bylo, že hlavní role připadla dětem. Ty totiž
umocňují kouzlo Vánoc nejvíc. Zdobily se perníčky, vyráběly svíčky. Děti
i dospělí si mohli vyzkoušet práci se slámou, korálkování, dekoraci věnců,
svícnů či květin „Slunečnice“. Na jarmarku se objevily sýry, oříšky, keramika. Ani trocha té kosmetiky a bižuterie nechyběla. Kdo chtěl, mohl si
zakoupený dáreček nechat slavnostně zabalit. Prodávaly se Smetanoviny.
A v jedné třídě dokonce žila zvířátka – povětšinou domácí mazlíčci našich
žáků. Na interaktivních tabulích se promítaly zážitky a každý se dle chuti
občerstvil. Ostatně dobrůtek lahodících nejen oku, ale i mlsnému jazýčku
tu každý nalezl bezpočet. Výborně chutnal čaj. Ovšem pestrosti programu
zdaleka nebyl konec.
Ti nejmenší si užili v kroužku deskových her. Představením se prezentoval dramatický kroužek. Na své si přišli posluchači pěveckého kroužku a
během vánočního odpoledne vystoupil dvakrát i kroužek aerobiku. Pomyslnou zlatou mašličkou podvečera se stala módní přehlídka. Na schodišťové
molo vystoupilo na 18 krásně odvážných modelek a modelů, všichni z řad
žáků a žákyň 7. až 9. ročníku. Poklona jejich půvabu, eleganci a noblese.
Na naši školu se snesla starosvětská atmosféra svátků, jak něžná pavučinka snů. Děkujeme, my dospěláci za ni, moc a moc …
pedagogický sbor ZŠ Smetanova

Vánoce ve školce....
Konec kalendářního roku se v
naší školce nesl duchem vánoční
atmosféry.
Navštívil nás Mikuláš s krásnými
anděly a velkou partou uličnických
čertů. Protože je ale naše školka
plná hodných a šikovných dětí,
nemusel se nikdo čertů bát. Po zazpívání vánočních písniček a koled
Mikuláš odměnil děti balíčky se
sladkostmi a ovocem.
V adventním čase proběhly ve
všech třídách vánoční besídky, na
kterých děti u vánočního stromečku předvedly pásmo se zimní a vánoční tématikou. Ježíšek jim za to
nadělil spoustu dárků, se kterými si
budou hrát po celý rok ve školce a
samozřejmě si každý odnesl i dárek
domů.
S dětmi jsme prožily krásný předvánoční čas, za což můžeme také poděkovat sponzorům: S&D Strojírna spol.s r.o. Prosetín, Spektrum s.r.o., kteří
věnovali finanční hotovost na nákup dárků. Rovněž děkujeme všem ochotným rodičům našich dětí za pomoc a přispění na mikulášskou a vánoční
nadílku.
Nejenom jim, ale i vám všem přejeme v roce 2013 hodně pevného zdraví,
pohody a štěstí.
Děti a kolektiv zaměstnanců MŠ Poršova
Omluva: Omlouvám se zaměstnancům i dětem MŠ
Poršova, že se nedopatřením
způsobeným shonem na konci
loňského roku a množstvím
dalších příspěvků článek „nedostal“ do lednového vydání
SN.
za redakci SN
L. Balounová

Za pohádkou do KKS
Kulturní klub Skuteč se stal „útočištěm divadelní múzy“ už před pěti lety.
Doménou jsou samozřejmě večerní divadelní představení pro dospělé publikum, protipólem jsou pak pořady připravované pro ty nejmenší diváky.
O princezně, Luciášovi a makových buchtách
Aktuálně zveme mateřské školy a I. stupně základních škol nejen ve Skutči, ale i ze širokého okolí k
návštěvě
pohádkového
představení O princezně,
Luciášovi a makových
buchtách. Divadlo HP Praha nabízí poutavý příběh
klasické pohádky s výpravnou scénou, rekvizitami a
spoustou písniček.
Pohádku uvedeme 14.
února ve dvou časech: od
9.00 a od 10.30 h., je vhodné pro děti od 3 – 11 let.
Vstupné 35,- Kč. Představení mohou navštívit i děti
s maminkami na MD (popř.
babičkami). Vstupenky si
zakoupí na pokladně KKS
před začátkem pořadu. /bal/

Nový kalendářní rok
Začíná nový
kalendářní rok.
Ten uplynulý
byl z hlediska života naší
školy úspěšný.
Škola si udržuje již několik
let, doufám, že díky svým dobrým
výsledkům ve výchovně vzdělávacím procesu, stejný počet žáků.
Podařilo se nám začít realizovat
dlouhodobý projekt z Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, ve kterém jsme
mohli našim žákům poskytnout
nadstandardní služby v oblasti pracovně terapeutických dílen a počítačové gramotnosti. S žáky a jejich
rodiči jsme se společně setkali na
třídenním terapeutickém pobytu
v Hluboké nad Vltavou, s dětmi a

žáky z místních mateřských a základních škol pak při realizaci školních projektových dnů.
Došlo k mnohonásobnému navýšení klientů speciálně pedagogického centra, což svědčí o
velkém zájmu a potřebě speciálně
pedagogického poradenství v našem regionu. Díky našemu zřizovateli, Pardubickému kraji, se školní
budova může pochlubit rozsáhlou
rekonstrukcí střešní krytiny a částečnou úpravou půdních prostor. Za
tím vším se však skrývá nesmírné
množství práce, úsilí a trpělivosti
všech zaměstnanců školy. Dovoluji
si tímto vyjádřit všem dík a popřát
nejen jim, ale i všem příznivcům
naší školy, hodně štěstí, zdraví,
spokojenosti a mnoho pracovních
úspěchů v novém kalendářním roce
2013.
Eva Rybenská.

Spolek přátel Rychmburku zve své členy na výroční valnou
hromadu dne 9.2.2012 v 16 hod. „U Škrochů“
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Spolek divadelních ochotníků HEYDUK v Předhradí
Vás všechny srdečně zve na

MAŠKARNÍ
M
AŠK
KARN
NÍ BÁL
BÁL
L
který se koná v pátek 15. února 2013 od 20.00 hod.
v Panské zahradě.
K poslechu a k tanci hraje kapela

Quattro

Absolventi technických oborů mají na trhu práce výhodu
Pardubice (20. prosince 2012)
– Pardubický kraj se několik
posledních let hlásí k podpoře technických oborů. Vede ho
k tomu zejména situace na trhu
práce a požadavky zaměstnavatelů v kraji.
„Každoročně, když se představitelé Pardubického kraje setkávají s významnými podnikateli
v regionu, posloucháme nářky
nad nedostatkem kvalifikovaných
mladých absolventů středních i
vysokých škol technického typu,“
říká hejtman Martin Netolický.
Stejné poznatky mají také Krajská hospodářská komora či úřad
práce, se kterými kraj úzce spolupracuje. „Zájem žáků základních škol zvyšujeme rozšiřováním
stipendijního programu, podporou mezinárodní soutěže v řemeslných dovednostech Řemeslo/
Skill pořádané v uplynulých dvou
letech Střední školou stavební a
VOŠ ve Vysokém Mýtě. Každoročně se soustředíme na Festival
vědy a techniky pro děti a mládež
v Pardubickém kraji či soutěž
Hledáme nejlepšího mladého chemika. Jednáme též o praxích žáků
s firmami,“ vypočítává náměstkyně hejtmana Jana Pernicová.
V naplněnosti některých oborů
soupeří střední školy v Pardubickém kraji se sousedním Královehradeckým. Zvláště proto, že

tam ve většině případů středních
škol nabízejících maturitní obory
neuplatňovali jako podmínku pro
přijetí úspěšně složené přijímací
zkoušky. V tomto školním roce
už mají školy důrazné doporučení
Královehradeckého kraje přijímačky zavést, i když ne jednotně,
ale v každé škole individuálně.
V minulosti na to doplácela například Střední průmyslová škola
stavební v Rybitví. „Ve škole se
letos vyměnilo vedení a je vidět,
že škola nabrala nový dech,“ říká
Jana Pernicová. Novou ředitelkou se stala Renata Petružálková, která celý kolektiv pedagogů
vyburcovala k nastavení vyšších
standardů, zavedení chybějících
odborností pro projektování a
rozpočtování staveb a zejména
k větší propagaci školy. Absolventi maturitních oborů takové
školy mají velkou šanci studovat
vysokou školu technického typu.
Třetinový nárůst zájemců zaznamenaly obory, ve kterých škola
vyplácí žákům stipendia. „Nejde
o to, strávit ve střední škole čtyři
roky, ale o to, aby v oboru existovala nabídka pracovních příležitostí,“ říká ředitelka stavební
průmyslovky.

Zahájení
Výroční zpráva za rok 2012
Zpráva o hospodaření
Zpráva revizní komise
Plán činnosti na rok 2013
Schválení nových členů
Členské příspěvky na rok 2013
Diskuse

V úvodu bálu se můžete těšit na překvapivé vystoupení.
Soutěž o nejlepší masku a tombola budou také součástí večera.
Vstupné: masky – 20 Kč, civilisti – 60 Kč

Pardubický kraj musel v uplynulém období vzhledem k nepříznivému demografickému vývoji
zasáhnout do sítě středních škol.
pokračování na straně 7



Masopustní obchůzka se v Předhradí koná 2. února
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Do divadla ve Skutči opět v dubnu
Lednovým představením jsme spolu s Dvanácti rozhněvanými muži uzavřeli podzimní divadelní cyklus sezóny 2012/13. Z větší části bylo uplynulé
abonmá zaměřeno komediálně, ale nechyběla ani témata vážnější a dramatičtější. Na jevišti KKS jsme viděli hodně známých hereckých tváří a těší
nás, že nové tváře se objevují i mezi divadelními návštěvníky. Kéž nám
zachováte svoji přízeň!
S přihlédnutím k bohatému programu festivalu Tomáškova a Novákova
hudební Skuteč jsme jarní divadelní předplatné zkrátili z pěti na tři představení. Po dvouměsíční přestávce se tedy na shledání se všemi příznivci tohoto žánru těšíme v dubnu. Protože distribuce tohoto čísla Skutečských novin
probíhá i v několika vzdálenějších obcích, znovu předkládáme informaci o
tom, která představení jarní cyklus uvede.
4. dubna Naši furianti – Horácké divadlo Jihlava
Nejoblíbenější hra Ladislava Stroupežnického se stala divadelním bestsellerem. Komedie je věrným a stále aktuálním obrazem života na české vesnici.

KULTURNÍ KALENDÁŘ ÚNOR 2013

pátek 1. 2. – 20 hodin, KKS
SKAUTSKÝ PLES
Na společenském plese pořádaném Junákem – svazem skautů a skautek ČR, střediskem
„Ležáky“ Skuteč se můžete bavit a tančit při hudební produkci skupiny ARTUR. Předprodej
vstupenek probíhá v květinářství p. Sokola na náměstí.
Vstupné 120,- Kč



sobota 2. 2. – 13 hodin, KKS
KARNEVAL PRO DĚTI

Naši furianti

Stejně jako každým rokem i letos připravili skauti tradiční Dětský karneval. K tanci a pro
dobrou náladu bude dětem hrát ty nejlepší hity DJ Luděk Dostál. Chybět nebudou oblíbené so
utěže.
Vstupné: dospělí 30,- Kč, děti zdarma

7. května Dáma s kaméliemi – Divadlo A. Dvořáka Příbram
Romantický i tragický příběh kurtizány (podle A. Dumase ml.), která pozná
pravou lásku, ale díky pokrytecké morálce společnosti a svému podlomenému zdraví, ji nemůže naplno prožít.

čtvrtek 14. 2. – 9.00 a 10.30 hodin, KKS
O PRINCEZNĚ, LUCIÁŠOVI A MAKOVÝCH BUCHTÁCH

5. června Scapinova šibalství – Městské divadlo Mladá Boleslav
Matouš Ruml jedinečným Scapinem v půvabné Moliérově komedii umí rozesmát až k slzám.

Pohádkové divadelní představení Divadla HP Praha pro děti MŠ a žáky I. stupně ZŠ.
Představení mohou navštívit i děti s maminkami na MD, s babičkami apod.
Vstupné 35,- Kč

středa 20. 2. – 19 hodin, KKS
PETR SPÁLENÝ A APOLLO BAND
V repertoáru koncertu výjimečného zpěváka nebudou chybět takové hity, jako např. Plakalo
hejny, Dáma při těle, Až mě andělé, Učitelka Josefína nebo Kdybych já byl kovářem. Přijďte
strávit večer plný příjemných a známých melodií.
Vstupné 250,- Kč





čtvrtek 21. 2. – 18 hodin, městské muzeum
NOVÝ ZÉLAND

Dáma s kaméliemi

Abonentky (vstupenky na všechna tři představení) v ceně 600,- Kč jsou
již v prodeji. Lze si samozřejmě koupit vstupenky i na jednotlivá představení, cena 230,- Kč. Prodej probíhá prostřednictvím internetu na stránkách: http://vstupenky.skutec.cz nebo v prodejních místech (inf. centrum
v Městském muzeu Skuteč denně a v úřední dny na odboru kultury a školství
MěÚ Skuteč). Jakékoli informace můžete získat i tel. na č.: 469 326 486,
487 nebo mobil: 731 557 422, 477. Ve smyslu sloganu „Náš návštěvník, náš
pán“ se už nyní těšíme na každého z vás.
Lenka Balounová

Scapinova šibalství

PETR SPÁLENÝ
a Apollo Band

Hostem pořadu je MILUŠKA VOBORNÍKOVÁ.

Cestopisné povídání s projekcí fotografií Lucie a Miloše Lammrových vás zavede do země
neuvěřitelných kontrastů a přírodních krás. Poznáte národní parky i novozélandské metropole. Procestujete Severní a Jižní ostrov křížem krážem.
Vstupné: plné 45,- Kč, snížené 10,- Kč

neděle 24. 2. – 16 hodin, KKS
W. A. MOZART: DON GIOVANNI
Jubilejní X. ročník festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč zahájí opera Don Giovanni
v jedinečném provedení Jihočeského divadla České Budějovice a v režii slavného Jiřího
Menzela.
Vstupné: 350,- Kč

úterý 26. 2. – 12.5., městské muzeum
ZLOČIN A TREST NA SKUTEČSKU

Nově vznikající ochotnický spolek BETA

)

tu"
("bez talen

hledá režiséra a herce
ze Skutče a přilehlého okolí.
Tel.: 777 114 704

Výstava dokumentuje těžké zločiny a tresty v 16. až 18. století, tedy v době, kdy město
Skuteč mělo své hrdelní právo, mučírnu, pranýř, šibenici a vlastního kata. Vernisáž výstavy
proběhne 26. února 2013 v 18 hodin. Návštěvníci si výstavu mohou prohlédnout denně od
9 do 12 a od 13 do 17 hodin až do 12. května 2013.
Vstupné: plné 20,- Kč, snížené 10,- Kč

středa 27. 2. – 18 hodin, městské muzeum
SMETANOVO TRIO
V rámci programu festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč zveme do městského
muzea na komorní koncert, v němž zazní díla W. A Mozarta, A. Dvořáka a J. Brahmse
v podání prestižního českého souboru.
Vstupné 150,- Kč

Připravujeme na únor:
1. 3.
21. 3.

Ples HC Skuteč
Cestopisné povídání: VODNÍ SVĚT JIŽNÍ BRAZÍLIE

Tomáškova a Novákova hudební Skuteč 2013:
6. 3.
Klenoty české hudby
10. 3.
B. Smetana: Tajemství
13. 3.
J. Pavlica: Missa Brevis
18. 3.
Roman Janál a Musica florea
24. 3.
Barocco sempre giovane a Jiří Bárta
27. 2.
Smetanovo trio – festivalový koncert v městském muzeu
Až mě andělé Obyčejný muž Kdybych já byl Kovářem Dítě Štěstěny Trápím se trápím Šedesátý léta
Plakalo Baby Josefína Dáma při těle Když ji potkáš Hráč Šedesátý léta Podivný hry lidí Peggy

Počasí dle stoletého kalendáře
Již na počátku a pak od 13. do 18. sníh a vítr, na to až
do konce přílišná zima. Dne přibývá o 1 hodinu 38 minut.
Délka dne 9 hodin 20 minut až 10 hodin 58 minut.

 KULTURNÍ KLUB SKUTEČ 20. 2. 2013, 19 hodin Vstupenky
v ceně 250,- Kč v prodeji v inf. centru Městského muzea Skuteč, na
odboru kultury a na: http://vstupenky.skutec.cz

Český rozhlas Pardubice opět partnerem festivalu
Také v letošním roce je hlavním
mediálním partnerem hudebního
festivalu Tomáškova a Novákova
hudební Skuteč Český rozhlas Pardubice. Mediální partnerství pardubického rozhlasu má na starosti
vedoucí marketingu Ing. Radim
Jelínek a proto jsme mu položili pár
otázek.
Pokud vím, revidoval ČRo Pardubice svoje mediální spolupráce a
nezanedbatelné množství jich bylo
ukončeno. Skutečského hudebního festivalu se to netýkalo. Čím si
náš festival získal takovou přízeň
pardubického rozhlasu?
Ano, některé spolupráce jsme
ukončili, ale Tomáškova a Novákova hudební Skuteč patří mezi nejvýznamnější kulturní akce našeho
kraje. A protože Český rozhlas Pardubice informuje o důležitém dění

v Pardubickém kraji, je kontinuální
podpora této prestižní akce logická.
Navíc kdo jiný by mohl informovat
lépe, vždyť jsme jediné rádio, které
sídlí v Pardubickém kraji a maximálně se mu věnuje. V našem vysílání je dostatek prostoru
pro mluvené
slovo a kulturní oblasti
se věnují erudovaní redaktoři. Naladit
nás
můžete
na frekvenci
104,7 FM.
Náš, skutečský, festival je primárně o hudbě. Ta předpokládám má
místo i ve vysílání ČRo Pardubice…
Samozřejmě, i když to není hudba klasická. Kdo naše vysílání zná,

může potvrdit, že nejsme jen „mluvící“ stanice, ale že hudba má v našem vysílání dostatečný prostor. A
v poslední době se snažíme během
celého dne nabídnout příjemné hudby více než doposud. Náš hudební
dramaturg
dokonce do
vysílání zařazuje tzv. „zapomněnky“
– tedy české
písničky, které byly kdysi
populární, ale
dnes je žádné
jiné „hitové“ rádio nezahraje a přitom ve své době pro mnoho posluchačů hodně znamenaly.
Spolupracujete s řadou osobností.
Namátkou uveďme Jolanu Voldánovou, Pavlínu Filipovskou nebo
Vladimíra Čecha. Všichni mají

ve vysílání ČRo Pardubice svůj
pořad. Bylo těžké je přemluvit ke
spolupráci?
Upřímně: vlastně ani ne. U všech
zmiňovaných osobností hrálo roli to,
že k našemu kraji mají vztah a vazby.
A každému jsme nabídli pořad, který jej prostě chytil za srdce. Vladimír
Čech nás společně s renomovanými
historiky provází každou středu a
v sobotu v podvečer známými i neznámými místy Pardubického kraje,
které v dějinách hrály důležitou roli.
Pavlína Filipovská zase každé úterý
v podvečer a v sobotu dopoledne
komentuje aktuální dění ženským
pohledem. Nejvíce pyšní jsme na
„Rande s Jolanou“ – talkshow, do
které si známá televizní moderátorka
a pardubická rodačka zve zajímavé
osobnosti, které mají vztah v Pardubickému kraji. Talkshow Rande
s Jolanou vysíláme každý pátek po

13. hodině a v neděli po 10. hodině.
V loňském roce jste k 10. narozeninám uspořádali velkolepý Den
otevřených dveří. Bude možnost
navštívit rozhlas i letos?
Ano. Dveře naší stanice se návštěvníkům, kteří chtějí vidět, jak
se dělá rozhlas, otevřou v sobotu
18. května, tedy v den, kdy si připo-

meneme 90 let existence rozhlasového vysílání v naší zemi.
Zbývá doplnit, že povídání
o Skutči a jejím hudebním festivalu
můžete ve vysílání ČRo Pardubice na frekvenci 104,7 FM poslouchat v úterý 12. února od 10 hodin
v pořadu Máme hosty.
Lenka Balounová
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www.skutec.cz

JUDr. JANA MILOTÍNSKÁ
oznamuje zahájení advokátní praxe:

OČNÍ STŘEDISKO
Optika – Olivová – Skuteč

AK:
NOVOMĚSTSKÁ 960
537 01 CHRUDIM
(u nám. nad
Kooperativou)

právo:
občanské a rodinné
obchodní a pracovní
insolvenční
trestní a správní

janamilotinska@seznam.cz

AKCE ÚNOR
ztenčená plastová skla
s antireflexní úpravou

2 za cenu 1

tel.: 720 470 762

Pronájem bytu ve vile ve Skutči
Výjimečný byt ve vile v 1. poschodí - velký 4 + kk se zimní zahradou
a balkónem po celkové rekonstrukci s vyhlídkou na okolí Skutče a do
zahrady, která je k dispozici. Klidné prostředí nedaleko centra – byt
k dispozici ihned. Dále je volná velká zděná garáž vč. elektřiny. Hledáme dlouhodobé a seriózní nájemníky. PS: Nutno vidět-cena dohodou.
Informace na tel: 606 708 217

Řádkový inzerát
Opravy travních sekaček a motorových pil všech typů. AKCE: servisní
posezónní prohlídky ZDARMA!!!. Provádíme zemní práce bagrem, opravy
motorů, vysokozdvižných vozíků, bagrů, traktorů, vibračních desek atd. Skuteč u Velamosu, Brokl Z.- tel.: 606 306 266., Dopita L. – tel.: 606 306 270.

Úřední hodiny od 1. 2. 2013
Skuteč, Sládkova 849

tel.: 469 350 541

Absolventi technických oborů mají na trhu práce výhodu
dokončení ze strany 5
Zároveň však dbá o to, aby tyto
změny nevedly ke zhoršení oborové nabídky. Zvláště ve stavebnictví
se Pardubický kraj snaží oborovou
nabídku, vzhledem k poptávce
trhu práce, rozšiřovat. Příkladem
je obnovení oboru Vodař a vznik
nového oboru Montér vodovodů a
kanalizací a obsluha vodárenských
zařízení nabízených Střední školou
stavební Vysoké Mýto. Podporuje
též užší spolupráci těchto škol se
zaměstnavateli, o čemž svědčí nabídka praxí přímo ve stavebních
firmách či vznik center odborného
vzdělávání v rámci projektu UNIV
2 Kraje.
V současné době, kdy počet žáků
v kraji klesl o čtyři tisíce, se ně-

které školy budou muset spojit,
aby přežily. „Vzhledem k tomu,
že střední odborné školy a učiliště opouštějí silné ročníky a do
prvních ročníků nastupuje méně
žáků, potýkají se rovněž stavební
školy s nedostatkem žáků. Zatímco jich ve školním roce 2010/2011
nastupovalo do stavebních škol
v Pardubickém kraji 543, v letošním roce jich bylo již jen 408,“ říká
Jana Pernicová a dodává: „Rádi
bychom stabilizovali síť páteřních
škol s technickým zaměřením, aby
tyto obory v kraji nezmizely. Bude
nyní hodně záležet také na ředitelích škol, jak učiní nabídku pro
žáky atraktivní. A také na rozumném přístupu rodičů, kteří své děti
při výběru střední školy výrazně
ovlivňují,“ dodává Jana Pernicová.

Diakonie Broumov v roce 2013
V minulém čísle jsme otiskli
krátké poděkování Diakonie Broumov určené organizátorům charitních sbírek i občanům, kteří do
sbírek přispívají. Přinášíme ještě
několik dalších zajímavých informací o činnosti.
Diakonie Broumov v roce 2012
poskytla ubytování 85 lidem z okraje společnosti a dala jim i možnost
pracovního uplatnění. Díky dárcům
jsme také mohli společně s Českým rozhlasem udělat radost dětem

v dětských domovech, kam jsme
darovali hračky, které jsme dostali
právě od vás.
Přestože v roce 2012 skončily
dotace na sociální služby, diakonie
i nadále bude sociální pomoc lidem
z okraje společnosti poskytovat.
Nebudou to služby registrované ze
zákona O sociálních službách, ale
ubytování, pracovní uplatnění i materiální pomoc.
Bohužel sběrem použitého ošacení se začaly zabývat i komerční

Úřad práce České republiky - Krajská pobočka
v Pardubicích, Kontaktní pracoviště Skuteč
Smetanova 842, 539 73 Skuteč
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8.00 – 12.00 13.00 - 17.00
8.00 – 11.00
8.00 – 12.00 13.00 - 17.00
8.00 – 11.00
8.00 – 11.00
(jen pro evidence nových uchazečů
o zaměstnání a příjem žádostí o nepojistné
sociální dávky či pozvané klienty)

Vedoucí kontaktního pracoviště: mgr. Miroslava Vomlelová
tel: 950 119 210 e-mail: miroslava.vomlelova@cr.mpsv.cz
Zaměstnanost:
Dopitová Hana
Hromádková Iva
Macáková Aneta
Jelínková Irena

tel: 950 119 211 e-mail: hana.dopitova@cr.mpsv.cz
tel: 950 119 212 e-mail: iva.hromadkova@cr.mpsv.cz
tel: 950 119 213 e-mail: aneta.macakova@cr.mpsv.cz
tel: 950 119 214 e-mail: irena.jelinkova@cr.mpsv.cz

Státní sociální podpora:
Březinová Libuše
tel: 950 119 262
Kynclová Radmila tel: 950 119 264

e-mail: libuse.brezinova@cr.mpsv.cz
e-mail: radmila.kynclova@cr.mpsv.cz

Dávky pro osoby se zdravotním postižením:
Košťálová Lenka, DiS. tel: 950 119 263 e-mail: lenka.kostalova@cr.mpsv.cz
Příspěvek na péči:
Bc. Dušková Vendula tel: 950 119 261

e-mail: vendula.duskova@cr.mpsv.cz

Dávky hmotné nouze:
Veverková Jitka
tel: 950 119 265 e-mail: jitka.veverkova@cr.mpsv.cz
Košťálová Lenka, DiS. tel: 950 119 263 e-mail: lenka.kostalova@cr.mpsv.cz
firmy, které sice deklarují také
humanitární pomoc, ale ne vždy
je to pravda. Některé vyhlašují
sbírky v ulicích měst, ale bohužel
přecení své možnosti a věci nestačí
sesbírat, ty pak leží v ulicích. Celý
rok pak řešíme stížnosti z města
a obcí na organizaci sbírek, které
jsme nepořádali, ale občané si nás

často s těmito sbírkami spojují.
V současné době pracujeme na to,
aby sbírky, které pořádá Diakonie
Broumov, byly jednoznačně identifikovatelné a naše idea POMOC
POTŘEBNÝM byla to hlavní, co
vás i nás spojuje.
Vybráno z vyjádření
Diakonie Broumov.

Vzpomínka
Dne 10. února tomu budou 2 roky od chvíle,
kdy nás navždy opustil milovaný manžel, tatínek, tchán a dědeček, pan Jaroslav Bouška
ze Skutče.
S láskou a úctou stále vzpomíná
manželka a děti s rodinami.

VZPOMÍNKA

Dne 8. února 2013 vzpomeneme 10. výročí ode dne, kdy
nás navždy opustil náš tatínek, dědeček a pradědeček
pan Jaromír Hradecký.
Současně v tomto roce a to 1. srpna uplyne již 23 let od chvíle, kdy
navždy odešla z rodinného kruhu naše maminka a babička paní Anna
Hradecká, roz. Řádková.
Děkujeme za tichou vzpomínku.
Dcery a syn s rodinami.

Vzpomínka
Dne 10. 2. 2013 tomu bude smutných 15 let od
chvíle, kdy nás opustil pan František Šimek.
S láskou na něj stále vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

Poděkování
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s panem Jiřím Valdou. Za důstojnou a profesionální přípravu smutečního obřadu dodatečně děkujeme panu Cemprovi.
Rodina Valdova

Ceník inzerce ve Skutečských novinách
– platné od 15. 1. 2013
Rozměr
celá strana (36 x 26 cm)
1/2 strana (18 x 26 cm)
1/4 stránky (18 x 13 cm)
1/8 strany (8,5 x 12,5 cm)
formát vizitka
řádková inzerce

Cena včetně platné sazby DPH
12.019,- Kč
6.010,- Kč
3.005,- Kč
1.515,- Kč
722,- Kč
240,- Kč

- Při opakované inzerci počítáme cenu o 15 % nižší a za opakovanou inzerci považujeme trojí opakování (včetně prvního inzerátu).
Opakování inzerátu po celý rok … sleva 30 %.
- Uvedené ceny jsou platné pro černobílou inzerci, v případě barevného
provedení + 30 % ceny, na 1. straně (barva) ...... + 100 % ceny.
- Další formáty se vypočítávají poměrnou částkou.
V případě zájmu o inzerci nebo potřeby dalších inf. můžete kontaktovat:
Lenka Balounová, tel.: 469 326 487, mobil: 731 557 477, www.skutec.cz
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DVA KOMORNÍ KONCERTY
V MĚSTSKÉM MUZEU:
27. 2. – Smetanovo trio a 6. 3. Musica dolce vita

Tomáškova a Novákova
hudební Skuteč X. ročník
24. 2.–28. 4. 2013

Členy Smetanova tria jsou tři významní čeští sólisté
Jitka Čechová (klavír) získala titul laureáta v řadě mezinárodních soutěží. Jako sólistka je velmi vysoko ceněna kritikou v mnoha evropských
zemích a také v Jihoafrické republice, Jižní Americe a Japonsku. Komorní
hudba je pro Jitku Čechovou jednou z nepostradatelných složek její hudební
identity.
Jiří Vodička (housle) na sebe upozornil vítězstvím v několika mezinárodních houslových soutěžích. Na vysokou školu - Institut pro umělecká
studia – byl mimořádně přijat už ve 14 letech. Od 19 let se věnuje sólové
koncertní dráze, mnohé z jeho koncertů byly natočeny také Českou televizí
a Českým rozhlasem.
Jan Páleniček (violoncello) je rovněž držitelem několika laureátských
ocenění. Jako sólista spolupracuje s předními českými i zahraničními orchestry a koncertní cesty ho zavedly do mnoha zemí Evropy, ale i Ameriky,
Afriky a Japonska. Realizoval řadu nahrávek pro české i zahraniční gramofonové společnosti, rozhlas a televizi.
V programu koncertu zazní skladby W. A. Mozarta, Antonína Dvořáka a Johannese Brahmse.

program
W. A. MOZART: DON GIOVANNI

OD RENESANCE PO SPIRITUÁLY

Opera, která zakreslila Čechy do mapy světové operní historie
Jihočeské divadlo České Budějovice
24. února z 16 hodin / Kulturní klub Skuteč

Jedno z nejznámějších hudebních uskupení současnosti
Vokální soubor Gentlemen Singers
7. dubna z 16 hodin / Kostel na Chlumku v Luži

SMETANOVO TRIO

O. NEDBAL: POLSKÁ KREV

Díla W. A. Mozarta, A. Dvořáka a J. Brahmse v podání
prestižního českého souboru
Jitka Čechová – klavír, Jiří Vodička – housle
Jan Páleníček – violoncello
27. února z 18 hodin / Městské muzeum Skuteč

Nejznámější a nejlepší česká opereta
Moravské divadlo Olomouc
14. dubna z 16 hodin / Kulturní klub Skuteč

KLENOTY ČESKÉ HUDBY

Baletní představení podle slavného Shakespearova příběhu
Divadlo J. K Tyla v Plzni
20. dubna z 16 hodin / Kulturní klub Skuteč

Výběr nejkrásnějších skladeb českých skladatelů
Musica dolce vita
Daniela Demuthová – mezzosoprán
Žofie Vokálková – flétna
Zbyňka Šolcová – harfa
6. března z 18 hodin / Městské muzeum Skuteč

B. SMETANA: TAJEMSTVÍ
Vynikající česká opera ve výpravném provedení
Divadlo J. K. Tyla Plzeň
10. března z 16 hodin / Kulturní klub Skuteč


Smetanovo trio

Soubor Musica dolce vita byl založen v roce 2005 a u jeho zrodu stály
dvě ze současných členek. Od té doby má na svém kontě už více než 200
koncertů. Ve Skutči se tři krásné a nadané dámy představí s programem
Klenoty české hudby, který s ohledem na značný ohlas vyšel i na CD. Pořad
vzdává hold umění a památce největších českých skladatelů.
Přijďte se přesvědčit, že jejich hudba ani po desetiletích neztratila nic na
své kráse a působivosti.

MODLITBY PRO DUŠI
Spojení hudby a mluveného slova v komorním koncertu
Václav Uhlíř – varhany
Alfréd Strejček – recitace
24. dubna z 18 hodin / Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Skuteč

SYMPHONIC QUEEN

J. PAVLICA: MISSA BREVIS

Klenoty české hudby
– hold našim největším skladatelům

F. MENDELSSOHN – BARTHOLDY:
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ

Koncertní provedení mše s motivy z lidových písní
Chrudimská komorní filharmonie, PS Rubeš, PS Slavoj
13. března z 18 hodin / Kostel Nejsvětější Trojice Chrast

ROMAN JANÁL A MUSICA FLOREA
Unikátní soubor se světovým baritonistou
Roman Janál – baryton
Soubor Musica Florea s um. vedoucím M. Štrynclem
18. března z 18 hodin / Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Skuteč

BAROCCO SEMPRE GIOVANE A JIŘÍ BÁRTA
Díla slavných mistrů v jedinečném prostředí
Jiří Bárta – violoncello
Barocco sempre giovane s um. vedoucím J. Krečmerem
24. března z 16 hodin / Kostel na Chlumku v Luži

Písně legendární rockové skupiny v symfonickém hávu
Filharmonie Hradec Králové
26. dubna z 19 hodin / Krytý zimní stadion Skuteč

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH
A MLÁDEŽNICKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ
„O cenu Vítězslava Nováka“
27. dubna z celý den / Kulturní klub Skuteč

ZÁVĚREČNÝ KONCERT FESTIVALU
Největší skvosty české i světové klasické hudby
W. A. Mozart: předehra k opeře Figarova svatba
L. v. Beethoven: Císařský koncert
A. Dvořák: Česká suita
Veronika Böhmová – sólo klavír
Jan Talich – dirigent
Jihočeská komorní filharmonie
28. dubna z 16 hodin / Kulturní klub Skuteč
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HLAVNÍ SPONZOR

KLENOTY
ę

CESKÉ HUDBY
Na koncertě zazní nejkrásnější skladby
našich mistrů B. Smetany, A. Dvořáka,
L. Janáčka a dal.

Daniela Demuthová – mezzosoprán
Žofie Vokálková – flétna
Zbyňka Šolcová – harfa
NA KONCERTĚ LZE ZAKOUPIT TENTO TITUL TÉŽ NA CD
www.musicadolcevita.eu
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