SPECIÁLNÍ FESTIVALOVÉ VYDÁNÍ
Informační zpravodaj MěÚ Skuteč ÚNOR 2011, cena na stánku 5,- Kč, zdarma distribuováno do domácnosti i v Mikroregionu Skutečsko-Ležáky

Srdečně zveme návštěvníky ze širokého okolí k návštěvě VIII. ročníku festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč, který proběhne
13. 3. – 15. 5. 2011. Čekají vás vynikající operní představení, opereta, balet, sborový zpěv a řada světoznámých skvostů klasické hudby.

Záštitu nad VIII. ročníkem festivalu převzal ministr kultury MUDr. Jiří Besser

Úvodní slovo starosty k VIII. ročníku
Nevíte, co si z pestré nabídky koncertů a představení VIII. ročníku festivalu vybrat? Která budou ta pravá
a nejlépe uspokojí vaše očekávání tím, že ve vás zanechají nezapomenutelný dojem? Snad vám náš stručný
popis pomůže rychle se zorientovat v bohatém festivalovém menu.

13. 3. Prodaná nevěsta

3. 4. Labutí jezero

Nejpopulárnější česká národní opera a jedna z nejlepších oper světové operní tvorby. Rozjásaná, hravá,
taneční, veselá a navíc s tradičními plzeňskými kroji –
taková je Prodaná nevěsta v podání výborné operní scény
divadla J. K. Tyla v Plzni. Sám skladatel tuto operu kdysi
označil za „hračku“, čímž měl na mysli její lehčí, komediální žánr. Vnímal ji mezi ostatními vážnými díly jako
jakési rozptýlení. Nejen příjemným rozptýlením, ale jistě
i hlubokým zážitkem se klenot české opery stane i pro
návštěvníky festivalu Tomáškova a Novákova hudební
Skuteč 2011.

Ačkoli ve světovém baletním odkazu najdeme mnoho
znamenitých titulů, jen jeden z nich pronikl do širokého
povědomí veřejnosti jako synonymum klasického tance
- Labutí jezero Petra Iljiče Čajkovského. Barvitý a tklivý
příběh o lásce prince a něžné Odetty si vydobyl nesmrtelnost. Máte jedinečnou příležitost balet poprvé vidět na
jevišti skutečského kulturního klubu, a to v provedení
Severočeského divadla opery a baletu v Ústí nad Labem.

20. 3. Pocta V. J. Tomáškovi
a V. Novákovi
Poctou skladatelům, jejichž jména festival nese ve
svém názvu, bude koncert složený z děl obou mistrů. V.
J. Tomáškovi se dostalo světového věhlasu především
díky jeho klavírní a písňové tvorbě. Klávesy koncertního křídla na pódiu velkého sálu se rozezvučí pod doteky
mistrovských prstů vynikajícího klavíristy Jana Simona.
Není pochyb o tom, že lze očekávat mimořádný zážitek.
V druhé části programu díky Komorní filharmonii Pardubice své smysly potěšíme Slováckou suitou V. Nováka,
který byl vášnivě odevzdaným milovníkem přírody a
folklóru. Slovácká sutia patří k tomu nejlepšímu a nejoblíbenějšímu, co zkomponoval.

23. 3. Originální koncert
saxofonového kvarteta
Smyčcových či dechových kvartet je celá řada. Méně
obvyklým a tím více atraktivním je těleso složené ze saxofonů. Provokativní a mnohdy živočišný zvuk saxofonu láká k návštěvě koncertů vskutku různorodé spektrum
posluchačů. Koncertní program nazvaný Od klasiky k
jazzu je ukázkou toho, jak se Českému saxofonovému
kvartetu daří spojovat hudební epochy a styly. Komorní
prostředí městského muzea přispěje k příjemné atmosféře večera. Repertoár, v němž kromě klasiky zazní např.
i skladba Jaroslava Ježka nebo Gerge Gerswina, přiláká
jistě i mladé publikum.

25. – 26. 3. Přehlídka pěveckých
sborů
Odlehčením a současně žánrovým zpestřením festivalu je pravidelná Mezinárodní přehlídka dětských a mládežnických pěveckých sborů. Na pódiu kulturního klubu
se pravidelně vystřídá ve dvou dnech několik sborů z
různých koutů republiky i ze zahraničí. Návštěvníci tak
mohou posuzovat úroveň jednotlivých sborů, stejně jako
repertoárové zaměření i celkovou image sboru.

27. 3. Vídeňská krev
Klasickou operetu bohatou na typicky vídeňské
straussovské melodie v programu festivalu představí
Moravské divadlo Olomouc. Množství známých melodií, veseloherní náboj, komika a bezstarostná pohoda
kořeněná lehkomyslností- to vše slibuje krásný divadelní
zážitek. Opereta patří ve Skutči k velmi žádanému žánru
a v kulturním klubu se výborně vyjímá.

10. 4. Dvořákova Mše D dur
Radostné a jasné dílo, jež prozrazuje Dvořákovu důvěrnou znalost chrámové hudby českého venkova, bylo
původně zkomponováno pro sóla, smíšený sbor a varhany. Po vydání v Londýně byl A. Dvořák požádán, aby
mši opatřil orchestrálním doprovodem. Vy máte příležitost vyslechnout si původní, neupravenou verzi, v níž
bude zvuk chrámových varhan v kostele Nanebevzetí
Panny Marie ve Skutči doplněn sborovým zpěvem domácího PS Rubeš a chrudimského PS Slavoj.

17. 4. Čtvero ročních období
Soubor čtyř houslových koncertů je nejznámějším
dílem Antonia Vivaldiho. Oblíbilo si jej i mnoho lidí z
řad těch, kteří jinak klasické hudbě příliš neholdují. Jeho
melodie jsou velmi chytlavé a často se s nimi setkáváme
nejen v koncertních sálech, ale i v běžném životě. Zážitek z nádherného díla jistě umocní překrásné prostředí
poutního kostela Na Chlumku v Luži a unikátní protagonisté: houslový virtuos Ivan Ženatý a uznávaný soubor
Barocco sempre giovane.

20. 4. Pergolesiho Stabat mater
Stabat mater je vrcholným dílem jednoho z nejslavnějších a nejvýznamnějších skladatelů neapolské školy
– Itala Giovanni Battista Pergolesiho. Stalo se tak populární, že bylo různě interpretováno i řadou jiných skladatelů (mimo jiné i J. S. Bachem). V prostředí kostela
Nanebevzetí Panny Marie ve Skutči dílo uvede Smyčcový kvartet Konzervatoře Pardubice spolu Pardubickým
dětským sborem Iuventus Cantans.

7. 5. Velkolepé provedení Requiem
Giuseppe Verdi strávil svůj život hloubáním o lidském
srdci, ve svých dílech odhaloval drama lidské situace:
za pomoci hudby, příběhů a rozmanitých postav. Stejně
jako v jeho operách se tragický přístup k lidskému osudu
objevuje i v jeho velkolepě pojatém Mensa da Requiem.
V Kulturním klubu Skuteč zazní v jedinečném provedení Filharmonie Hradec Králové, spojených pěveckých
sborů, vynikajících zahraničních sólistů a pod vedením
dirigenta Thomase Franka.

Vážení
hudbymilovní a
kulturní
přátelé,
opět po
roce si
dovolujeme vás
srdečně
pozvat na již VIII. ročník festivalu Tomáškova a Novákova
hudební Skuteč. Celý rok jsme
pracovali na scénáři, programu
a obsazení dnes již prestižní události
ve Skutči. Nepochybuji o tom, že letošní ročník vás nezklame a již dnes
se na festival velmi těším.
Nabídli jsme vám, pokud si zakoupíte vstupenky na všechny koncerty, výrazné slevy a festivalový
program jsme rozvolnili i na vaše

přání tentokrát do období dvou měsíců. Máme radost z toho, že vstupenky se velmi dobře prodávají a
proto doporučuji jejich včasné zajištění.
Kromě klasických oper Prodané nevěsty a Aidy bude nevšedním zážitkem bezesporu i koncert
v nově opraveném Poutním kostele
Na Chlumku, kde zazní A. Vivaldi,
nově ve Skutči uvidíme balet Labutí
jezero a jiné. Co však mohu všem,
kromě ostatních koncertů, vřele doporučit, je Verdiho Requiem. Toto
vrcholné dílo zazní ve hvězdném
obsazení německých sborů s dirigentem Thomasem Frankem (cca
140 zpěváků), Filharmonie Hradec
Králové, ale především s mezinárodně uznávanými sólisty z USA,
Havajských ostrovů, Srbska a Ukrajiny. Celkem bude na jevišti bezmála
200 účinkujících. (sólisty vám blíže

představujeme na str. 2). Rád bych
doporučil i koncert Pocta V. J. Tomáškovi a V. Novákovi. I zde vám
mohu zaručit maximální kvalitu.
Věřím, že i díky vaší pomoci
a návštěvě společně dokážeme festival rozvíjet tak, aby už nikdy v budoucnu nemohla být jeho existence
ohrožena. To bez vás, coby návštěvníků, nejde. Byť se některým z vás
mohou zdát ceny vysoké, věřte, že
tomu tak není. Snažíme se neustále
o to, aby ve srovnání s jinými podobnými festivaly byly naše ceny
hluboko pod průměrem. To se nám
daří nejen díky dobré návštěvnosti,
ale zejména díky úspěchům ve shánění dotací a finančních podpor, laskavé sponzory nevyjímaje.
Přeji vám všem krásné hudební
zážitky a těším se na viděnou.
Pavel Novotný

Vstupenky z předprodeje rychle mizí
Pro ty z vás, kterým se Skutečské noviny nedostávají do rukou pravidelně, bychom rádi předali informace o
probíhajícím předprodeji festivalových vstupenek. Předprodej byl zahájen již v prosinci a lístky na některá představení rychle mizí. Mezi ty nejvíce žádané patří vstupenky na balet Labutí jezero. Není divu, baletní představení
jsme ve Skutči dosud neměli možnost vidět. Navíc hned napoprvé jde o jeden z nejatraktivnější titulů v podání
výborné baletní scény.
O co je největší zájem?
Hlavní hlediště velkého sálu u baletu Labutí jezero je již téměř vyprodáno. Prodávají se ještě místa na balkoně a
připraveny jsou i místa na přístavcích. V žádanosti následuje opereta Vídeňská krev, je prodána více než polovina lístků. Následují obě
opery – z poloviny prodaná Aida G. Verdiho a
Prodaná nevěsta B. Smetany. Pokud vás tedy
oslovily právě tyto tituly, doporučujeme zajistit si vstupenky co nejdříve.
Předprodej probíhá na odboru kultury a
školství MěÚ Skuteč v úřední dny. Prodejní
hodiny jsou v pondělí od 12 – 17 hodin a ve
středu od 7.30 – 11 hodin.
Po telefonické dohodě lze provést i rezervaci vstupenek a jejich následné vyzvednutí
v dohodnutém termínu.
 Labutí jezero
pokračování na straně 3

15. 5. Závěrečná opera Aida
Opera Aida je obvykle považována za vyvrcholení
Verdiho celoživotního operního díla. Každopádně se řadí
k nejlepším dílům světové operní tvorby. Je tragickým
milostným příběhem a současně výpravným dramatem
plným velkolepých davových scén a působivých sborových partů. Aida vás v žádném případě neponechá chladnými a postará se i důstojné zakončení celého festivalu.



Prodaná nevěsta

 Aida

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

MEDIÁLNÍ PODPORA:

FESTIVAL PROBÍHÁ
S PODPOROU PARDUBICKÉHO KRAJE

SKUTEČSKÉ NOVINY

STRANA 2

Dvořákova Mše D dur rozezvučí skutečský kostel
Ze tří mší, které Antonín Dvořák
(8. 9. 1841 –1. 5. 1904) za svého
života pravděpodobně složil, se
zachovala jediná, D dur, vytvořená
v roce 1887. Ve své první podobě
byla určena venkovským kůrům
a psána pro sóla, smíšený sbor a

varhany. Pro vydání v Londýně byl
Dvořák požádán, aby mši opatřil
orchestrální doprovodem. Stalo se
tak v roce 1892 a v této podobě ji
dnes slýcháme nejčastěji. Nicméně
v rámci festivalu ji máme možnost
uslyšet v původní Dvořákově verzi.

Podnětem ke vzniku Mše D dur
bylo přání pražského architekta a
mecenáše umění Josefa Hlávky,
který chtěl složit mši pro zasvěcení
nově postavené kaple u jeho zámku v Lužanech. Přesto je tato mše
přirozeným a neodmyslitelným

krokem Dvořákovy tvůrčí cesty.
Je známo, že tento velikán měl
hluboké křesťanské a náboženské
cítění, které jej vedlo k postupnému
zhudebnění řady nejvýznamnějších liturgických textů. Dvořákova
zbožnost byla živou součástí jeho
myšlení.
Na Mši D dur je vidět přemýšlivý, neschematický přístup k úkolu.
Dvořák dokázal ozvláštnit své dílo
přesným a citlivým vystižením atmosféry. Mše D dur přímo vypovídá o kráse české krajiny, kouzlu jejích barokních kostelíčků s lidovou
výzdobou, o prosté moudrostí venkovských lidí i o důležitosti tradic a
víry národa.
V kostele nanebevzetí Panny
Marie ve Skutči uslyšíme Mši D
dur v neděli 10. dubna v její prvotní podobě, v níže uvedeném
provedení.

Mistrovské Stabat mater
Giovanni Battista Pergolesi (4. 1. 1710 – 16. 3. 1736) byl italský hudební skladatel, jeden z nejslavnějších a nejvýznamnějších skladatelů neapolské školy. První operu (církevní) zkomponoval ještě jako student. V raném věku bohužel onemocněl tuberkulózou.
Své vrcholné dílo – Stabat mater – složil prakticky na své smrtelné posteli. Stabat mater pro mužský soprán, mužský alt a orchestr bylo psáno na
objednávku neapolským chrámem
sv. Luigi di Palazzo, aby nahradilo
stejné dílo Alessandra Scarlattiho
uváděné na Velký pátek. Dílo se
stalo tak populárním, že bylo různě
upravováno řadou skladatelů, mimo
jiné i J. S. Bachem, který je použil
pro svůj žalm „Tilge, Höchster, meine Sünden“, BWV 1083.
Vrcholné dílo geniálního skladatele si můžeme vyslechnout v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve
Skutči 20. dubna. Pod vedením
Zdeňka Kudrnky zazní v provedení Smyčcového kvarteta Konzervatoře Pardubice a Pardubického
 G. B. Pergolesi
dětského sboru Iuventus Cantans.

Sóla: Helena Tamelová – soprán
Zdena Erlebachová – alt
Aleš Nehněvajsa – tenor
Jakub Hrubý – bas
Smíšený pěvecké sbory:
PS Rubeš a PS Slavoj


Varhany: Petr Hostinský,
Dirigent: Zdeněk Kudrnka

Interiér skutečského kostela se stává dějištěm krásných koncertů

Velkolepé provedení Verdiho Requiem
Italský hudební skladatel Giuseppe Fortunino Francesco Verdi (10. 10. 1813 – 27. 1. 1901) je
znám zejména díky jedinečným
operám. Většina z nich se stala trvalou součástí světového repertoáru.
Jednu z nich (Aida) si vyslechnou i
návštěvníci festivalu v jeho samém
závěru 15. května 2011.
G. Verdi byl velkým obdivovatelem a přítelem národního italského
básníka a spisovatele Alessandra
Manzoniho. Když v květnu roku
1873 Manzoni ve věku 89 let zemřel,
navrhl starostovi Milána, že složí
Rekviem na Manzoniho počest, pokud město uhradí náklady prvního
provedení. Koncert se konal u příležitosti prvního výročí Manzoniho
smrti a přinesl nevídaný úspěch. V
tomto díle nezapřel dramatického
operního skladatele. Od vyjádření
hlubokého žalu přešel k vrcholným
dramatickým scénám. Jedinečnost
této odbočky od své operní tvorby

Vídeňskou státní operu. Hostuje
v metropolitní opeře.
basista Jurij Krumlov
z Ukrajiny
V Kyjevě se narodil a vystudoval
operní zpěv a dirigování. Je sólistou
Státní opery Praha, ale úspěšně pů-

sobí i v řadě jiných světových operních domů.
zpívají pěvecké sbory: Marktkirche Wiesbaden, Rastislav Blansko a Cantus amici Pardubice
hraje: Filharmonie Hradec Králové
dirigent: Thomas Frank - Německo

Tuto vpravdě nesmrtelnou operetu vlastně velký vídeňský mistr
J. Strauss ani nenapsal. Její premiéra se konala až po jeho smrti. Upravovatelé měli nesmírně šťastný nápad - vytvořili děj vystihující velice přesně
dobu vídeňského kongresu, kdy se celé město smálo, tančilo a zpívalo a
k tomu vybrali nejkrásnější melodie Straussových, kvůli horším libretům,
méně hraných děl. Výsledkem je nesmírně účinné představení, které znovu
a znovu uchvacuje svou jásovou hudbou a vystihuje i nezaměnitelné ovzduší staré Vídně.

 Vídeňská krev

 Verdiho Requiem zazní ve velkém sále KKS

Moravské divadlo Olomouc se může pyšnit již bezmála dvousetletým
provozování operní a operetní scény. Publiku nabízí vynikající sólisty, ale
dbá i o maximální dramaturgickou pestrost zahrnující klasické operety, hudební komedie i muzikál. Vedle klasického repertoáru jsou zařazeny i méně
známé tituly. Vídeňskou krev uvede Moravské divadlo v rámci festivalu
Tomáškova a Novákova hudební Skuteč 27. března. Příznivci operety by
si neměli toto představení rozhodně nechat ujít.

Vivaldiho čtvero ročních období

Saxofony – klasika i jazz

V podání souboru Barroco sempre giovane a Ivana Ženatého zazní i Mozart a Pachelbel

Bouřlivější odezvu, než obyčejně vzbuzují komorní seskupení, můžeme očekávat od koncertu Českého saxofonového kvarteta 23. března
ve skutečském městském muzeu.
Koncert bude poněkud netradičně rozdělený na dvě poloviny - klasickou
a jazzovou. Saxofon jako nástroj je oblíbený díky svému charakteristicky
provokativnímu zvuku, v němž se radostné tóny snoubí s hlubokou melancholií. Nejdůležitější jsou však pochopitelně protagonisté, kteří mají velmi
daleko k akademické suchopárnosti. Ta se s tímto nejoblíbenějším dechovým nástrojem vynalezeným v roce 1840 Adolphem Saxem neslučuje, a to
ani když je využíván v tzv. vážné hudbě.

Čtvero ročních období – tak je
nazýván 1. až 4. houslový koncert
Antonia Vivaldiho, který pochází
pravděpodobně z roku 1725. Je rozdělen na čtyři části - sonety: jaro,
léto, podzim a zima. Vivaldi v nich
popisuje průběh celého roku. Každé
roční období se skládá z několika
vět - jaro: ptáci, potůčky, pastýřská
idyla, venkovský tanec, léto: Zefyr,
Boreás, klid, komáři, bouřka, vichřice, podzim: tanec, žně, opilý spánek, lov, útěk a zima: chlad, vítr,
déšť, krb, na ledě.
Festivaloví návštěvníci mají neobvyklou příležitost úžasné Vivaldiho dílo slyšet na jedinečném místě a v jedinečném provedení.
Barocco sempre giovane (Baroko stále mladé) je komorním



můžete 7. května ocenit v hledišti
KKS i vy.
V provedení Verdiho Requiem
se ve Skutči 7. května představí
jedineční zahraniční sólisté:
americká sopranistka
Sue Patchell
Odborná kritika si u ní cení nejen
jejího „vřelého a neobyčejně průzračného hlasu a elegantního zjevu“,
ale také jejího vášnivého a oddaného výrazu, který vytváří ve svých
rolích.
mezzosopranistka
Leandra Overmann ze Srbska
Vynikající mezzosopranistka sklízí značné ohlasy na světových scénách. Její herecké pojetí často přivádí diváky téměř k extázi.
Havajčan Keith Ikaia Purdy
tenorista
Pochází z Havajských ostrovů,
působí však zejména v Evropě, kde
účinkuje ve všech hlavních operních
domech, nevyjímaje La Scalu nebo

Vídeňská krev,
dárek všem příznivcům operety

Barocco sempre giovane

souborem složeným ze špičkových
mladých profesionálních hudebníků. Specializuje se na interpretaci
skladeb vrcholného baroka, nevyhýbá se však ani jiným slohovým
obdobím. Má za sebou řadu významných koncertů, je zván na domácí i zahraniční hudební festivaly
(Pražské jaro, Mezinárodní hudební
festival Brno, The Ohrid Summer
Festival, Mladé pódium, Svátky
hudby v Praze, Nitrianska hudobna
jar, Le Quattro Stagioni, IMusicFest of George Lobkowicz, Podblanický podzim, Theatrum Kuks,
Čarovné tóny Macochy, Klášterní
hudební slavnosti atd.), jeho koncerty vysílala v přímém přenosu
Česká televize, Televize Noe, Český rozhlas, nahrává na CD a pořádá

vlastní abonentní cykly koncertů.
Uměleckým vedoucím souboru je
Josef Krečmer.
Houslový virtuos Ivan Ženatý
Neslýcháme o něm často, ale
jakmile překročí naše hranice, dává
o sobě vědět. Přijíždí uskutečnit
koncert a připravit další plány.
Kdysi naděje české houslové školy, dnes už renomovaný umělec a
pedagog na Vysoké hudební škole
Carla Marii von Webera v Drážďanech. Kdysi laureát Čajkovského
soutěže a vítěz mezinárodní soutěže
Pražského jara, je dnes fundovaným komorním hráčem, sólistou
předních světových orchestrů a
uznávaným pedagogem.
Koncert v Poutním kostele Na
Chlumku v neděli 17. dubna se

bezpochyby stane jedním z nejsilnějších festivalových zážitků.
Vstupenky na koncert se prodávají také v IC v Luži.



Ivan Ženatý
 Poutní kostel Panny Marie Na Chlumku
je jedním z nejvýznamnějších míst východních
Čech a jeho nepřehlédnutelnou dominantou. Po
roční rekonstrukci interiéru byl slavnostně znovuotevřen 11. prosince
2010. Návštěvníci koncertu spatří mimo jiné
novou výmalbu v původních barvách a posoudí
celkovou restauraci varhan i hlavního oltáře.



Členy Českého saxofonového kvarteta na snímku jistě poznáte

Tak také kvarteto ve složení Roman Fojtíček (soprán, alt saxofon), Radim Kvasnica (alt, soprán saxofon), Otakar Martinovský (tenor sax.)
a Zdenko Kašpar (baryton sax.) své vystoupení koncipovalo. Nepostavilo
jej na konfrontaci obou hudebních stylů, ale naopak. Svými saxofony se
rozhodlo hudební epochy a styly spojovat. V první části koncertu uslyšíme
např. Rossiniho La Danzu či Loutky Bohuslava Martinů. Lze očekávat, že
„živočišné“ přednosti saxofonu vyniknou především ve druhé, jazzové půlce koncertu. Gershwinova Rapsodie v modrém nebo Ježkův Bugatti step
posluchačům jistě rychle rozproudí krev v žilách. Další hudební lahůdky
nebudeme jmenovat, přijďte se nechat příjemně překvapit.

SKUTEČSKÉ NOVINY
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Seznam skupin pĜijímaných odpadĤ
13 JINÉ MOTOROVÉ, PěEVODOVÉ A MAZACÍ OLEJE
15 KOVOVÉ OBALY, SKLENċNÉ OBALY, OBALY OBSAHUJÍCÍ ZBYTKY NEBEZPEýNÝCH LÁTEK NEBO
OBALY TċMITO LÁTKAMI ZNEýIŠTċNÉ, ABSORPýNÍ ýINIDLA, FILTRAýNÍ MATERIÁLY (VýETNċ
OLEJOVÝCH FILTRģ JINAK BLÍŽE NEURýENÝCH),

SbČrný dvĤr odpadĤ Skuteþ

16 PNEUMATIKY – OSOBNÍ,
17 ASFALTOVÉ SMċSI OBSAHUJÍCÍ DEHET, STAVEBNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ AZBEST, SMċSNÉ
STAVEBNÍ A DEMOLIýNÍ ODPADY NEUVEDENÉ POD ýÍSLY 17 09 01, 17 09 02 A 17 09 03, ZEMINA A KAMENÍ
NEUVEDENÉ POD ý. 170503, MċĆ, BRONZ, MOSAZ, HLINÍK, OLOVO, ZINEK, CÍN, ŽELEZO A OCEL,
NEŽELEZNÉ KOVY,

Provozovatel:

Provozní doba:

AVE CZ odpadové hospodáĜství s.r.o.

St 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Pá 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

Provozovna ýáslav
Hejdof 1666, 286 01 ýáslav
tel.: 327 314 394, fax: 327 316 131
e-mail: caslav@avecz.cz
IýO: 49356089

19 ŽELEZNÉ KOVY,

So 8:00 – 12:00

OdpovČdná osoba:
Bc. Iveta Jelínková

20 PAPÍR, LEPENKA, SKLO, TEXTILNÍ MATERIÁLY, ROZPOUŠTċDLA, ZÁěIVKY A JINÝ ODPAD OBSAHUJÍCÍ
RTUġ, BARVY, TISKAěSKÉ BARVY, LEPIDLA A PRYSKYěICE OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEýNÉ LÁTKY, BARVY,
TISKAěSKÉ BARVY, LEPIDLA A PRYSKYěICE NEUVEDENÉ POD ýÍSLEM 20 01 27, DETERGENTY
OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEýNÉ LÁTKY, BATERIE A AKUMULÁTORY, VYěAZENÁ ELEKTRICKÁ A
ELEKTRONICKÁ ZAěÍZENÍ, VYěAZENÉ ELKEKTRICKÉ A ELEKTRONICKÉ ZAěÍZENÍ NEUVEDENÉ POD
ýÍSLY 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35, DěEVO NEUVEDENÉ POD ýÍSLEM 20 01 37, PLASTY, KOVY, BIOLOGICKY
ROZLOŽITELNÝ ODPAD, OBJEMNÝ ODPAD, SMċSNÉ KOVY, JINÁ NEPOUŽITELNÁ LÉýIVA NEUVEDENÁ
POD ý.200125.

tel: 327 314 394

Souhlas k provozování zaĜízení vydal Krajský úĜad Pardubického kraje, Odbor životního prostĜedí, tel. 466 026 350

Sběrný dvůr ve Skutči zahajuje provoz Vstupenky z předprodeje rychle mizí

Od 2. února 2011 je pro občany Skutče a místních částí k dispozici pro odkládání odpadů v ulici Zvěřinova u obchvatu
nový sběrný dvůr, který bude provozovat firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Ta vzešla jako vítěz z vypsaného
výběrového řízení.
Seznam bezplatně odebíraných odpadů, provozní doba i potřebné kontakty jsou uvedeny na výše zveřejněném letáku.
V areálu p. Dachovského bude nadále fungovat, tak jako v minulosti, výkupna druhotných surovin.
Pavel Bezděk, místostarosta

Rozšíří se distribuce Skutečských novin?

Myšlenka na rozšíření distribuce
do většího regionu v okolí Skutče
není nová. Vedení města o ní uvažuje už několik let. První podrobné návrhy na spolupráci s dalšími
obcemi Mikroregionu SkutečskoLežáky byly připraveny už v roce
2008.
Skutečské noviny
do každé rodiny
V praxi by to znamenalo, že by
byl zvýšen náklad, ve kterém se
Skutečské noviny tisknou z dnešních 2700 ks na (řekněme) 5000 ks.
Současně bychom rozšířili rozsah
(počet stránek) SN z 8 na 10, nebo
popř. na 12 stran (podle toho, kolik
obcí by o spolupráci projevilo zájem). Následně by byly vyčísleny
celkové náklady na jedno rozšířené vydání a z něj pak vypočítána
poměrná částka, kterou by se daná
obec na vydání podílela. Ta by byla
stanovena podle velikosti prostoru
v novinách, který by obec mohla
zaplnit vlastními příspěvky a podle
počtu domácností v obci. Distribuci
by, stejně jako pro Skuteč a jí přidružené obce, zajišťovala pošta.
S návrhem na výše popsanou
spolupráci byly před dvěma lety na
společném jednání osloveny obce
Mikroregionu Skutečsko-Ležáky
(Prosetín, Vrbatův Kostelec, Holetín, Tisovec, Žumberk, Leštinka,
Lukavice, Mrákotín, Smrček, Předhradí a Hroubovice). Tehdy jsme

zájem nezaznamenali.
Předhradí má předběžný zájem
V letošním roce se starosta Pavel
Novotný spolu s redakcí Skutečských novin chystá oslovit konkrétní obce s aktuální nabídkou. Zatím
proběhlo jednání pouze s vedením
obce Předhradí, která již vyjádřila
zájem o to, aby se Skutečské noviny dostávaly i k občanům této obce.
Na místě je podotknout, že by mohlo dojít i ke změně názvu tohoto
informačního měsíčníku (např. Noviny Skutečska). Prostor, který by
byl určen obcím z mikroregionu by
byl samozřejmě viditelně označen,
popřípadě i barevně odlišen. Během zimních měsíců chceme prostřednictvím osobních jednání probrat možnou spolupráci i s dalšími
obcemi. Zaměříme se především na
ty větší, pro něž by spolupráce měla
největší význam.
Vlastní příspěvky
a vlastní prostor
Obsahem jejich příspěvků by
mohly být informace o plánovaných investičních akcích i provozních záležitostech obce, kultuře,
sportu a společenském životě. Tyto
informace svým občanům sdělují již nyní, díky různým, obvykle
čtvrtletně vydávaným zpravodajům. Nyní by však obce měly možnost, aby zveřejnily do širokého
okolí i další informace o své obcí,
o lokálních provozovnách, posky-

tovaných službách a živnostech,
o pěkných přírodních lokalitách,
pamětihodnostech, rodácích, výročích atd. atd.
Oboustranně výhodné řešení
Spolupráce by byla oboustranně užitečná. K občanům předmětné obce by se dostávalo pestré
spektrum informací o kulturní,
sportovním a společenském vyžití
v nedaleké Skutči, včetně veškerých dalších informací, které by
jistě v každodenním životě využili
(informace ze zdravotnictví, SeniorCentra, školství, o nových provozovnách, poskytovaných službách,
změnách v dopravě, odpadovém
hosp. a další a další).
Na vydávání obecních zpravodajů už tak musí obce nějaké náklady
vynakládat. Nyní by za částečně
zvýšené náklady mohly zajistit
svým občanům barevnou tiskovinu
s klasickým novinovým formátem
a poskytnout jim každý měsíc podstatně širší škálu informací.
Uvidíme, jak se k návrhu vedení Skutče vyjádří starostové, popř.
redakční rady jednotlivých obcí.
Čtenáře Skutečských novin budeme o průběhu jednání informovat.
Doufáme, že v tomto roce SN najdou své místo v mnoha dalších domácnostech regionu.
Lenka Balounová,
redakce SN

LEDNOVÁ SVODKA MP
Řídila přes zákaz
Dne 4.1. 2011 požádal o spolupráci kriminalista, který byl verbálně
napaden skupinkou rómů. Strážníci
se za použití modrého majáku do 4
minut dostavili do obce Předhradí,
kde uklidnili napjatou situaci. Následně bylo zjištěno, že jedna žena
řídila technicky nezpůsobilé vozidlo, ačkoli nikdy nevlastnila řidičský průkaz a již v minulosti ji byl
správním orgánem vysloven zákaz
řízení všech motorových vozidel.
Z uvedeného důvodu si případ převzali kolegové z OO PČR Skuteč,
pro podezření ze spáchání trestného
činu.
Střelba v lese
V lednových dnech se skutečští
strážníci zabývali střelbou v lese na
Zbožnově. Na střelbu a podezřelé

vozidlo je upozornili sami myslivci. V současné době již strážníci
znají majitele vozidla z Prahy. Není
vyloučeno podezření z pytláctví.
Vloupání do trafiky
Na oznámení od všímavých občanů
bezprostředně reagovali skutečští
strážníci dne 12. 1. 2011. V době od
9:00 hod. do 11:30 hod. neznámý
pachatel překonal uzavřené okno
trafiky u Botany, kde odcizil cigarety a žvýkačky. Strážníci zajistili
místo činu a provedli průzkum
okolí. Případ byl pro podezření ze
spáchání trestného činu krádeže
vloupáním předán kolegům z OO
PČR Skuteč.
Rozbil okno u auta
Poškozováním cizí věci se zabývají skutečští strážníci. V noci ze 13.

na 14. 1. ve Sládkově ulici zatím
neznámý pachatel pravděpodobně
lahví od Tuzemáku rozbil přední
okno osobního vozidla Fiat Punto.
Žádáme případné svědky, aby jakékoli informace k případu oznámili
na tel.: 731 557 489, případně anonymně prostřednictvím webu MP
(dotazy a připomínky).
Opilci
Hned několik opilců ohrožujících
bezpečnost a plynulost silničního
provozu řešili strážníci v uplynulém období. Rekordmanem je čtyřicetiletýletý muž, kterého strážníci
několikrát odvezli na protialkoholní záchytnou stanici, 2x mu volali
rychlou záchrannou službu a asi
10x ho odváželi domů.
Další info na:
www. mestskapolicie.estranky.cz

pokračování ze strany 1
Další značně využívanou variantou je objednání si většího množství
vstupenek a jejich platba bezhotovostním způsobem. Této možnosti
využívají především firmy, školy
či organizace, které vstupenky pořizují pro své zaměstnance. Platba
převodem na účet je samozřejmě
možná i u zájemců z řad jednotlivců, zejména u návštěvníků festivalu
z větší vzdálenosti. Veškeré kontakty uvádíme níže.
Jeden z koncertů v poutním
kostele v Luži
Koná-li se koncert ve velkém
sále Kulturního klubu Skuteč
(KKS), kupujete si lístky na konkrétní místa. V případě koncertů
v kostele nebo v muzeu jsou k dispozici vstupenky bez místa určení,
dle vlastního výběru v místě koncertu. Kterých koncertů se to týká?
V kostele Nanebevzetí Panny Marie
se uskuteční dva koncerty: Pergole-

siho Stabat mater a Mše D dur A.
Dvořáka. Atraktivním a též divácky
velmi žádaným bodem programu
je koncert, který proběhne v poutním kostele v Luži Na Chlumku
(Vivaldiho čtvero ročních období
s houslovým virtuosem Ivanem
Ženatým a souborem Barocco sempre giovane). Mimo objekt KKS se
uskuteční ještě koncert Českého
saxofonového kvarteta v Městském
muzeu Skuteč.
Vynikající díla v komfortním
prostředí
I dosud nejmenované tituly si
jistě zaslouží vaši pozornost, ať už
jde o koncert nazvaný Pocta V. J.
Tomáškovi a V. Novákovi nebo velkolepé Requiem G. Verdiho. Byla
by velká škoda nevyužít příležitosti
a nechat si ujít tak slavná díla klasické hudby, máme-li možnost navštívit je prakticky „doma“. Ušetříte čas i cestu do vzdálených míst. I
ve Skutči vás čeká komfortní pro-

středí a nečekaně příznivé ceny.
Vstupenky na festivalové
koncerty potěší
Všem milovníkům klasické hudby můžeme navíc nabídnout výrazné cenové zvýhodnění. Zakoupíte-li si sadu vstupenek na všechny
koncerty, ušetříte celkem 600,- Kč.
Toto předplatné, stejně jako i jednotlivé vstupenky poslouží jako
vhodný a určitě i milý dárek. Udělejte sobě i svým blízkým radost.
Věříme, že si z bohatého festivalového menu určitě vyberete. Jakékoli informace vám rádi telefonicky
nebo písemně sdělíme. Obracejte
se na nás na níže uvedených kontaktech.
Lenka Balounová, lenka.balounova@skutec.cz, tel.: 469 326 487,
mobil: 731 557 477
Petr Sedlák, petr.sedlak@skutec.cz,
tel.: 469 326 486, mobil: 731 557
422

 Komfortní prostředí velkého sálu je připraveno na další festivalový ročník. Návštěvníkům nabízí pohodlí
divadelních sedadel a dobrou akustiku, vystupujícím dostatečně velké pódium, potřebné technické vybavení
i kvalitní zázemí.

Zrušený spoj bude do Žďárce k nádraží opět zajíždět
V prosinci 2010 jsme zaznamenali několik připomínek ohledně spoje č. 11 linky 620400
Skuteč - Svratka s tím, že tento spoj přestal zajíždět na nádraží Žďárec.
Kontaktovali jsme tedy koordinátora jízdních řádů firmu OREDO s.r.o, s tím, že tento spoj byl využíván
nejen jako návazný na zrušený vlakový spoj, ale i místními obyvateli a také občany Malinného při vyřizování
svých záležitostí, cestě od lékaře apod.
Firma OREDO nám nyní sdělila, a s potěšením toto sdělení zveřejňujeme, že po dohodě s dopravcem
Veolia bude spoj č. 11 linky 620400 od 6. 3. 2011 opět zajíždět a zastavovat ve Žďárci na nádraží.
Pavel Bezděk

Návštěvnost webových
stránek www.skutec.cz

Díky statistice můžeme sledovat,
jak se pohybuje návštěvnost webových stránek města. A z doložených
údajů máme radost. Za období od
poloviny 18. října do 23. ledna (tj.
13 týdnů) městský web navštívilo
už 15 380 lidí. Průměrná týdenní
návštěvnost je 1 183 lidí. Objeví-li
se na stránkách nějaká významná
aktualita či zajímavost, zvýší se
denní návštěvnost až na 400. Zpravidla jsou pak silnější pondělky.
Sledujte aktuality na www.skutec.cz Za vaši přízeň děkujeme.

SLUŽBY ÚŘADŮ NA MěÚ
VZP – každou 1. a 3. středu v měsíci od 13.00 do 14.30 h.
NOTÁŘKA – každý 3. čtvrtek v měsíci od 8.30 do 14.00 h.
Služby pro zdravotně postižené (poradenství)
– Každý poslední čtvrtek v měsíci od 8.00 do 12.00 h.
Okresní správa soc. zabezpečení ve Skutči již neúřaduje!
Úřední hodiny probíhají v zasedací místnosti úřadu MěÚ
Skuteč v přízemí budovy.

STRANA 4
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U S N E S E N Í
z 3. zasedání rady města konaného
dne 20.12.2010 na MěÚ ve Skutči
Rada města schvaluje:
01/003
Úpravu ceníku pronájmů KKS s platností od 1.1.2011, dle přílohy.
02/003
Žádost ředitele ZUŠ V.Nováka
o čerpání prostředků z rezervního
fondu školy, dle přílohy.
03/003
Změnu položkového rozpočtu ZŠ
Komenského, dle přílohy.
04/003
Odměnu řediteli SeniorCentra Skuteč,
dle přílohy.
05/003
Žádost o ukončení nájemního poměru
k bytu č.2 v domě čp. 970 Skuteč,
ul.Družstevní, dle přílohy.
06/003
Podmínky k pronájmu bytu č.2 o velikosti 1+0 v domě čp.970 Skuteč, ul.
Družstevní na dobu určitou jednoho
roku, dle přílohy.
07/003
Žádost o ukončení nájemního poměru
k bytu č.21 v domě čp.933 Skuteč, ul.B.
Němcové, dle přílohy.
08/003
Podmínky k pronájmu bytu č.21
o velikosti 1+0 v domě čp. 933 Skuteč,
ul.B. Němcové na dobu určitou jednoho roku, dle přílohy.
09/003
Žádost
paní
Lucie
Valentové
o ukončení nájemního poměru dohodou k 31.1.2011 k bytu č.8 v domě
čp.915 Skuteč, ul.Družstevní. dle
přílohy.
10/003
Podmínky k pronájmu bytu č.8 o velikosti 1+1 v domě čp.915 Skuteč,
ul.Družstevní na dobu určitou jednoho
roku.
11/003
Přidělení bytu č.33 o velikosti 1+2
ve Skutči 917, ul. Družstevní na dobu určitou jednoho roku paní Šárce
Jedličkové, Skuteč 137, dle přílohy.

12/003
Prodloužení nájemní smlouvy do
30.6.2011 panu J. Malínskému k bytu
č.8 Skuteč 917, dle přílohy.
13/003
Žádost o grant na rekonstrukci mostu
Předhradí u Skutče – Hněvětice, dle
přílohy.
14/003
Smlouvu o připojení elektrické požární
signalizace prostřednictvím zařízení
dálkového přenosu dat na pult centrální
ochrany, o vyhodnocování požárnětechnických informací a o přijetí
opatření pro účinné provedení zásahu
požární jednotkou, dle přílohy.
15/003
Prodloužení pronájmu nebytových
prostor v domě čp.914 a 946 ve Skutči
pro Seniorcentrum Skuteč na dobu
určitou od 1.1.2011 do 31.12.2011,
dle přílohy.
16/003
Dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v domě čp.525 ve Skutči
pro Renospond, s.r.o. Zderaz na dobu
určitou od 1.1.2011 do 31.12.2011,
dle přílohy.
17/003
Nájemné za minulé 3 roky a pro rok
2011 ve výši 1500,-Kč/m2 za užívání
prostor TS pro ČEZ Distribuce, a.s.
Děčín, dle přílohy
18/003
Čerpání
rozpočtu
za
období
I.-XI./2010.
19/003
Odpis nepotřebného dlouhodobého
majetku, dle příloh.
20/003
Zastavení exekucí, dle příloh.
21/003
Žádost obce o poskytnutí dotace na
požární techniku a věcné prostředky
požární ochrany jednotky SDH obce
z rozpočtu Pardubického kraje na rok
2011, dle přílohy.

U S N E S E N Í
ze 4. zasedání rady města konaného
dne 13. 1. 2011 na MěÚ ve Skutči
Rada města schvaluje:
01/004
Složení komise pro otvírání obálek
v rámci zjednodušeného podlimitního
řízení na zajištění služby „Svoz a likvidace odpadů pro Město Skuteč“, dle
přílohy.
02/004
Složení komise pro hodnocení nabídek
v rámci zjednodušeného podlimitního
řízení na zajištění služby „Svoz a likvidace odpadů pro Město Skuteč“, dle
přílohy.
03/004
Ceník hlášení a podmínky provozu
městského rozhlasu, dle přílohy.
04/004
Úprava ceníku pronájmů KKS s platností od 15.1.2011, dle přílohy.
05/004
Nové platové výměry ředitelů škol
a školských zařízení zřízených Městem
Skuteč s účinností od 1.1.2011, dle
přílohy.
06/004
Podání žádosti na projekt „Turistický
informační systém města Skuteč“ v rámci programu Pardubického kraje s názvem „Podpora budování infrastruktury
cestovního ruch u v Pardubickém kraji,
dle přílohy.
07/004
Rozpočtovou změnu č.7/2010, dle
přílohy.
08/004
Prodloužení nájemní smlouvy do
31.3.2011 paní V.Kudláčkové k bytu
č.8, Skuteč 377, dle přílohy.
09/004
Prodloužení nájemní smlouvy do
30.6.2011 paní L.Mužíkové k bytu č.5,
Skuteč 377, dle přílohy.
10/004
Přidělení bytu č.8 o velikosti 1+1
ve Skutči 915, ul.Družstevní na
dobu určitou jednoho roku paní
O.Hiesböckové, Skuteč 358, dle
přílohy.
11/004
Přidělení bytu č.21 o velikosti 1+kk
ve Skutči 933, ul.B.Němcové na dobu
určitou jednoho roku panu T.Andrlemu,
Skuteč 849, dle přílohy.
12/004
Podmínky k pronájmu bytu č.2 o velikosti 1+kk v domě čp.970 Skuteč,
ul.Družstevní na dobu určitou jednoho
roku, dle přílohy.
13/004
Smlouvu o převodu práv a povinností z Pham Van Thanh na společnost
VIVA PLUS s.r.o., Kubelkova 1224/42,

Praha 3-Žižkov, dle přílohy.
14/004
Dohodu o ukončení nájemní smlouvy
z dne 10.3.2009 mezi Městem Skuteč
a Městskými vodovody a kanalizacemi
Skuteč, dle přílohy.
15/004
Výpůjčku částí pozemkových parcel na
stavbu vodovodních a kanalizačních
řadů Lázně a Bílý Kopeček na dobu neurčitou pro Městské vodovody
a kanalizace Skuteč, dle přílohy.
16/004
Prodloužení stávajících smluv na dobu
určitou od 1.1.2011, do 31.12.2014
za stejných podmínek pro J.Bednáře,
manž.Bezdíčkovi,
M.Hanuse,
J.Hladíka, J.Hradeckého, O.Kreminovi,
P.Kudláčka, A.Marka, J.Michálka, J.
a R.Müllerovi, J.Navrátila, L.Pelikána,
H.Peškovou,
D.Sodomkovou,
H.Sokolovou, M.Vaškovou vše ze
Skuče, J.Boušku, Z.Kořínkovou vše
ze Žďárce u Skutče, M.Doležala,
J.Jadrného, S.Vojtovou vše ze Zbožnov,
P. Fikejzl ze Štěpánova, dle přílohy.
17/004
Rozsah oprav v prostorách restaurace
u Jonáše, dle přílohy.
18/004
Odpis nepotřebného dlouhodobého
majetku, dle příloh.
Rada města doporučuje ZM schválit:
19/004
Obecně závaznou vyhlášku Města
Skuteč č.1/2011 o místních poplatcích,
dle přílohy.
20/004
Obecně závaznou vyhlášku Města
Skuteč č.2/2011 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů,
dle přílohy.
21/004
Zřízení věcného břemene přípojky
za účelem uložení, provozování
a údržba vodovodního zařízení na
p.p.č. 468/4 Skuteč za náklady spojené se zřízení, věcného břemene pro
Městské vodovody a kanalizace Skuteč,
dle přílohy.
22/004
Rada města nedoporučuje ZM schválit:
23/004
Prodej nebytového prostoru v domě
č.p.379 Skuteč, paní D.Mudrochové,
dle přílohy.

Nová sociální služba

Od 1. 2. 2011 bude v prostorách Centra pro zdravotně postižené Pardubického kraje v Chrudimi (Revoluční 594) přístupná nová sociální služba
(ve všední dny od 9 – 16 h.). Jedná se o internetovou učebnu pro zdravotně postižené. Tři kompletní počítačové sestavy budou klientům sloužit
k vyhledání potřebných informací o svém zdravotním stavu, o možnosti
zaměstnání nebo dalších informací, které pomohou jejich integraci do společnosti. V učebně bude dostupná tiskárna, kopírka a skener, přítomen bude
odborný pracovník, který ochotně pomůže klientům v případě potřeby při
obsluze počítače. Jeho úkolem bude proškolovat klienty a učit je základní
postupy při práci na počítači. Využívání počítačů a přístup na internet bude
pro klienty Centra bezplatné.
Další info u pracovníků Centra. Lukáš Hnát, sociální pracovník; mobil:
775 693 989, tel.: 469 620 320, mail: lukas.hnat@czp-pk.cz nebo marketa.
divisova@czp-pk.cz

Nemocnice zvolily společný postup

Pardubice – Hejtman Pardubického kraje Radko Martínek a radní pro
zdravotnictví Markéta Tauberová se sešli s řediteli pěti krajských nemocnic.
Upřesnili počet výpovědí lékařů. K 28. 2. 2011 by jich odešlo celkem 219 z
596. Chrudimská nemocnice eviduje 37 výpovědí.
„Dohodli jsme se na jednotném postupu všech krajem zřizovaných
nemocnic. V tuto chvíli je pro nás prioritou zajištění akutní péče,“ řekl
hejtman po jednání. „S řediteli nemocnic se budeme scházet každé pondělí
až do vyřešení krizového stavu.“
Viníkem rozjitřené situace je podle hejtmana Radko Martínka ministerstvo zdravotnictví, které vyhlásilo snižování platů lékařů: „S tím Pardubický kraj nemůže v žádném případě souhlasit, žádné mzdy snižovat nebudeme.“
(jr)
Mgr. Jakub Rychtecký
oddělení komunikace Pardubického kraje

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
- LEDEN 2011 Mezi skutečské občany byly
slavnostně přivítány tyto děti:
Vojtěch Pešek, Družstevní
Martina Řehořová, Žďárec u Sk.
Denisa Mašková, Zahradní
Jakub Glos, Družstevní

ŽIVOTNÍ JUBILEA OSLAVILI
70 let
 Naděžda Broklová , V. Nováka
 Jindřiška Pírková, Nová Ves
 Marie Filipiová, Zbožnov
 František Obolecký, Sládkova
75 let
 Irena Sádovská, Štěpánov
 Jiří Diblík, Smetanova
 František Ryšavý, Sládkova
80 let
 Marie Andrlíková, Štěpánov
 Vlasta Kubíčková, Radčice
85 let
 František Salášek, Zahradní
 Marie Richterová, Sládkova
 Milada Černá, Skutíčko
 Jan Vodička, Štěpánov
90 let
 Vlasta Březinová, Smetanova
 Jiřina Chalupníková, Havlíčkova
91 let
 Marie Husáková, Smetanova

Vánoce u nás v SeniorCentru

U S N E S E N Í
z mimořádného zasedání zastupitelstva města konaného
dne 15. prosince 2010 v zasedací místnosti MěÚ Skuteč
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
- úvodní zprávu starosty města od posledního zasedání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města pověřuje:
- radu města schvalováním rozpočtových
změn za rok 2010 do dalšího zasedání
zastupitelstva
Zastupitelstvo města schvaluje:
- ověřovatele: František Sokol, Vlastimil
Huňáček
- návrhovou komisi: Jaroslav Hetfleiš,
Mgr. Leoš Lukaštík, Miroslav Koreček
- program mimořádného zasedání zastupitelstva města
- prodej pozemku pod trafostanicí na
části pozemkové parcely č.721/1
nebo 733/5 o výměře 20m2 k.ú.

Skuteč za cenu dle znaleckého posudku + náklady spojené se zřízením
pro ČEZ Distribuce, Děčín, dle přílohy
- zřízení věcného břemene za účelem
umístění, zřízení a provozování
el.zařízení na p.p.č.2452/11,
2453/8, 2659, 2452/12, 239,
234, 265, 2543/13, 2162/1,
2461/1,
2461/2,
2539/4,
2539/3, 2452/14, 2603, 225,
2452/10, 2460/5, st.p.311 a 327
(ul.V.Nováka, Hálkova, V.Svobody,
Klínek) vše k.ú. Skuteč za cenu
100Kč/bm + náklady spojené se
zřízením pro ČEZ Distribuce a.s.,
Děčín, dle přílohy

V předvánočním období ani
naši klienti nezaháleli a přípravy
na Vánoce byly veliké. V malých
a útulných dílničkách, kde se
scházíme každé všední odpoledne, probíhaly ruční práce, pečení
i vaření. Nejprve jsme připravovali výrobky na vánoční výstavu, která se mimochodem velice
vyvedla. Naši klienti jsou velice
šikovní. Na obrázku můžete vidět
paní Marii Moučkovou, která i ve
svých 98 letech dokáže vyrobit
svíčku z včelího plástu.

Následovala výzdoba chodeb
a oken našich budov, a pak už
jsme si užívali pečení vánočního
cukroví. To dodalo svojí vůní ještě
větší vánoční atmosféru. Vše bylo
zakončeno vánočními besídkami,
které navštívil i pan starosta Pavel
Novotný. Zazpívat nám přišly děti
ze základní školy Komenského
a pěvecký sbor při ZUŠ Skuteč.
K poslechu hrál pan Vávra. Všem
jim touto cestou ještě jednou děkujeme.
Irena Merklová,
SeniorCentrum Skuteč

Poděkování

Jménem zarmoucené rodiny bychom chtěli poděkovat všem, kteří se
přišli dne 22. 12. 2010 rozloučit s panem Vlastimilem Abeskou, zejména
spolupracovníkům a kamarádům z Botany, za účast a květinové dary.
Zároveň bychom chtěli poděkovat pohřebnímu ústavu Cemper a synové
za vstřícný přístup a důstojné vypravení posledního rozloučení.
manželka Dáša, dcera Hanka s rodinou, Tomáš a Míša Abeskovi,
Andrea a Jirka Michálkovi a Lukáš s Janou Žákovi s rodinami

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY JSOU OD 9 DO 13 HODIN
Únor
5.2. Sobota
6.2. Neděle
12.2. Sobota
13.2. Neděle
19.2. Sobota
20.2. Neděle
26.2. Sobota
27.2. Neděle

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

Josef Cimburek
Josef Cimburek
Yvona Chludová
Yvona Chludová
Jiří Janovský
Jiří Janovský
Jan Konývka
Jan Konývka

Skuteč
Skuteč
Skuteč
Skuteč
Hlinsko
Hlinsko
Hlinsko
Hlinsko

Tyršova 386
Tyršova 386
Smetanova 315
Smetanova 315
Wilsonova 590
Wilsonova 590
Poličská 444
Poličská 444

Březen
5.3. Sobota
6.3. Neděle
12.3. Sobota
13.3. Neděle
19.3. Sobota
20.3. Neděle
26.3. Sobota
27.3. Neděle

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

Lubomír Pecháček
Lubomír Pecháček
Eva Krejčí
Eva Krejčí
Zora Dvořáčková
Zora Dvořáčková
Eva Konývková
Eva Konývková

Miřetice 31
Miřetice 31
Krouna 350
Krouna 350
Hlinsko
Hlinsko
Hlinsko
Hlinsko

Zdravotní středisko
Zdravotní středisko
Husova 64
Husova 64
Nádražní 548
Nádražní 548

ETA Hlinsko
ETA Hlinsko

Poliklinika Hlinsko
Poliklinika Hlinsko

STRANA 5

SKUTEČSKÉ NOVINY

Novinové výstřižky ožívají

Seriál článků z kroniky „Stalo se před 50 lety“ jsme od ledna 2011 nahradili jiný tématickým celkem. Máme možnost sledovat nejrůznější události spojené s naším městem a jeho okolím očima redaktorů dávno zaniklých novin. Noviny pochází ze sbírek skutečského městského muzea a jednotlivé příspěvky
pro nás vybral a fotografiemi doplnil vedoucí muzea Libor Aksler.

JITŘENKA – ÚNOR 1897

Schůze obecního zastupitelstva

Dne 21. února jednalo se o obsazení místa městského tajemníka. Z 19
došlých žádostí přijat za tajemníka pan Josef Hladík, dosavadní solicitátor
v kanceláři p. dr. Poláka. Dá se očekávati, že jmenovaný pán veškerou svou
píli vynaloží na přehledné upravení obecních příjmů a vydání, jakož i na pořízení řádného inventáře obecního jmění. Odstupující pan tajemník Václav
Chlumecký vedl správu obecní po 16 roků a toliko pokročilé stáří přimělo
jej ke složení hodnosti. Dále předložen rozpočet na rok 1897, který vykazuje v příjmu zl. 7 363, naproti tomu vydání v obnosu 8 538. Schodek má být
vyrovnán 15% přirážkou k daním. Návrh na výpůjčku 60 tisíc zl. ze zemské
banky nemohl být projednán, neboť pro pokročilost času někteří páni ze
schůze se vzdálili. Stále otevřený bod týkající se nákladu na dostavbu měšťanské školy způsobuje potíže. V zájmu dobré shody a prospěchu obce bylo
by si přáti, aby tato trapná otázka již jednou byla vyřízena.

JITŘENKA
– ÚNOR 1898

JITŘENKA
– ÚNOR 1898

Postřelen

Něco o té
drahotě

U zdejšího zámečníka p. Františka Kulhavého zaměstnám byl Fr.
Srazil, rodem z Řetice u Pardubic.
5. ledna konal nějakou práci před
dílnou, když tu ze sousedství přišel
k němu žák 3. měšťanské třídy Jan
Bělovský, který v zámečnické dílně
vyšťáral starou tam stojící pušku.
Počal ji zkoušeti, ačkoliv byl Srazilem od toho varován. Pojednou rána
vyšla a celý náboj zblízka vstřelen Srazilovi do ruky a oka, takže
se srdcervoucím výkřikem sklesl
k zemi. Zůstane z něj mrzák, neboť
jedno oko mu vypáleno a ruka těžce
pohmožděna. Ubohý hoch, velice
řádný a tichý, odvezen do nemocnice v Chrudimi.

JITŘENKA
– ÚNOR 1898

Nehoda při koulení
Lakýrník pan Josef Vaško hrál
s několika soudruhy v kuželky
v hostinci „U zlatého kohouta“. Při
jednom hodu zavrávoral a tak nešťastně upadl, že si zlámal
nohu ve stehně. Těžce zraněného ho odnesli do jeho
bytu přítomní hosté. Litujeme ubohou jeho paní.

Je to bída na tom světě, ne snad
mravní, nýbrž skutečná hmotná bída,
která mívá v zápětí strašný následek
– hlad. Vše, co se dnes v domácnosti
potřebuje, přes noc zdražuje. Během
několika neděl kilo mouky stouplo
ze 16 kr. na 23, chleba z 8 na 13 kr.
ač úroda nebyla tak špatná a aniž by
se dle těchto cen rolníků obilí platilo.
Loňského roku stál metrák brambor
1 zlatý 60 krejcarů a přece alespoň
tento „boží dar“ se urodil a vzdor
velkým dešťům byl od nákazy zachráněn! Jiná léta urodilo se ovoce
a to nahradilo nejen brambory, nýbrž
částečně i chléb. Z ovoce vařívala se
„kaše“ a v mnohé rodině nasytily se
děti čerstvými nebo sušenými jablky, křížalami. Zdražilo uhlí, zamýšlí
se poplatek z dovozu petroleje, cukru a sám Perun ví, z čeho všeho!
Věru, že by pak už nescházelo, než
ještě poplatek z čistého „Božího
vzduchu“. Nejhůře při této drahotě
vede se těm, kteří nemají stálého vý-

 Škola, o které se páni zastupitelé delší dobu dohadovali, byla dnešní ZŠ Smetanova.

Pomoc zvířatům

 Pekáren bylo po městě mnoho, zato jejich fotografií je poskrovnu.
Tento snímek strojní pekárny ve Smetanově ulici (kousek pod náměstím) je z roku 1917.
dělku, nebo na určitý skrovný plat poukázáni jsou. Vydání se zvyšuje, příjmů
nepřibývá, ano namnoze se scvrkají. Nelze se pak diviti, že se konsumenti
i protizákonných prostředků uchopí, aby skutečné neb domnělé zdražitele
potravin výhrůžkami alespoň postrašili. Podobného dožili jsme se i ve Skutči. V noci na 4. prosince min.roku navěšeny byly po domech plakáty proti
pekařům a židům. Bohudíky u nás k žádným výtržnostem nepřišlo!

ka. Naše škola přispěla stejně jako
v minulých letech částkou 3 000 Kč
na zajištění celoroční péče o čápa
černého. Podrobné informace o programu a možnosti pomoci dalším živočichům na www.pasicka.cz.
Již tradiční akcí byl sběr kaštanů a
chystání vánočního stromku a nadílky (ovoce, ořechy, semínka a suché
pečivo) pro zvířátka školní družinou
v lese za koupalištěm. Letos si obdobný dárek pro zvířata připravili
také žáci osmé třídy, kteří přispěli do
zásob na přikrmování zvěře myslivcům.
Mgr. Martin Vtípil

JITŘENKA – ÚNOR 1899
nejvyššího vyznamenání zlatého záslužného kříže s korunou veledůstojnému knězi jubiláru p. P. Josefu Kvapilovi, konst. radovi, biskupskému vikáři,
sekretáři a děkanovi atd. ve Skutči. Slavnost započala 9. února k 10. hodině
dopoledne. Spolky a korporace počaly se scházeti u radnice. Průvod zahájený mládeží škol měšťanských a obecních doprovázela úplná hudba Sokola
lužského, následovalo obecní zastupitelstvo v čele p. měšťanostou Přibyslavským, okresní zastupitelstvo s p. starostou Macháčkem, úředníci c.k. okresního soudu, c.k. berního úřadu, měšťanská Beseda, pěvecký spolek Rubeš
s praporem, místní dámský odbor Národní jednoty severočeské, spolek vojenských vysloužilců s praporem, a průvod uzavírali hasičští sborové. Zdejší
sbor s praporem, pak sbory ze Skutíčka, Štěpánova, Žďárce a Zbožnova. Tento imposantní průvod stanul před děkanstvím a utvořen byl špalír ode dveří
děkanství až ke hlavnímu vchodu chrámovému. Po chvíli se objevil oslavenec
doprovázen p. c.k. okresním hejtmanem a jinými hodnostáři a odebral se do
chrámu., kdež přikročeno ku slavnostnímu připnutí záslužného kříže.
 Josef Kvapil působil ve Skutči v letech 1872 až 1900. Již v roce 1891
mu bylo uděleno čestné občanství. Narodil se v Radimi, pochován je v rodinné hrobce v Luži.

Speciální základní škola ve Skutči – naposledy z loňského roku
Vánoční výstava

vhodné náměty pro vánoční tvoření.
Práce probíhaly v dílně, v keramické dílně, v kuchyňce, v běžných
hodinách pracovního vyučování,
pracovních činností, výtvarné výchovy i ve školní družině. A že se
opravdu výstava vydařila, se mohl
přesvědčit nejeden návštěvník. Děkujeme všem, kteří se přišli podívat
a ocenili naši práci. Poděkování
patří také Městskému úřadu ve
Skutči za zapůjčení prostor malého
sálu a sponzorům – skutečským firmám Spektrum s.r.o. a SKOS s.r.o.
Libuše Špičáková

Záchranáři ve škole
Ve čtvrtek 16. prosince navštívili naši školu záchranáři z Hradce

ZŠ Komenského se v roce 2011
opět zapojila do programu „Adoptujte si zvířátko“. Jeho hlavním
posláním je péče o poraněné či oslabené volně žijící živočichy – jejich
léčení, rehabilitace a navracení zpět
do přírody. Adopce vybraného trvale
handicapovaného živočicha spočívá ve finančním příspěvku, který je
určen na veterinární péči, stravu a
údržbu voliéry, které zajišťuje Záchranná stanice volně žijících živočichů a centra ekologické výchovy
„Pasíčka“ v Boru u Skutče, provozovaná základní organizací Českého
svazu ochránců přírody Novohrad-

Slavnostního odevzdání

 Hostinec U zlatého kohouta byl zásadně
přestavěn v r. 1907 – na
Okresní dům, čtenáři si
objekt upamatují spíše
pod názvem dlouholeté
restaurace Sport.

Vánoční výstavu – součást projektu „Máme dveře dokořán“, jenž
je financován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem ČR,
pořádáme v naší škole již tradičně.
Pro širokou veřejnost se uskutečnila na sklonku roku ve dnech 17.
a 18. prosince 2010 v malém sále
Kulturního klubu ve Skutči. Přípravy tohoto dlouhodobého projektu
začaly již v září. Všichni jsme promýšleli, čím bychom překvapili,
čím bychom se pochlubili a hlavně
čím bychom potěšili návštěvníky
výstavy. Usilovně jsme vyhledávali

100 let ZŠ Komenského
U příležitosti 100. výročí položení základního kamene ZŠ Komenského srdečně zveme všechny bývalé, současné i budoucí žáky, bývalé kolegy
a další příznivce školy na oslavu, která proběhne 16. 4. 2011 v budově školy. Součástí oslav bude i Den otevřených dveří spojený s výstavou historických fotografií, vysvědčení, učebnic a pomůcek. Prosíme proto absolventy
o laskavé zapůjčení těchto materiálů.
Přijďte, zavzpomínejte na historii školy, seznamte se s její současností,
vyzkoušejte si práci s moderní didaktickou technikou, potkejte své spolužáky a vyučující.
Podrobný program oslav zveřejníme v březnovém čísle Skutečských novin.
Mgr. Jiří Navrátil

Králové. Jejich cílem bylo seznámit
žáky s činností záchranné služby.

V úvodu přednášky proběhla prezentace, během níž bylo možno pomocí fotografií zhlédnout mimo jiné
i vybavení sanitního vozu, vrtulníku
a dispečinku ZS. Poté následovala
praktická ukázka poskytnutí první
pomoci na resuscitační figuríně,
kterou si mohli žáci dokonce i vyzkoušet. Z pedagogického sboru byl
vybrán dobrovolník, který sehrál
roli člověka v bezvědomí, jemuž

byla poskytována první pomoc. Na
závěr proběhla debata o zdravotní
prevenci, při které byli žáci poučeni, jak předcházet úrazům. Návštěva zdravotníků byla pro žáky
i pedagogy zajímavým a poučným
zpestřením výuky. Videozáznam
z návštěvy zhlédnete na www.spzsskutec.cz. – záložka videozáznamy.
Michaela Jelínková

Novoroční přání
Všem čtenářům Skutečských
novin přejeme hodně štěstí, zdraví,
spokojenosti a mnoho pracovních
úspěchů v novém kalendářním roce
2011. Váš zájem o dění v naší škole
nám přináší radost a potěšení a motivuje nás k realizaci nových nápadů a aktivit. K těm letošním, svým
významem nejdůležitějším, patřilo
otevření speciálně pedagogického
centra pro klienty se speciálními
vzdělávacími potřebami, které zaštítilo několikaleté úsilí speciálních

pedagogů v poradenské činnosti. A
co dál? Našim žákům a klientům se
budeme se snažit i nadále poskytovat
co nejlepší výchovu, vzdělávání a
komplexní poradenský servis, nově
bychom se chtěli podílet na službách
těžce zdravotně postiženým klientům, kteří nejsou schopni se bez pomoci společnosti zapojit do dalšího
vzdělávání nebo pracovního procesu. Zachovejte nám přízeň i v dalším
roce, budeme ji opravdu potřebovat.
Eva Rybenská

ZŠ Smetanova se úspěšně
zapojuje do projektu EU
NÁZEV PROJEKTU: UČÍME SE NOVĚ
TERMÍN REALIZACE PROJEKTU: 01/2011 - 06/2012
CÍLE PROJEKTU:

 využití evaluačních nástrojů pro zjišťování kvality výuky, úrovně vzdělanosti žáků a kultury školy a zvýšení celkové úrovně
výuky na ZŠ
 zvyšování gramotnosti žáků prostřednictvím zavádění ICT a
tvorby nových výukových materiálů pro výuku jednotlivých
předmětů a činnost zájmových klubů
 zatraktivnění a zkvalitnění vzdělání pomocí ICT již od nejmladšího školního věku
 zvyšování počítačové gramotnosti žáků i pedagogů, a tím
zkvalitnění výuky
 zajištění orientace žáků na trhu práce - při výběru dalšího
vzdělávání souvisejícího s volbou budoucího povolání s důrazem na technické profese

Tento projekt je spoluﬁnancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky

Další info k projektu na stránce č. 8
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POZVÁNKA DO DIVADLA
Africká královna – dobrodružství na lodi

Pomalu, ale jistě, pěkně kousek
po kousku, si pražské Divadlo Palace buduje pověst čím dál tím zajímavější scény. Na repertoáru má řadu
povedených titulů (ve Skutči jste
mohli vidět např. komedii A do pyžam, nebo poetický příběh Motýli).
Nově k nim přibyla Africká královna s Lindou Rybovou a Hynkem
Čermákem v hlavních a vlastně jediných rolích. Zejména díky tomuto

originálnímu hereckému tandemu je
představení skvělé.
Stejně jako stejnojmenný oskarový film vypráví divadelní představení o dobrodružstvích, která prožijí na
počátku první světové války v nitru
německé východní Afriky kanadský
dobrodruh Allnutt a upjatá anglická misionářka Rosie, prchající na
malém parníčku před německými
vojáky. Na nedobrovolné společné
plavbě po proudu nebezpečné
řeky se toho o
sobě oba hodně
dozvídají a postupně k sobě i
nacházejí cestu.
Divadlo Palace je první
českou scénou,
která se rozhodla tuto předlohu
zpracovat.

Nebylo to jistě snadné, zejména po
technické stránce. Je tu loď, umístěná doprostřed scény na zvláštní
konstrukci tak, aby se mohla otáčet,
nahýbat, kymácet, prostě to, co by
obyčejně asi na vodě prováděla. A
jsou tu i dva zmínění hrdinové, jinak
nic.
Ona, slečna Rose Sayerová, pracovala se svým bratrem v misii a
možná, nebýt války, prožila by tady
i zbytek života, upnutá na svoje středostavovské vidění světa. Jenže přišli Němci, zabili jejího bratra a ona
se na úprku před nimi náhle ocitla na
lodi uprostřed řeky bez představy, co
bude dál. Na lodi s panem Charliem
Allnutem - obhroublým lodníkem,
který se celý život plaví na své Africké královně, rád si přihne z lahve
a poslední, co by od života očekával,
je farářská panička na palubě. Jak
příběh skončí, prozrazovat nebudeme. Stačí jen říci, že diváky čeká

KULTURNÍ KALENDÁŘ ÚNOR 2011

hodina a půl velice příjemné zábavy.
Africkou královnu uvedeme
v Kulturním klubu Skuteč 15.
února od 19 hodin.
Volné vstupenky si můžete koupit
v předprodeji na odboru kultury.
/bal/

středa 3. 2. – 18 hodin, městské muzeum
JERUZALÉM V POHYBU
Cestopisné povídání a projekce fotografií Tomáše Černohouse vás provede nejkrásnějšími místy
Jeruzaléma. Seznámíte se s Olivovou a Chrámovou horou, Yad Vashem, Chrámem Božího hrobu,
hradbami zapsanými v seznamu světového dědictví UNESCO a dalšími zajímavými místy.
Vstupné: dospělí 45,- Kč, děti 10,- Kč

sobota 5. – neděle 6. 2. od 10 hodin, KKS
ÚNOROVÉ A SKUTEČSKÉ GÉČKO
Atraktivní soutěžní klání, se kterým se do skutečského Kulturního klubu přesunul taneční klub
TKG Hlinsko. Ve dvoudenní celostátní taneční soutěži sportovních párů se představí účastníci z
České republiky i ze zahraničí. Uvidíte páry všech věkových kategorií, včetně dětí do 11 let.

pátek 11. 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 MAT 4 pod vedením
Zdeňka Merkla. Skautský ples nabízí tradičně bohatou tombolu. Předprodej vstupenek
probíhá v květinářství p. Sokola na náměstí.
Vstupné 100,- Kč včetně místenky

TKG Hlinsko pořádá ÚNOROVÉ A SKUTEČSKÉ GÉČKO
Už třetím rokem bude Kulturní
klub Skuteč hostit atraktivní podívanou v podobě dvoudenní rozsáhlé soutěže v tanečním sportu párů
z České republiky i ze zahraničí.
Mnohonásobný Mistr a Vicemistr
ČR v tanečních formacích, taneční
klub TKG HLINSKO, je pořadatelem krásné taneční soutěže, která se
koná 5. a 6. února 2011 právě ve
Skutči. Členové tanečního klubu,
Český svaz tanečního sportu a Měs-

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

to Skuteč vás na výše jmenovanou akci co nejsrdečněji zve.
Co na parketě uvidíte?
Soutěž zahrnuje kategorii juniorů a mládeže, ve kterých
lze v podmínkách malého města soutěžit. A tak uvidíme
tančit nejenom malé děti od 6 let , ale i dospělé v různých
výkonnostních třídách. V tomto ročníku (jako již tradičně)
ještě umožňujeme start i párům začínajícím – tj., dosud neregistrovaným v žádné sportovní organizaci, takže zasoutěžit si
může kdokoliv – např. i tanečníci, kteří tančí jen pro zábavu,
nebo právě ukončili kurzy tance.
Pravidelně se této soutěže účastní kolem 150 - 200 párů.V
minulých ročnících to byly páry i
z Polska a Slovenska. Přehlídka
krásných šatů a elegantního pohybu se odehraje ve velice krásném
a hlavně pro takovou akci důstojném prostředí - v Kulturním klubu
Skuteč a to vždy od 10.00 hod po
celý den. Chtěli bychom, aby se
zatím dosažená úroveň soutěže
udržela i nadále a soutěž se tak
stala oblíbenou akcí mnohých
mladých lidí – soutěžních párů ČR
a i diváků z okolí.
Za TKG Hlinsko
PaedDr. Jana Malinová

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
na cestopisné povídání o Albánských Alpách bude zahájen
10. 2. 2011 v Turistickém informačním centru Skuteč
(tel.: 469 350 131).
Cena: 45 Kč (dospělí), 10 Kč (děti) Kapacita sálu omezena !!!

Ceník hlášení a podmínky provozu
městského rozhlasu
Vzhledem k zvyšujícímu se zájmu
o hlášení městským rozhlasem rozhodla Rada města s platností od 13.
1. 2011 o navýšení úhrady za rozhlasové relace a upravila provoz městského rozhlasu následovně:
Příjem hlášení je každý den do 9. h. ranní. Pokud si zájemce na den,
v němž požaduje hlášení, nezašle (nebo jiným způsobem neoznámí) svoji
žádost a text hlášení do stanovené doby (9.00 h.), bude toto hlášení automaticky zařazeno na příští den, nebo v případě neaktuálnosti vyřazeno.
V případě, že bude zájemce trvat na vyhlášení ještě v tomtéž dni,
je povinen uhradit tzv. expresní poplatek za hlášení.
Běžný poplatek za jednu rozhlasovou relaci
(opakování v rámci jedné relace je v ceně) ……………………. 80,- Kč
Expresní poplatek za jednu rozhlasovou relaci
(opakování v rámci jedné relace je v ceně) …………………….. 300,- Kč
Uvedené ceny jsou včetně DPH.
Objednávky a příjem relací přijímá: odbor kultury a školství MěÚ Skuteč
Lenka Balounová, tel. 469 326 487, mobil: 731 557 477,
e-mail: lenka.balounova@skutec.cz
nebo Petr Sedlák, tel. 469 326 486, mobil: 731 557 422,
e-mail: petr.sedlak@skutec.cz
Poplatky za hlášení se hradí na pokladně ekonomického odboru.
Zdarma jsou vyhlašovány kulturní, sportovní či společenské akce pořádané Městem Skuteč nebo místními spolky, školami apod. a další informace
MěÚ důležité pro občany.

úterý 15. 2. – 19 hodin, KKS
AFRICKÁ KRÁLOVNA
Humorný i dramatický příběh, v němž se doslova na jedné lodi s názvem Africká královna ocitne
ostřílený lodník a spořádaná dcera ze slušné farářské rodiny, představí ve Skutči pražské Divadlo
Palace. V hlavních rolích vás bude bavit Linda Rybová a Hynek Čermák.
Volné vstupenky na představení jsou v prodeji na odboru kultury MěÚ Skuteč.
Cena 230,- Kč

pátek 18. ledna – 20 hodin, KKS
MATURITNÍ PLES GYMNÁZIA HLINSKO
Ke vzpomínkám na ukončení střední školy neodmyslitelně patří také vzpomínky na maturitní ples.
Tuto slavnostní událost zažijí v prostředí kulturního klubu také maturanti z hlineckého gymnázia.
Předprodej vstupenek i vlastní organizaci plesu zajišťuje škola.

středa 26. 1. - 27. 2. 2011, městské muzeum
CESTA SKLA / SVĚTLA
Tamara Bohuňková - malované sklo, design skla, obrazy
Výstavu lze navštívit denně od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin do 27. 2. 2011.
Vstupné: plné 20,- Kč, snížené 10,- Kč

Připravujeme na březen:
3. 3.
4. 3.
7. 3.
9. 3. – 3. 4.

POZVÁNKA
NA TRADIČNÍ

11. 3.

Cestopisné povídání: Albánské Alpy - hory s vůní oregána
Ples HC Skuteč
Škola základ života – Městské divadlo Brno
Výstava: Surrealismus a imaginativní symbolismus
- M. Zemanský, T. Sejkora
Ples SDH

TOMÁŠKOVA A NOVÁKOVA HUDEBNÍ SKUTEČ 2011 (13.3.-15.5.2011)
13. 3.
Prodaná nevěsta (opera)
20. 3.
Pocta V. J. Tomáškovi a V. Novákovi
23. 3.
Od klasiky k jazzu (saxofonové kvarteto)
25. – 26. 3.
Mezinárodní přehlídka dětských
a mládežnických pěveckých sborů
27. 3.
Vídeňská krev (opereta)
Podrobný program festivalu najdete na: www.skutec.cz
a na samostatných plakátech.

MASOPUSTY
Přijďte se podívat
a užít si lidové
zábavy při
oblíbených
masopustních
průvodech.
Radčice - 19. února

sobota 12. 2. – 13 hodin, KKS
KARNEVAL PRO DĚTI

Zbožnov - 5. března

Nová anketa
na městském webu
Při prohlídce webových stránek města s adresou: www.skutec.cz můžete
více méně nepravidelně narazit na anketní otázky, díky kterým se dozvídáme vaše názory na různá témata, problémy i záměry. Aktuálně na stránkách
naleznete novou, tentokrát „kulturní“ anketní otázku. Její znění je následující:
Líbilo se vám některé z divadelních představení natolik, že byste ho
určitě navštívili ještě jednou? Pokud ano, které?
a) Můj báječný rozvod s Eliškou Balzerovou
b) Shirley Valentine se Simonou Stašovou
c) A do pyžam! – komedie Divadla Palace
d) Muži v offsidu – Městské divadlo Mladá Boleslav
e) Cizinec – Divadlo ABC
f) Gazdina Roba – Divadlo pod Palmovkou
g) Hrdý Budžes s Bárou Hrzánovou
h) Amadeus – Východočeské divadlo Pardubice
Vaše hlasy budou naším ukazatelem toho, zda má smysl o znovuuvedení
představení uvažovat.
/bal/

Mezinárodní svátky a důležité dny
4. 2.
20. 2.
21. 2.

Světový den rakoviny
Světový den sociální spravedlnosti
Mezinárodní den mateřského jazyka

MĚSTO SKUTEČ
odbor kultury a školství
pořádá

TANEČNÍ 2011
s taneční mistrem
Josefem Tumpachem
 přihlášky se přijímají od března
(zájemci ze Skutče a přidružených
obcí i jednotlivě, ostatní zájemci
pouze v páru)
 zahájení v září 2011
 lekce v pátek večer (popř. o víkendu)
 kurzovné 1 300,- Kč
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Pro rok 2011 hledáme
zpravodaje statistiky
rodinných účtů

OČNÍ STŘEDISKO

Pro statistiku rodinných účtů, která má zásadní význam pro hodnocení životní úrovně a struktury spotřeby různých typů domácností,
hledáme zpravodajské domácnosti, které by byly ochotny za čtvrtletní
odměnu 855,- Kč až 1 355,- Kč (podle počtu členů domácnosti) sdělovat veškeré příjmy a vydání za všechny členy domácnosti.Tyto údaje se
zapisují měsíčně do „Deníků“ a údaje slouží pouze ke statistickým účelům. Povinnost mlčenlivosti a ochranu důvěrných statistických údajů
zajišťuje § 16 Zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě ve znění
pozdějších předpisů a zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Optika – Olivová – Skuteč
Vám nabízí:

ÚNOR
Brýlová čočka

CRIZAL
– ušetříte až 1700,- Kč

Dárkové poukázky
a dárek pro Vás!
Skuteč, Sládkova 849 tel.: 469 350 541

Řádkový inzerát
Prodám byt 2+1 ve Skutči (po rekonstrukci, zděné jádro, plastová okna,
balkon, částečně zařízený), cena dohodou. Tel.: 724 917 731.

Řádkový inzerát
Opravy travních sekaček a motorových pil všech typů. AKCE: servisní posezónní prohlídky ZDARMA!!!. Zimní sleva servisních prací 20%.
Zemní práce bagrem –odklízení + nakládka sněhu. Skuteč u Velamosu,
Brokl Z.- tel.: 606 306 266., Dopita L. – tel.: 606 306 270.

Řádkový inzerát
Tiskové zprávy Pardubického kraje
Přijímací zkoušky na střední školy: Informace bude mít každý
Pardubice (20. 1. 2011) – Pardubický kraj dnes spouští speciální infolinku, e-mailovou adresu a informační web k přijímacím zkouškám na
střední školy. Žákům základních škol i jejich rodičům tak chce zprostředkovat maximální množství informací a usnadnit jim orientaci ve
výběru vhodného středoškolského studia.
Infolinka s telefonním číslem 466 026 888 bude zájemcům o informace
týkající se přijímacích zkoušek k dispozici denně od 8 do 14 hodin. Možné je
využít i speciální e-mailovou adresu prijimacky@pardubickykraj.cz a v ucelené podobě jsou informace rovněž k dispozici na krajských internetových
stránkách www.pardubickykraj.cz pod bannerem umístěným hned na úvodní
straně.

Prodám přízemní byt 2+1 ve Skutči, k pronájmu od dubna 2011. Po kompletní rekonstrukci dohodou + poplatky. Foto odešlu emailem. V roce 2010
nové podlahy, koupelna, WC, kuchyňská linka, stoupačky, zateplení, obložkové dveře a plastová okna. Prohlídka/dohoda. Tel.: 777 957 004, email:
triskod@email.cz

Řádkový inzerát
Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, bankovky, tuzexové bony,
losy, akcie, celé sbírky - větší množství - pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny.Info: tiskárna@komurka.cz nebo
tel.: 724 22 92 92

„Na zřízené infolince bude žákům i jejich rodičům odpovídat odborně vyškolená pracovnice krajského úřadu. Vodítkem pro výběr školy by měla být i
speciální samolepka. Půjde o jakýsi punc kvality pro školy, které budou přijímat žáky na základě přijímacích zkoušek. A rodiče by měli svým dětem pomoci
zvolit právě takové školy, na kterých získají dobré vzdělání,“ uvedl k nejnovější aktivitě kraje v oblasti školství hejtman Radko Martínek.

V Pardubicích 20. ledna 2011
Milí deváťáci!
Brzy vás čekají přijímací zkoušky na střední školy. V tuhle chvíli jsou
pro vás možná strašákem. Ale chtěli bychom vás ubezpečit, že se není čeho
bát. Testy jsou sestaveny ze základní látky, kterou ve škole probíráte. Pokud dáváte pozor a pravidelně se učíte, nebudou pro vás přijímací zkoušky
žádným problémem.

Doporučení Pardubického kraje přijímat žáky do prvních ročníků maturitních oborů ve školním roce 2011 – 2012 na základě přijímacích zkoušek
přijalo kladně 52 z celkového počtu 54 středních škol. Informaci o přijímacích zkouškách, včetně stanovení kritérií, vyhlásí ředitelé jednotlivých škol
nejpozději 31. ledna 2011.

Kvalita vzdělávání trvale klesá, proto jsme školám doporučili, aby zavedly přijímací zkoušky. Dobré věci nejsou v životě zadarmo a myslíme
si, že po čase oceníte, pokud se vám dostane dobrého vzdělání. A právě
přijímací zkoušky by měly být zárukou, že si škola drží svou úroveň.

„Testy přijímacích zkoušek jsou sestavovány z běžné látky probírané na
základních školách. Deváťáci se tedy nemusí ničeho obávat. Kdo se ve škole
řádně připravuje, zvládne přijímačky bez problémů,“ uklidňuje adepty středoškolského studia Jana Pernicová, krajská radní zodpovědná za oblast školství.
V prvním kole přijímacího řízení budou ve všech středních školách zřizovaných Pardubickým krajem probíhat přijímací zkoušky ve třech termínech
- 26. 4., 27. 4. a 28. 4. 2011, přičemž uchazeč má právo vykonat maximálně tolik testů, kolik podal přihlášek. Výsledky jednotlivých testů z prvního
kola přijímacího řízení nebudou v rámci prvního kola přenosné. V případě,
že uchazeč uplatní ve druhém kole své certifikátem ověřené výsledky z testů
vykonaných v prvním kole přijímacího řízení, ředitelé škol tyto výsledky zohlední. Výsledky přijímacího řízení se stanovují dle hranice dosažených bodů.

Nabídka středních škol je v našem kraji velice široká a jednotné přijímací zkoušky by vám měly pomoci s jejich výběrem. Každý si může zvolit
takovou školu, na kterou stačí a na které využije svůj talent, své zájmy a
zužitkuje své školní i mimoškolní aktivity. A pokud ve výběru svého dalšího studia ještě nemáte jasno, zajděte ve škole za výchovným poradcem.
Ten má dostatek informací i zkušeností k tomu, aby vám pomohl najít ten
správný směr.
Přejeme vám mnoho zdaru u přijímaček a šťastnou ruku při volbě střední
školy.
Radko Martínek
hejtman Pardubického kraje

Jana Pernicová
radní Pardubického kraje pro školství

V současné době hledáme 2 domácnosti - v čele domácnosti důchodce s ekonomicky aktivními členy (např. manželka pracuje, dítě ve
společné domácnosti pracuje), tyto domácnosti hledáme v obci s 20009999 obyvatel v bytových i rodinných domech. Dále hledáme domácnost v čele zaměstnanec s nižším vzděláním bez dětí a domácnost v čele
zaměstnanec s vyšším vzděláním s 1 dítětem v obci 2000-9999 obyvatel v rodinném domě.
Více informaci naleznete na našich stránkách: www.pardubice.czso.cz
V případě zájmu o spolupráci se spojte s pí Čermákovou, gestorem
SRÚ pro Královéhradecký a Pardubický kraj, tel. 466 743 435, mobil
737 280 866, e-mail vera.cermakova@czso.cz.
Věra Čermáková,
gestor SRÚ pro Královéhradecký a Pardubický kraj

Telefonní seznam zaměstnanců MěÚ Skuteč
SEKRETARIÁT, KANCELÁŘ
STAROSTY A TAJEMNÍKA pevná linka
NOVOTNÝ Pavel – starosta
469 326 400
BEZDĚK Pavel – místostarosta 469 326 401
KYNCL Jaroslav – tajemník
469 326 402
Ing. BROKLOVÁ Hana
469 326 402
Bc. MACHÁČKOVÁ Lucie, DiS. 469 326 403

služ. mobil
731 557 457
731 557 485
731 557 487
731 557 471
731 557 480

MATRIKA
ŠLEMROVÁ Petra

469 326 405

731 557 423

EKONOMICKÝ ODBOR
HRUBEŠOVÁ Zdeňka
ŠTĚPÁNKOVÁ Jana
Bc. VAŘEČKOVÁ Renata
SODOMKOVÁ Božena

469 326 470
469 326 471
469 326 471
469 326 473

731 557 470
731 557 472
731 557 437
731 557 473

MĚSTSKÉ VODOVODY A KANALIZACE
KUDRNA Jaroslav (nemoc)
469 326 478
zastupuje Jiří VOSTŘEL
CHMELÍKOVÁ Jiřina
469 326 478
JIROUTKOVÁ Zlata, fakturantka 469 326 478
v případě poruch volejte
606 114 572
SOCIÁLNÍ ODBOR
VEVERKOVÁ Jitka
KUBÁTOVÁ Marie
Ing. KLOFANDOVÁ Jana

603 797 458
606 114 572
736 177 957
731 557 430

469 326 481
469 326 483
469 326 483

731 557 462
731 557 460
731 557 459

ODBOR KULTURY A ŠKOLSTVÍ
BALOUNOVÁ Lenka
469 326 487
Mgr. SEDLÁK Petr
469 326 486

731 557 477
731 557 422

MĚSTSKÁ SPORTOVIŠTĚ
Mgr. Tomáš KOPECKÝ
MALÍNSKÁ Hana

469 326 488
469 326 488

775 559 855
775 559 856

ODBOR VÝSTAVBY
Ing. ŠOLTYS Martin
ZELENKOVÁ Irena
BOUŠKOVÁ Marta

469 326 490
469 326 492
469 326 492

731 557 421
731 557 468
731 557 469

STAVEBNÍ ÚŘAD
Ing. KOPŘIVOVÁ Iveta
TVAROHA Aleš

469 326 496
469 326 495

731 557 464
731 557 424

MĚSTSKÁ POLICIE
STUNA Jiří, pprap.
KOUBA Pavel, nstržm.

469 326 498
469 326 498

731 557 489
731 557 461

FAX:

GSM brána:

731 557 458

469 326 409

STRANA 8

SKUTEČSKÉ NOVINY

Pocta V. J. Tomáškovi a V. Novákovi

Václav Jan Tomášek
narozen 17. 4. 1774 ve Skutči
zemřel
3. 4. 1850 v Praze

Vítězslav Novák
narozen 5. 12. 1870
v Kamenici nad Lipou
zemřel 18. 7. 1949 ve Skutči

Slavný kla
avírrní kon
ncert
První
část
koncertu, který
bude poctou
dvěma významným
skutečským
osobnostem,
bude věnována
dílu
 Jan Simon
Václava
Jana Tomáška. Jeho největší význam tkví v klavírní a písňově tvorbě. Ve svém díle vycházel z tradic
klasicismu, zároveň však některými
klavírními skladbami a písněmi
pootevřel dveře romantismu. Jeho
celoživotními skladatelskými vzory
byli Mozart a Gluck, vážil si i skladeb Haydna a mladého Beethovena.
V. J. Tomášek založil hudební
ústav zaměřený na klavír a skladbu, který dobře konkuroval pražské
konzervatoři i varhaní škole. Mezi
jeho žáky patřili mj. Jan Hugo Voříšek, Julius Schulhoff, Ludvík Ritter z Ritterdorfu, Eduard Hanslick,
August Wilhelm Ambros i budoucí

ředitel pražské konzervatoře Jan
Bedřich Kittl. Po celý život Tomášek pohrdal pouhými technickými
schopnostmi a rozmáhající se klavírní virtuozitou první poloviny 19.
století nebyl nijak nadšen.
Svým rozsáhlým dílem (114
opusů) zasáhl Tomášek do mnoha
oblastí hudební tvorby. V seznamu
jeho díla nechybí několik skladeb orchestrálních (tři symfonie,
dva klavírní koncerty), komorních
(klavírní trio, smyčcový kvartet),
chrámových (zejména dvě mše, Te
Deum, Requiem), ani opera (Seraphine). Nejčetnější a dnes nejznámější je však jeho klavírní a písňová tvorba.
V první polovině koncertu
uslyší návštěvníci Předehru op.
23 V. J. Tomáška a Koncert pro
klavír a orchestr č. 1 C dur op.
18. Využijeme kvalitního koncertního křídla zn. Foerster, umístěného
trvale na pódiu KKS. Jeho klávesy
rozezvučí vynikající klavírista
Jan Simon.

Slo
ovácka
a suita
a

V druhé části si připomeneme
význam a hudební odkaz skladatele Vítězslava Nováka. S doprovodem orchestru Komorní
filharmonie Pardubice a pod
taktovkou dirigenta Tomáše Židka si můžeme oddat laskavým
melodiím Slovácké suity.
Životní příběh V. Nováka, který
se do Skutče přiženil a zde i zemřel,
jistě známe. Byl to hudební skladatel, pedagog, klavírista, ale i horolezec a vášnivý milovník přírody.
Charakter jeho tvorby se postupně
proměňoval a s novými skladbami
rostl jeho význam umělecký, pedagogický i společenský. Během života se stal členem velké řady kulturních institucí doma i v zahraničí,

získal několik čestných členství a
doktorátů. Byl oceněn několika
státními cenami, v roce 1945 byl
jmenován národním umělcem ČSR.
V roce 1896 navštívil V. Novák
Velké Karlovice na Valašsku. Jeho
okouzlení tamní přírodou se následně promítlo hned v několika jeho
slavných dílech. Touto inspirací
se nechal nést i v roce 1903, kdy
spatřila světlo světa Slovácká suita.
Mohli bychom ji nazvat hudební
básní o pěti větách. Je důkazem
toho, jak dokonale Vítězslav Nováka souznil s prostředím a rozuměl
mu. Prostřednictvím hudby se Novákovi dodnes daří předávat nám
své niterné dojmy a pocity.

ČINNOST KLUBŮ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
SMETANOVA ZAHÁJENA
V prosincovém čísle Skutečských novin jsme vám slíbili informovat vás o realizaci našeho projektu. PRVNÍ
VELKÉ ZMĚNY NA NAŠÍ ŠKOLE!!!
Již od ledna 2011 se doslova naplno rozjely NOVÉ ŠKOLNÍ KLUBY financované z grantu Evropské Unie.
Naši žáci dostali možnost smysluplněji trávit svůj volný čas pod vedením kvalifikovaných pedagogů, kteří se snažili
nejrůznější zábavnou formou připravit program těchto školních klubů. KLUBY MATEMATIKY, ČESKÉHO
JAZYKA, ANGLICKÉHO JAZYKA, SPOLEČENSKÝCH a PŘÍRODNÍCH VĚD, našly své příznivce z řad
žáků z 1.a z 2. stupně, kteří využili možnost neomezeně rozvíjet svůj talent a nadání. Tyto kluby budou sloužit
jako příprava žáků pro vědomostní soutěže, k prohlubování znalostí a k přípravě na přijímací řízení na střední školy.
Naším přáním je, aby s touto činností byli spokojeni nejen naši současní či budoucí žáci, ale i jejich rodiče. Dále
přejeme našim učitelům mnoho nápadů a elánu v jejich práci. (více informací na www.zs-smetanova.cz)
V příštím čísle vás budeme informovat o NOVÉ JAZYKOVÉ UČEBNĚ!
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 Komorní filharmonie Pardubice
Komorní filharmonie Pardubice patří mezi špičkové české
orchestry a pro svůj lahodný zvuk
je oblíbena i ve Skutči. Koncert
s názvem Pocta V. J. Tomáškovi
a V. Novákovi má všechny atributy,
díky kterým můžeme očekávat hluboký zážitek z obou částí programu.
Přijďte si spolu s námi připomenout hudební odkaz, který
nám zanechaly jmenované osobnosti. Zde žily, komponovaly a
prožívaly své strasti i radosti. Návrat do jejich časů vám nabízíme
v neděli 20. března.

