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VII. ROČNÍK FESTIVALU TOMÁŠKOVA A NOVÁKOVA HUDEBNÍ SKUTEČ PROBÍHÁ POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA KULTURY ČR
POJĎME NA KONCERT
VÁŽNÉ HUDBY!

Klasickou hudbu neposlouchá
tak široký okruh poslucha56, jako
je tomu u jiných žánr6. V jednom
z rozhovor6 se k tomu, že klasická
hudba má tak trochu punc n>5eho
nedotknutelné a posvátného, vyjádBila Gabriela Demeterové následovn>:
„Tento punc má právem v tom
smyslu, že je to hodn6 t6žká disciplína. V jiném žánru se s takovou
obtížností nesetkáte. Proto k tomu
všichni vzhlížejí. Ale na druhou
stranu existuje zbyteCn6, a možná
i neoprávn6n6, strach z klasické
hudby. Ten punc posvátnosti má
fungovat v dobrém smyslu. PojFme si dopGát n6co mimoGádn6
krásného. PojFme na koncert vážné hudby.“

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY K VII. ROČNÍKU
Vážení pBátelé,
za n>kolik málo dní již po sedmé zahájíme nejv>tší kulturn> spole5enskou akci ve Skut5i a tou je festival Tomáškova a Novákova hudební Skute5. Mám radost z toho, že se jeho úroveJ rok od roku zvyšuje.
D6kazem je nejen po5et prodaných vstupenek, ale i zájem um>lc6 zde
ú5inkovat a stále se rozšiBující okruh návšt>vník6. Je to ur5itá satisfakce
za stovky hodin práce a vynaloženého úsilí k tomu, aby vše prob>hlo
tak jak má.
Je nesporné, že se v pr6b>hu uplynulých sedmi let neustále u5íme a
už nyní musíme pBemýšlet o programu a dramaturgii pBíštích ro5ník6.
V podstat> se známe tém>B se všemi Bediteli oper v 5eské republice i
renomovaných blharmonických orchestr6 a neustále si doplJujeme znalosti o jednotlivých skladatelích a vhodných skladbách. Rozhodn> není
jednoduché vybrat líbivý a zároveJ hodnotný repertoár. PBitom nesmíme
zapomínat ani na odkaz dvou významných skute5ských osobností: Václava Jana Tomáška a Vít>zslava Nováka.
Cht>l bych vám všem pod>kovat za podporu. PoBádat festival, který
by vám ned>lal radost, nebyl by navšt>vovaný a nezviditelJoval Skute5,
by nem>lo smysl. Rozhodn> mohu prohlásit, že se cítíme být vaší pBízní poct>ni a zavázáni do budoucna. Pevn>
v>Bím, že v pBíštím ro5níku se nám la`ku, co do kvality a rozsahu, podaBí ješt> zvýšit.
Srde5n> se t>ším na vid>nou pBi jednotlivých festivalových koncertech.
Pavel Novotný

Galakoncert Dagmar Peckové
a Vojtěcha Spurného

Nad šálkem hudby
Hudba – asi bychom nenašli 5lov>ka, který by hudbu v n>které z jejich
nes5etných podob nem>l rád. Hudba
nás provází celým životem, od narození až po smrt, v okamžicích radosti i ve chvílích smutku a zoufalství.
UmocJuje naše pocity, dodává nám
energii, baví nás a láká k tanci nebo
naopak uklidJuje a mnohdy i lé5í.
Základní teorie o vzniku hudby
jsou že: 1) se vyvinula napodobování
zp>vu pták6, resp. pBírodních zvuk6,
2) vznikla jako doprovod spole5né
práce - pomáhala udržovat pracovní
tempo, 3) vyvinula se spole5n> s Be5í
(z tónových jazyk6 -napB. 5ínština).
Ale pro5 vlastn> vést diskuze, jak
hudba vznikla? Hlavn>, že je. Každý má své oblíbené hudební žánry i
to co „nemusí“. Je to podobné jako
tBeba s kávou. Vyjedeme-li do ciziny,
také rádi experimentujeme a ochutnáváme.
I festival Tomáškova a Novákova
hudební Skute5 se m6že stát jakýmsi výletem do sv>ta klasické hudby,
kterou b>žn> až na výjimky neposloucháme. Jaké pocity v nás vyvolají housle v rukou Gabriely Demeterové? Jak na nás zap6sobí Haydnova
hudební alegorie o stvoBení sv>ta a
další koncerty? Vám všem, kteBí se
rozhodnete pBijít by` alespoJ jednou,
pBeji a` si na tom pomyslném šálku
kávy co nevíc pochutnáte.
Lenka Balounová

Po Ev> Urbanové, která na festivalu Tomáškova a Novákova
hudební Skute5 vystoupila v roce
2009, letošní ro5ník na sv6j program pBipisuje další slavné jméno.
Poprvé zde vystoupí chrudimská
roda5ka, sv>toznámá operní p>vkyn>, mezzosopranistka Dagmar
Pecková.
Již b>hem studií se stala sólistkou operety v Plzni a v Hudebním
divadle v Karlín>, po dvou letech
byla angažována jako sólistka
drážuanské Semperovy opery a o
rok pozd>ji se stává sólistkou Státní opery v Berlín>. Zaujímá pevné
místo na evropských divadelních
scénách i koncertních pódiích, kde
se pBedstavuje ve významných
rolích sv>tové operní literatury.
Reprezentuje se bohatým repertoárem od klasiky až po díla pBedních
sou5asných skladatel6. Je 5astým
hostem oeské blharmonie, se kterou se zú5astnila turné po Japonsku, Jižní Koreji a Hongkongu pod
vedením JiBího B>lohlávka a turné
po Anglii pod vedením Libora Peška. Vystupuje na významných mezinárodních festivalech – Salcburk,
Brenz, Pražské jaro a další. oeskému divadelnímu publiku se Dag-

mar Pecková pBedstavuje na jevišti rokních nástroj6 Musica Salutaris.
Spolupracuje s oeskou televizí i s
Národního divadla. Za roli Carmen
byla ocen>na prestižní Cenou Thá- oeským rozhlasem a natá5í také
blmovou hudbu. PBi uvedeném
lie za rok 1999.
galakoncertu budete mít možnost
Festivalové publikum se m6že
ocenit klavírní mistrovství Vojt>t>šit na jedine5ný koncert, v n>mž
zazní výb>r z Biblických písní A.
cha Spurného i v jeho samostatné
DvoBáka, cyklus moravských lido- 5ásti, v níž zazní výb>r klavírních
vých písní K. Slavického a samo- etud K. Slavického 5i Rondo D dur
pro klavír od W. A. Mozarta.
zBejm> slavné operní árie. Hv>zdu
Jedine5ným zážitkem se m6ženaší i zahrani5ní operní scény na
te obdarovat v ned7li 28. 3. od 16
klavír doprovodí vynikající 5eský
hudebník, který s Dagmar Pecko- hodin ve velkém sále Kulturního
klubu Skute5.
vou v rámci své koncertní 5innosti
spolupracuje – Vojt>ch
Spurný.
Vo j t 7 c h
S p u r n ý
krom>
významné dirigentské
5innosti koncertuje jako
hrá5 na historické klávesové nástroje
i 5tvrttónový
klavír a je ! Jedine5ný zážitek 5eká návšt>vníky galakoncertu
u m > l e c k ý m hv>zdy sv>tové velikosti, operní p>vkyn> Dagmar Pecv e d o u c í m kové a vynikajícího klavíristy Vojt>cha Spurného.
souboru ba-

Koncerty i v kostelech
Neopakovatelnou atmosféru mají koncerty v prostBedí kostela. Takové budou
dva – jeden v kostele v Hlinsku, druhý ve
Skut5i, kde vloni vystupoval i David Eben.
Ten se ke koncertu i festivalu vyjádBil následovn>.
„Skute8ský kostel je svou architekturou i
akustikou velmi vhodný pro vokální hudbu,

a jelikož nás i místní publikum poctilo hojnou návšt"vou, byl pro nás koncert velkým
pot"šením. Je vid"t, že festival již zakotvil
v život" obce a jeho bohatý program je jist"
pro její obyvatele obohacující. P)eji, aby se
tato tradice úsp"šn" rozvíjela.“
David Eben,
Schola Gregoriana Pragensis
(28. 5. 2009)

Hudební douška anebo
festivalová ochutnávka
Nevíte, který z koncert6 si vybrat? Pro5 nevynechat práv> ten nebo onen?
Snad vám pom6že naše malá ochutnávka, v níž nabízíme n>kolik zajímavostí k programu letošního ro5níku.
14. 3. Houslová virtuoska, Tomáškovo Requiem a Leoš Svárovský
Na zahajovacím koncert> se festivalovému publiku pBedstaví první 5eská
bnalistka a absolutní vít>zka mezinárodní houslové sout>že Jehudi Menuhida v Anglii Gabriela Demeterová. Virtuoska, která hraje na housle od tBí let
a krom> nich ovládá i violu, o vážné hudb> Bíká: „Um"ní pot)ebujeme proto,
že vychovává spole8nost.“ Celý program, v n>mž dále zazní Requiem skute5ského rodáka V. J. Tomáška, bude svojí taktovkou Bídit vynikající 5eský
dirigent a hudební pedagog Leoš Svárovský. T>šit se m6žete na elegantní a
naprosto rytmicky precizní gesta dirigenta, který mimo jiné nato5il hudbu
k blm6m Kolja nebo Kytice.
16. 3. Vítězslav Novák, Fryderyk Chopin a Martin Vojtíšek
Martin Vojtíšek je vynikající virtuos, jehož doménou je nejen dílo F.
Chopina, ale i 5eská hudba 19. a 20. století: realizoval jedinou kompletní
nahrávku klavírního díla V. Nováka, kterou vysoce ocenila 5eská i sv>tová
kritika. Ta se shoduje v tom, že je zcela mimoBádn> technicky vybaven a
hraje pBímo ze srdce.
22. 3. Veselá vdova F. Lehára
Jednou z nejhran>jších klasických operet na sv>t> a zároveJ klenotem
v tomto žánru je Veselá vdova Franze Lehára. PBíb>h rozkošné a pom>rn>
bohaté vdovy Hany Glawari, která pBesn> ví, jakou taktikou získá mírn>
unud>ného, ale neodolatelného hrab>te Danila Danilovi5e ve velice zdaBilém a výpravném zpracování Divadla opery a baletu Ústí nad Labem si vás
od prvních minut získá.
26. a 27. 3. Přehlídka pěveckých sborů
Spojení klasické hudby a sborového zp>vu je pro festival Tomáškova a
Novákova hudební Skute5 charakteristické. Vždy` práv> z pBehlídky d>tských p>veckých sbor6 se v r. 2004 celý festival zrodil. Postupn> získával
profesionální úroveJ a programov> se rozšiBoval, avšak sborová pBehlídka
stále z6stává jeho sou5ástí. I v letošním roce se m6žete t>šit na n>kolik
výborných vystoupení sbor6 5eských a jednoho slovenského.
28. 3. Jedinečný galakoncert D. Peckové a V. Spurného
Poprvé ve Skut5i vystoupí operní p>vkyn>, mezzosopranistka Dagmar
Pecková. Chrudimská roda5ka, která za5ínala u operety a muzikálu je
dnes hv>zdou první velikosti a její diáB je na tBi roky pBedem zcela zapln>n. V oeské republice vystupuje pouze n>kolikrát do roka. O to vzácn>jší pBíležitost se festivalovým návšt>vník6m nabízí v podob> galakoncertu
sv>tových skladeb a operních árií. Na klavír Dagmar Peckou doprovodí
vynikající 5eský hudebník Vojt>ch Spurný, který s ní v rámci své koncertní
5innosti pravideln> spolupracuje.
31. 3. Autentické provedení Vivaldiho Stabat mater
Snahou souboru Musica Florea je interpretovat barokní hudbu tak, jak
byla provozována v 5ase svého vzniku. Jedno z Vivaldiho nejkrásn>jších
d>l umocní zvuk originálních nástroj6 a akustika skute5ského kostela. Stejný koncert provede sobor Musica Florea o dva dny pozd>ji, tj. na Velký
pátek v Národním divadle.
10. 4. Na Stvoření do sousedního Hlinska
Kostel Narození Panny Marie v Hlinsku se stane d>jišt>m unikátního
projektu, který vznikl za spole5ného p6sobení Filharmonie Hradec Králové, p>veckého sboru pBi Marktkirche Wiesbaden a blanenského sboru
Rastislav. Získat se podaBilo i vynikající sólisty. Oratorium pro sóla, sbor
a orchestr napsal Haydn v roce 1798 a ihned se zaBadilo mezi jeho nejúsp>šn>jší díla. V uvedeném nastudování bude toto oratorium poprvé provedeno
ve Wiesbadenu 20. bBezna t.r., v oeské republice pak 10.dubna v Hlinsku a
následn> 11. dubna v Praze.
11. 4. Slavnostní závěr – opera Rusalka
Festival zakon5í romantická pohádková opera Antonína DvoBáka Rusalka, která vznikla pBed více než sto lety. Mezi nejznám>jší árie patBí zp>v Rusalky k M>síci: M"sí8ku na nebi hlubokém, neznám>jším sborem je píseJ
Kv"tiny bílé po cest". Neopomenutelná je též árie vodníkova Ubohá Rusalko bledá, ježibabina @ury mury fuk a princova Vidino divná p)esladká. Rusalku ve Skut5i uvede jedna z nejznám>jších a nejuznávan>jších operních
scén – Divadlo J. K. Tyla v Plzni.

M7sto SkuteA d7kuje všem sponzorEm a subjektEm, které InanAn7 i mediáln7 podporují festival Tomáškova a Novákova hudební SkuteA. Díky nim je možné zajistit velice kvalitní program i vysokou úroveR vlastního
prEb7hu festivalu. ZástupcEm sponzorE i všem ostatním návšt7vníkEm pUejeme nezapomenutelné hudební zážitky.
MEDIÁLNÍ PODPORA:

HLAVNÍ SPONZOR

FESTIVAL PROBÍHÁ
S PODPOROU PARDUBICKÉHO KRAJE

SKUTE!SKÉ NOVINY

STRANA 2

Gabriela Demeterová – lidem chci dát všechno Dirigent Leoš Svárovský
Houslistka, violistka, sólistka sv,tových orchestr2, první 6eská 8nalistka a absolutní vít,zka Mezinárodní houslové sout,že
Yehudi Menuhina v Anglii, 6lenka um,lecké rady Akademie múzických um,ní v Praze, držitelka ocen,ní "Žena roku 2005"
v sout,ži prestižního 6asopisu Prague Leaders Magazine…
V!tšina vyjmenovaných ozna1ení
a titul5 je vám možná v souvislosti
se známou 1eskou virtuoskou známá. Mohli bychom vás dopodrobna
zahrnout informacemi o vzd!lání

Gabriely Demeterové, o sout!žích,
které absolvovala a cenách, které
vyhrála, o sv!toznámých pódiích, na
nichž koncertuje a vyjmenovat jména slavných osobností a orchestr5,
s nimiž spolupracuje, v1etn! toho,
který ona sama založila.
Mén! známé je napF. to, že hraje už od tFí let a vyrostla na operetách, protože její babi1ka zpívala
v Karlínském divadle. Má velmi
ráda kon! (i na nich jezdí) a pravideln! absolvuje dlouhé procházky
se svým psem. Je aktivním hrá1em
po1íta1ových her a mezi její oblíbené zp!váky patFí Sting, Phil Collins
nebo Peter Gabriel. Oíká o sob!, že
je knihomol (zajímá ji historie) a
ráda chodí do kina (n!kdy i na dva
Qlmy za sebou).
V kv!tnu 2005 pokFtila populární
skupina „Sto zvíFat“ (P. Ostrouchov)
DVD "Jste normální?" se záznamem

živého koncertu z pražské Akropole,
na kterém vystoupila také Gabriela
Demeterová jako jediný exkluzivní
host z oblasti vážné hudby. V aranži
P. Ostrouchova zahrála Gabriela Demeterová se "Sto zvíFaty" populární
Largo od A. DvoFáka ze symfonie
Z Nového Sv!ta a hit "Sto zvíFat"
s názvem Dáma s `ápem.
V jednom z mnoha rozhovor5
Fekla: „Jsem zvyklá d!lat v!ci naplno. Dám tam t!m lidem v hledišti
všechno, i kdybych tam m!la umFít.
Jsem tam pro n!, položím se do
toho, i když je mi blb!, je mi to jedno. Je to krásná práce. Kolika lidem
je 1lov!k schopen b!hem jednoho
ve1era dát zážitek.“
A jak vidí pozici vážné hudby
v sou1asném sv!t!? „Optimisticky.
Asi trochu negativn! to vypadá u
nás, spole1nost zatím není vybouFená z konzumnosti. Na klasiku

se nahlíží jako na n!co, co nepotFebujeme. A ono je to pFesn! naopak! Um!ní potFebujeme proto,
že vychovává spole1nost. Bohužel
ješt! nepFišla doba, kdy by um!ní
a kultura m!ly mít ve spole1nosti
daleko lepší postavení a tFeba i v!tší
podporu z hlediska vládních kruh5.
Ale pozitivum vidím v tom, že sály
se nevyprázdnily a sv5j podíl na tom
má i mladší generace.“
Gabriela Demeterová hraje na
housle z dílny italského mistra Giuseppa Roccy z roku 1855 a Kašpara
Strnada z roku 1795. Tento vzácný
nástroj má zap5j1ený ze státní sbírky
nástroj5 Národního muzea v Praze.
Gabriela Demeterové se festivalovému publiku pFedstaví v rámci
slavnostního zahájení v ned!li 14.
bFezna od 16 hodin.
další informace na:
www.gabrielademeterova.cz
g

V HLINSKU VYSTOUPÍ SÓLISTÉ STÁTNÍ OPERY A NÁRODNÍHO DIVADLA
Haydnovo Stvoření - více než stovka účinkujících v unikátním mezinárodním projektu

Spoluprací Filharmonie Hradec Králové, n,meckého p,veckého sboru pRi Marktkirche Wiesbaden (dirigent a varhaník Thomas Frank) a p,veckého sboru Rastislav Blansko (sbormistr Jaroslav Martinásek) vznikl unikátní projekt, který uvede Tomáškova a Novákova hudební Skute6 v hlineckém kostele Narození Panny Marie. V tomto nastudování bude toto oratorium poprvé
provedeno ve Wiesbadenu 20. 3. 2010, v beské republice pak 10. 4. v Hlinsku a 11. 4. v Praze.
StvoRení je oratorním dílem pro
sóla, sbor a orchestr. Joseph Haydn
jej podle haendlovského vzoru rozd!lil na tFi velké 1ásti - v prvních
dvou se pFedstavuje samotné stvoFení sv!ta, v tFetí pak život v ráji.
Úlohu tradi1ního vyprav!1e („historicus“) pFid!lil tFem archand!l5m: Gabrielovi (soprán), Arielovi
(tenor) a Rafaelovi (bas), pFi1emž
v jejich partech použil i biblický

text. Dalšími postavami jsou obyvatelé ráje Adam a Eva. Doplpující
a pFitom velmi d5ležitou úlohu zastává i sbor.
Hudba StvoFení se nese v Haendlov! duchu, ale ne v jeho stylu. P!tašedesátiletý Haydn byl pFíliš velkou osobností a velmi zkušeným
skladatelem, než aby napodoboval
svého velkého pFedch5dce. Spole1ná pro n! je však prostota a bezprostFednost výpov!di
a skv!lá, ale pFitom
neoby1ejn! volná konstrukce sklady, nenucená pFirozenost v poFadí
i vzájemném pronikání
sólových a sborových
i orchestrálních 1ástí i
jejich úzká spojitost s
textem.
Úvodní
zobrazení
chaosu vystFídá slavné
a p5sobiv! instrumentované místo pFi slovech „a bylo sv!tlo“,
kde jednoduchý akord
C dur vyvolává skv!lý efekt. Celý druhý
den stvoFení zobrazuje
hlavn! orchestr, kde se
objevuje množství nejrozmanit!jších obraz5
pFírody: bouFka, déšr,
sníh, krupobití, moFe,
hory, Feky (tFetí den)

– východ slunce, putující m!síc
(1tvrtý den). PFi pátém dni se v instrumentálních hlasech objevuje
pta1í zp!v a šestý den celý zv!Finec, když archand!l Gabriel zpívá
své vypráv!ní nazývané „zoologickou árií“. TFetí 1ást oratoria, život
v ráji, se nese pak zcela v romantickém duchu.
Vedle vynikajícího orchestru Filharmonie Hradec Králové a shora
jmenovaných p!veckých sbor5
um!lecký zážitek jist! umocní
výborné výkony sólist5 zvu1ných
jmen.
Jana Sibera (soprán) je od roku
2002 sólistkou Státní opery Praha,
kde pravideln! vystupuje v mnoha
atraktivních rolích. V letech 2002
– 2008 navíc hostovala i v Národním divadle, sou1asn! nastudovala
dv! role pro operu v Plzni. Spolupracuje s operou Mozart, se kterou
odzpívala 40 repríz Zerliny v rámci
letní stagiony v letech 2004-2008.
Václav Sibera (tenor) vystudoval obory klarinet a operní zp!v
– baryton. Úsp!šn! se ú1astnil n!kolika mezinárodních sout!ží a od
roku 1999 je sólistou Stání opery
Praha, kde vytvoFil Fadu rolí barytonového oboru. Má za sebou
turné po Japonsku i roli nastudovanou pro operu v korejském Soulu.
V letech 2006-2008 spolupracoval
s Operou Mozart na letní stagion!

Don Giovanni, kde vytvoFil titulní roli. V roce 2008 se rozhodl
pro zm!nu hlasového oboru a po
ro1ním studiu debutoval v bFeznu
2009 jako Alfredo (La Traviata) ve
Státní opeFe Praha.
Roman Janál (baryton) již b!hem studií hostoval na scén! Státní
opery v SoQi a ú1inkoval na místních komorních festivalech. Poté
hostoval v Komorní opeFe (pozd!jší Opera Mozart) v Praze a v plzepské opeFe. Po úsp!šném debutu
ve Státní opeFe Praha byl v roce
1995 angažován jako sólista Státní opery, od roku 1997 je sólistou
Národního divadla. Roman Janál s
úsp!chem vystupuje na domácích
i zahrani1ních festivalech. Nahrál
n!kolik CD, spolupracuje také s
`s. rozhlasem i s `eskou televizí.
Je držitelem prestižní Ceny Thálie
za rok 1999.
Jaromír Nosek (bas) se od roku
2009 dále p!vecky školí na AMU
v Praze u prof. Romana Janála.
Absolvuje zahrani1ní kurzy a je
laureátem Duškovy mozartovské
sout!že v Praze a Celostátní p!vecké sout!že pedagogických fakult.
I vy se m2žete stát sou6ástí neopakovatelného projektu,
a to v sobotu 10. 4. od 18 hodin
v kostele Narození Panny Marie
v Hlinsku.

S Dvo.ákovou Rusalkou p.ijíždí prestižní operní scéna
Lyrická pohádka o t1ech d3jstvích je výpravnou a neobvyklou podívanou
Lesní žínky si vesele dobírají dobráckého vodníka, který jim
žertem hrozí, že n!kterou z nich
polapí. Když žínky odejdou, sv!Fuje se Rusalka vodníkovi, že se

cování, ke kterému se po n!kolikáté
pFestávce vrátil operní soubor Divadla J. K. Tyla v Plzni?
Rusalka je pFedstavením, které
podtrhuje lyrickou poezii i roman-

zamilovala do prince, který se chodí koupat do jejich jezera. Z lásky
k n!mu touží stát se 1lov!kem....
Jak tato lyrická pohádka dopadne,
jist! všichni víme. Jaké je však zpra-

tickou tragiku jedné z nejnárodn!jších 1eských oper a jako taková dokáže naplpovat krásou diváky všech
generací. Plzepské divadlo zcela
dostálo odkazu a výborným sklou-

bením d!je, scénického ztvárn!ní,
kostým5 i p!veckých a hereckých
výkon5 vytvoFilo jedine1n! slad!ný
celek. PFijdete-li na Rusalku, zhlédnete dojímavý pFíb!h s dramatickou
hudbou. Orchestrální složka díla je
vykreslena do nejmenších detail5 –
nechybí dynamika ani lyrické pasáže plné citového náboje. Celá scéna
je nápadit! pojatá a s využitím moderní techniky (v1etn! projekce) se
rychle prom!puje.
Svou operu Rusalka na libreto
básníka Jaroslava Kvapila vytvoFil
skladatel Antonín DvoFák v roce
1900. V provedení plzepské operní
scény je Rusalka inscenací, která po
režijní i výtvarné stránce pln! respektuje Kvapil5v text a jeho spojení
s hudbou. DvoFákova Rusalka patFí
do národního pokladu 1eské operní
tvorby a repertoárovou volbu tohoto
geniálního díla v plzepské opeFe lze
jen ocenit.
Plzefské divadlo
– scéna vysoké um,lecké kvality
Poprvé, ale v!Fíme, že nikoli napo-

sled, do Skut1e pFijíždí Divadlo J. K.
Tyla z Plzn! se svou celorepublikov!
uznávanou operní scénou. V budov!
Velkého divadla, Fazeného mezi kulturní památky první kategorie, se na
jevišti vystFídalo již mnoho divadelních legend. Divadlo J. K. Tyla je
živoucím kulturním centrem m!sta
i celého Plzepského kraje. TvoFí jej
1tyFi um!lecké soubory, které v pr5b!hu sezóny nabízejí divákovi více
než 1tyFi desítky divadelních titul5
všech žánr5. Tituly tvoFící páteF repertoáru sv!tových divadelních scén
jsou stFídány p5vodními novinkami
a 1eskými premiérami her zahrani1ních autor5. Každou sezónu pokra1uje divadlo v uvád!ní operních,
symfonických, operetních i muzikálových koncert5.
PRíležitostí k návšt,v, operního pRedstavení podobné úrovn,
v našem kraji je velmi málo. Proto
v,Ríme, že se na vás m2žeme t,šit i
v poslední festivalový den, kterým
bude ned,le 11. 4. op,t od 16 hodin
v KKS.

Celý program zahajovacího koncertu festivalu bude svojí taktovkou Fídit
Leoš Svárovský.
Významný 1eský dirigent a hudební
pedagog byl krom! Fady významných
1eských a slovenských orchestr5 také
dlouholetým šéfdirigentem Komorní
Qlharmonie Pardubice. Krom! toho
spolupracoval s 1etnými zahrani1ními orchestry. Nyní p5sobí jako šéfdirigent orchestru ve Státní opeFe
v Praze. Leoš Svárovský pravideln!
vystupuje na významných hudebních festivalech v `eské republice (Pražské
jaro, Moravský podzim, Pražský podzim, Smetanova Litomyšl, Janá1k5v máj)
i v zahrani1í (Festspiele Europäische Wochen Passau, Festival George Enescu
v Bukurešti, Hudební festival v Coloradu, Settimane Musicali v Ascon! aj.).

Jako pocta V. J. Tomáškovi zazní jeho REQUIEM
V druhé 1ásti zahajovacího koncertu VII. ro1níku festivalu zazní slavné
oratorní dílo – Requiem pro sóla sbor a orchestr Václava Jana Tomáška. Provede jej Komorní Qlharmonie Pardubice. Vedle orchestru na pódiu spole1n!
stane P!vecký sbor Rubeš, jehož sbormistrem je od roku 2009 Zden!k Kudrnka a P!vecký sbor Cantus Amici z Pardubic se sbormistrem Tomášem
Židkem.
Komorní 8lharmonie Pardubice (KFP) je právem Fazena mezi špi1kové
1eské orchestry. Svým obsazením je menším symfonickým t!lesem haydnovsko-mozartovského typu a ve Skut1i s nastudováním díla V. J. Tomáška
nebude vystupovat poprvé. Vystoupení KFP je vždy zárukou stylovosti interpretace a mimoFádné kvalitu orchestrálního zvuku. Jako sólisté se pFedstaví
Eva Kolková, Václava Housková,
Dušan R5ži1ka a Leoš Krej1í.
Zahajovací koncert festivalu
nabízí velmi bohatý a atraktivní program, který vás zcela jist!
navnadí k návšt!v! všech dalších
koncert5. Všichni vystupující
se t!ší na spole1n! sdílený zážitek v ned,li 14. 3. od 16 hodin
v KKS.

VIVALDIHO STABAT MATER
na festivalu a poté v Národním divadle
Vynikající soubor MUSICA FLOREA uvede jmenované
dílo nejprve ve SkutCi a poté na Velký pátek v Praze
Soubor Musica Florea založil roku 1992 violoncellista a dirigent Marek
Štryncl s ideálem interpretovat barokní hudbu tak, jak byla provozována v
1ase svého vzniku. Hra na originální nástroje podložená studiem dobových
pramen5 a estetiky se stala nezbytností a sou1asn! charakteristickým rysem
ansámblu.
Repertoár souboru sahá od hudby raného baroka pFes vrcholná díla
této epochy až po klasicismus. Od roku 2004, kdy Musica Florea provedla na dobové nástroje orchestrální díla A. DvoFáka, se sou1ástí jejího
repertoáru stává i hudba období romantismu. Zahrnuje instrumentální komorní hudbu, sv!tské i duchovní vokáln!-instrumentální skladby, orchestrální koncerty i monumentální skladby symfonické, operní a oratorní.
Musica Florea má za sebou stovky koncert5 v `R i po celé Evrop! a
bývá hostem významných mezinárodních festival5. Vedle nastudování d!l skladatel5 zvu1ných jmen (J. S. Bach, G. Ph. Telemann, J. D. Zelenka, A. Vivaldi, J. B. Lully, W.A. Mozart a další) objevila a v novodobých premiérách oživila množství zapomenutých autor5 a skladeb.
Již od doby svého vzniku Musica Florea spolupracuje s významnými sólisty a ansámbly (Magdaléna Kožená, Nancy Argenta, Flavio Olivier, Boni
Pueri, a další). Soubor obdržel Fadu významných ocen!ní, mezi n!ž patFí nejvyšší ohodnocení francouzského 1asopisu Diapason za nahrávku duchovního díla J. D. Zelenky Missa Sanctissimae Trinitatis, cena hudební kritiky za nejlepší interpreta1ní výkon na VII. StFedoevropském festivalu koncertního um!ní v Žilin! (1997) nebo cena „Zlatá Harmonie 1997“
za nejlepší domácí nahrávku roku, v níž Musica Florea v áriích z kantát a oratorií J. S. Bacha doprovází mezzosopranistku Magdalénu Koženou (1997). Pravideln! spolupracuje s Centrem pro barokní hudbu Versailles a od roku 2004 spolupracuje na mezinárodním projektu Le Bourgeois Gentilhomme od J.B. Lullyho se souborem Le Poeme Harmonique.
Na svém kont! má Fadu CD pro 1eské i evropské nahrávací spole1nosti.
Od roku 2002 poFádá Musica Florea vlastní koncertní Fady s d5razem na
prezentaci nov! objevených d!l zejména 1eského p5vodu i na interpretaci již známého hudebního materiálu s pFihlédnutím k dobové interpreta1ní
praxi.
Není pochyb o tom, že vynikající provedení bude umocn,no d2stojným prostRedím kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Skut6i – stReda
31. 3. od 18 hodin.

 Stabat mater Antonia Vivaldiho zahraje soubor Musica Florea
na dobových nástrojích.

SKUTE!SKÉ NOVINY

Dějiny Skutče mezi světovými
válkami v netradičním povídání
Pat#íte mezi ty, kte#í mají rádi historii? A pat#íte mezi ty, kte#í mají rádi
historii kraje, v n7mž žijí? Pokud ano, potom jist7 rádi využijete možnosti
:as od :asu se sejít s autory práv7 vznikající publikace o historii Skut:e na
neformální p#ednášce.
Tou první by m7lo být setkání s #editelem Regionálního muzea ve Vysokém Mýt7 Mgr. Ji#ím Junkem. Ten v sou:asné dob7 Gnišuje s kapitolou
v7novanou Skut:i v období první republiky a v protektorátu. Na základ7
svého bádání vás seznámí se zajímavými skute:nostmi a historickými fakty,
které jste dost možná ani netušili, ale zároveH se bude obracet p#edevším na
ty d#íve narozené pam7tníky se žádostí o up#esn7ní rIzných historických
detailI a otázek. Pokud vás pozvánka upoutala, pozna:te si v kalendá#i
tvrtek 18. b%ezna – M(stské muzeum ve Skut i.
Petr Sedlák, odbor kultury

Festival mediálně představí tisková
konference v Praze
Je nesporné, že jednou z nejdIležit7jších oblastí p#i po#ádání jakékoli
v7tší kulturn7 spole:enské akce, je její propagace. Nejinak je tomu i v p#ípad7 festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skute:. A:koli si jmenovaný hudební svátek získává stále v7tší po:et p#íznivcI a jeho název se vepisuje do naší pam7ti :ím dál hloub7ji, ješt7 stále se nedostal do všeobecného
kulturního pov7domí v celostátním m7#ítku.
Jednou z možností, jak v tomto sm7ru dosáhnout zm7ny, jsou po#ádané
tiskové konference. A protože centrum veškerého kulturního d7ní se nachází v Praze, i skute:ský festival se svou prezentací již druhým rokem mí#í do
hlavního m7sta KR. Na rozdíl od loHského roku, kdy jsme konferenci ve
spolupráci s houslistou Jaroslavem Sv7ceným uspo#ádali v jeho hudebním
klubu, se tentokrát ocitneme v prostorách ješt7 dIstojn7jších.
Tisková konference k VII. ro níku festivalu Tomáškova a Novákova
hudební Skute prob(hne 1. b%ezna od 11 hodin v 4eském muzeu hudby p%i Národním muzeu Praha.
Hostem konference bude i houslová virtuoska Gabriela Demeterová.
Keské muzeum hudby s m7stem Skute: spolupracuje už n7kolik let.
S jeho pomocí vznikal stálý památník V. J. Tomáška v jeho rodném dom7,
díky PhDr. Markét7 Kabelkové se da#í uvád7t do života dosud neuvedené
skladby V. J. Tomáška a získávat #adu dalších cenných informací. Proto
jsme velmi rádi, že nám Keské muzeum hudby vyšlo vst#íc a tisková konference, na níž je pozváno n7kolik desítek zástupcI médií, se mIže uskute:nit
práv7 zde.
Doufáme, že se nám
poda#í splnit zám7r, který
jsme si p#edsevzali a Tomáškovu a Novákovu hudební Skute: na žeb#í:ku
významných :eských hudebních slavností, p#ehlídek a festivalI posuneme
zase minimáln7 o jednu
p#í:ku výš.
Lenka Balounová,
odbor kultury

MEZIGENERAČNÍ MŮSTEK
Pokud ob:as nevíte, o :em p#íslušníci mladší generace mluví, je tu
pro vás náš „mezigenera:ní mIstek“.

ICQ – další možnost komunikace
V minulých :íslech jsme si vysv7tlili pojmy
„chat“ a „facebook“. V obou p#ípadech se jednalo
o varianty internetové komunikace. Mluvíme-li o
t7chto dvou v7cech, nelze se nezmínit o ICQ, asi
nejznám7jším internetovém komunikátoru využívaným miliony lidí na celém sv7t7. Termín ICQ
(:ti aj sí kjú) pochází z angli:tiny a je zkratkou
v7ty: I seek you (hledám t7).
Pokud chcete komunikovat na ICQ, musíte si stejn7 jako v p#ípad7
face booku na adrese: www.icq.com založit vlastní proGl a registrovat se pod jedine:ným devítimístným :íslem. Je t#eba mít i vlastní
jméno neboli „nick“ (anglicky p#ezdívka). Stejný zpIsob pak praktikujete i p#i navazování kontaktI, p#ibírání p#átel atd. V systému
ICQ je nejužívan7jší „chatování“ (vysv7tlili jsme v minulém :ísle),
stejnou oblibu má i bleskové posílání obrázkI, jakož i textových a
hudebních souborI. P#i chatování mIžete
své pocity a nálady vyjad#ovat i pomocí
rIzných smajlíkI (z velice rozmanité škály) .
/pes/

Hlaste se do tanečních
Od b#ezna odbor kultury p#ijímá p#ihlášky do dalšího kurzu tane:ních ve Skut:i. Ty odstartují jako obvykle v zá#í. Jednotlivé lekce budou probíhat ve v7tšin7 p#ípadI v sobotu odpoledne a ve:er. Ve
výjime:ných p#ípadech se lekce mIže uskute:nit i v pátek ve:er :i
v ned7li dopoledne. Kurzovné zIstane zachováno ve stejné výši jako vloni, tj. 1300,- K: a
splatné bude do konce kv7tna t.r. Tane:ním mistrem i nadále zIstává pan Josef Tumpach.
V p#ípad7 dostate:ného zájmu zvažujeme
spolu s p. Tumpachem i organizaci tane:ních
pro manželské a p#átelské dvojice. Aktuální informace na toto tém7 p#ineseme se zahájením
základních tane:ních na podzim.
/bal/

STRANA 3

SeniorCentrum Skuteč – rok 2009 v číslech
Skon:il rok 2009, jsou ukon:eny
i uzáv7rkové práce a audit, které se
jej týkaly, a proto mIžeme v krátkosti zhodnotit i zm7ny v tomto
roce.
Na za:átku roku bylo hlavním
úkolem dokon:ení p#estavby budovy Penzionu a výstavba spojovacího kr:ku mezi budovami. Z#izovatel – M7sto Skute:, celou akci za
naší spolupráce a nezm7rné trp7livosti stávajících obyvatel Penzionu,
úsp7šn7 dokon:il v m7síci kv7tnu.
KlientIm penzionu ješt7 jednou d7kujeme za trp7livost a doufáme, že
rozší#ením služeb a zajišt7ním v7tší
bezpe:nosti jim p#estále potíže pln7
nahradíme.
Díky p#estavb7 penzionu se kapacita pobytových služeb ze stávajících cca 130 rozší#ila na 145
lIžek. Na obou budovách jsou

zajišt7ny zdravotní a ošet#ovatelské služby po 24 hodin. Proto také
vzrostl po:et zam7stnancI, zejména na pozicích zdravotní sestra a
pracovník sociální pé:e, kde nyní
máme celkem 76 zam7stnancI.
P#ínosem je jist7 i to, že v sou:asné
dob7 máme pracovní místa i pro 6
:áste:n7 invalidních dIchodcI.
Spolu s vyšší kapacitou lIžek a
zvýšením po:tu zam7stnancI se
úm7rn7 zv7tšil i náš rozpo:et. Z cca
23 mil. K: za rok 2008 na cca 30
mil. K: v roce 2009. Rozpo:et je,
jako ve všech p#edcházejících letech, vyvážený a beze ztrát. O hospoda#ení SCS sv7d:í i kladný výrok
auditora: „Ú etní záv(rku ov(%ujeme s výrokem bez výhrad“.
Doufám, že jsem vám p#edstavila
:innost naší organizace i z trochu
jiného pohledu. Kísla jsou to jist7

zajímavá, ale stále máme na pam7ti,
že naším nejdIležit7jším zájmem je
náš klient, který pot#ebuje pomoc. A

k tomu naše :innost neustále sm7#uje.
Boušková Helena, ekonom

Díky p#estavb7 penzionu se kapacita pobytových služeb ze stávajících cca 130 rozší#ila na 145 lIžek.

Stalo se v březnu před 50 lety
Oslavy Mezinárodního dne žen ve Skutči
Výbor žen p#i MNV uspo#ádal v
sobotu dne 5. b#ezna v 19.30 v sále
nové t7locvi:ny slavnostní ve:er
na po:est MDŽ. Slavnostní ve:er
zahájila uvítacím projevem s. H.
Rautenkrancová, u:itelka OŠS. Po
hodnotném referátu :lenky KNV
v Pardubicích, s. ZdeHky Matouškové, byly dekorovány odznakem
mate#ství III. stupn7 ss. Doležalová
a Krupková.
Kulturní program byl vypln7n
recitacemi a scénkami žactva JSŠ a
OSŠ, hudebními p#ednesy kvarteta
soudruhI u:itelI OSŠ a písn7mi
smíšeného p7veckého sboru „Rubeš“. P#ed zahájením a b7hem slavnosti ú:inkovala hudba OB, za vedení s. J.
Havla, #ed. hudební školy ve Skut:i.
Výzdobu a vkusnou úpravu sálu provedla místop#edsedkyn7 výboru žen s. M. Chmela#ová za spoluú:asti svého
manžela. Programem i zda#ilým prIb7hem ve:era byli návšt7vníci v po:tu kol 600 velmi spokojeni.

Bronzový odznak s trikolorou byl p#edáván v koženkovém
obdélníkovém pouzd#e na patentku. (Sbírka M7stského muzea; i.:. 25824) Kestný odznak
"Mate#stvi" I. stupn7 (zlatý) se
ud7loval matkám, které vychovaly 10 a více d7ti, II. stupn7
(st#íbrný) matkám 9 anebo 8
d7tí, III. stupn7 (bronzový) matkám se 7, 6 nebo 5 d7tmi. Poprvé
byl odznak ud7len v roce 1958.

Zhodnocení zimní kampaně a příprava jarních prací JZD
V #ádném zasedání MNV, konaném dne 8. b#ezna byla zhodnocena zimní kampaH a p#íprava jarních
prací JZD. Soudruh tajemník MNV
V. Bakeš ve svém referátu uvedl, že
rada MNV se pravideln7 zabývala
hodnocením pln7ní zimní kampan7
s z hlediska ostatních úsekI, jako
pln7ní úkolI uvnit# družstva, docházky do družstevní školy práce a
další. Ovšem p#es veškerou snahu
orgánI družstvu pomoci i s vnit#ními problémy a úkoly v zimním
období, zIstala celá #ada dobrých
opat#ení nespln7na, nebo nedokon:ena. Jako vyvrcholení letošní
zimní kampan7 bylo projednání
dopisu UV KSK, který byl ur:en
základním organizacím strany a
MNV.
V další :ásti referátu poukázal
na p#ipravenost jarních prací, zda
p#isp7je k podstatnému zvýšení
zem7d7lské výroby již letos. Hospodá#ské stroje a ná#adí nejsou

zatím dopln7ny vzhledem k zvýšenému po:tu vlastních traktorI a
chybí: diskové a zavlažovací brány
a jeden secí stroj. Chyb7jící stroje
a ná#adí bude podle rozd7lovníku ONV p#id7leno b7hem prvního pololetí. P#ipraveny jsou: dva
traktorové pluhy, dvoje brány, t#i
smyky, traktor kultivátor, secí stroj
traktorový a traktorové rozmetadlo
um7lých hnojiv.
Pro lepší organizaci a rychlé zvládnutí jarních prací budou
utvo#eny t#i pracovní :ety. Keta
složená ze šesti žen, :eta složená
ze :ty# mužI s potahy a :eta složená ze :ty# traktoristI. V za:átcích
jarních prací nebude p#ímo JZD
závislé na pomoci patronátních
závodI, protože :áste:nou posilou
budou pracovní skupiny jedenáctileté st#ední školy (cca 14 žákI)
a u:Hovské školy (cca 10 žákyH).
Uvedené jednotlivé pracovní skupiny pracují již v družstvu 3x týdn7

Zprávy Pardubického kraje
Vedení bezpečností rady kraje v pohotovosti
Pardubice, Hradec Králové (2. 2. 2010) – Vzhledem k rekordnímu
množství sn(hu a nevyzpytatelnému po así hrozí nebezpe í povodní v
p%ípad(, pokud by nahromad(né množství sn(hu za alo tát. Jenom v
Pardubickém kraji zadržují sn(hové zásoby 320 milionG krychlových
vody. Krizový štáb kraje je v pohotovosti. Nám(stek hejtmana Roman Línek, který po dobu nemoci hejtmana %ídí bezpe nostní radu
kraje, proto hovo%il v úterý 2. února 2010 o aktuálním stavu sn(hu
a zásobách vody v n(m ukrytých s generálním %editelem Povodí Labe
Tomášem VaLkem.
„Vodohospodá'i, záchraná'i i hasi0i jsou v pohotovosti, povodn5 ale zatím nehrozí, a to p'esto, že Pardubický kraj pokrývá tém5' nejvyšší vrstva
sn5hu v rámci Beské republiky,“ shrnul nám7stek Línek obsah jednání na
královéhradeckém Povodí Labe. Uvedl, že správci vodních tokI prIb7žn7 monitorují hladiny p#ehradních nádrží, odkud vypoušt7jí vodu. Obce se
silni:á#i pravideln7 udržují p#íjezdové komunikace k poldrIm. „Klidn5jší
spánek mohou mít lidé v kraji také proto, že v uplynulých deseti letech se
dokon0ila 'ádov5 za miliardu korun rDzná protipovodEová opat'ení. Pat'í
mezi n5 ochrana Pardubic proti stoleté vod5, regulace rybníku Hv5zda u
T'ebovic, poldry a rDzná další protipovodEová opat'ení v povodí T'ebovky,
T'ebDvky, Orlice a Chrudimky,“ vyjmenovává nám7stek Línek místa, která by m7la ochránit majetek a životy lidí v p#ípad7, že by se prudce oteplilo.
Krajská samospráva i :lenové bezpe:nostní rady Pardubického kraje jsou
informováni o aktuální meteorologické situaci.
(mag)

po 4 až 6 hodinách.
likvidaci hospodá#ství p. Petra,
Nebude-li n7jakých nep#edví- které je v sou:asné dob7 úpadkové
daných okolností, budou v našem a není nad7je na zlepšení.
m7st7 jarní práce zvládnuty #ádn7 a
v:as. S. Uli:ný Josef ve svém diszapsal
kusním p#ísp7vku ohledn7 zem7kroniká% Josef Gruber,
d7lství v otázce nadm7rných záhuz kroniky vybral Libor Aksler
menkI v JZD
doporu:oval
pro p#íští hospodá#ské období vytvo#ení spole:né
záhumenky.
Dále hovo#il
o pId7 na pasekách (Horka), kde by
se dala získat
dobrá krmná
základna pro
dobytek. V
záv7ru disLeták vybízející ob:any k ú:asti na pracích v zem7kuze doporu:oval provést d7lském družstvu pochází z archivu M7stského muzea.

Kraj hledá nového šéfa záchranky
Pardubice (4. 2. 2010) – Rada na dnešním mimo%ádném jednání rozhodla o vypsání výb(rového %ízení na %editele Zdravotnické záchranné
služby Pardubického kraje (ZZS Pk). Stávající %editel Marek Obrtel
tento týden rezignoval na svoji funkci. Požádal o ukon ení pracovního
pom(ru k 31. b%eznu 2010. Chod záchranné služby je zajišt(n.
„Dnes jsme vyhlásili výb5rové 'ízení. Co nejd'íve chceme vybrat nástupce, který p'evezme vedení zdravotnické záchranné služby. Jinak bez ohledu na oznámenou rezignaci zDstává sou0asný 'editel nadále zodpov5dný
za 'ízení ZZS Pk. Jsem p'esv5d0en, že záchranná služba bude poskytovat
stejn5 jako doposud profesionální servis všem pot'ebným na území našeho
kraje,“ #ekl nám7stek Roman Línek pov7#ený zastupováním hejtmana, jak
Pardubický kraj zajistí fungování zdravotnického za#ízení.
Samospráva Pardubického kraje považuje zdravotnictví za prioritu.
„Ob0ané se nemusejí obávat, že by nižší p'ísp5vek pro ZZS snížil kvalitu léka'ské pé0e. Letos máme v rozpo0tu opravdu mén5 pen5z, ale zdravotnická
záchranná služba již nezajišUuje léka'skou službu první pomoci a dopravní
zdravotnickou službu,“ jmenuje radní Tauberová dIvody, pro: je rozpo:et
letošního roku (128 mil. K:) oproti loHskému (143 mil. K:) nižší. „Bástku
jsme diskutovali p'i tvorb5 rozpo0tu na rok 2010. Na základ5 v5cných argumentD se k ní, podle vývoje rozpo0tu, mDžeme kdykoliv vrátit. Porovnáme-li
náš kraj s Královéhradeckým krajem 0i jinými, tak nap'íklad v posledních
0ty'ech letech jsou investice do záchranné služby v Pardubickém kraji jedny z nejvyšších,“ komentuje situaci Roman Línek. „I letos, kdy se musíme vypo'ádat s dopady \nan0ní krize, po0ítáme s desetimilionovou investicí na nákup nových sanitek.“
(mag)

STRANA 4

SKUTE!SKÉ NOVINY

U S N E S E N Í
z 81. zasedání rady města konaného
dne 25. 1. 2010 na MěÚ ve Skutči

Rada města bere na vědomí:
01/081
Dodatky o nájmu nebytových prostor , kde došlo k navýšení nájemného o změnu sazby DPH v souladu
se zákonem č.362/09 s účinností
od 1.1.2010, dle přílohy.
Rada města schvaluje:
02/081
Žádost ředitele ZŠ Komenského o
udělení výjimky z počtu žáků ve
třídě, dle přílohy.
03/081
V souvislosti se zrušením subjektu
Speciální základní škola Skuteč,
okres Chrudim a převedením
zřizovatelské funkce na Pardubický
kraj odvolání Mgr.Evy Rybenské
z funkce ředitelky, dle přílohy.
04/081
Ceník úkonů pečovatelské služby a
ceník úhrady pobytu v SeniorCentru
Skuteč s platností od 1.2.2010, dle
přílohy.
05/081
Dodatek ke smlouvě o revolvingovém úvěru mezi Městem Skuteč
a KB, a.s. Na Příkopě 33, Praha,
dle přílohy.
06/081
Smlouvu o výpůjčce informační
tabule s městem Chrudim v rámci
projektu „Informační a propagační
kampaň turistické oblasti Chrudimsko

– Hlinecko“, dle přílohy.
07/081
Přidělení bytu č.6 o velikosti
1+kk v domě čp. 970 Skuteč, ul.
Družstevní paní Stanislavě Burešové
Hněvětice čp.19 na dobu určitou
jednoho roku, dle přílohy.
08/081
Přidělení bytu č.28 o velikosti 1+2 ve
Skutči čp. 917, ul.Družstevní panu
Lukáši Pytlíkovi, Skuteč 781na dobu
určitou jednoho roku, dle přílohy.
09/081
Výpověď z nájemního poměru
manželům
Janě
a
Pavlu
Macháčkovým k bytu č.4 v domě
čp.915 Skuteč, ul.Družstevní, dle
přílohy.
10/081
Podmínky k pronájmu bytu č.6 o
velikosti 1+0 v domě čp.373 Skuteč,
Palackého náměstí na dobu určitou
jednoho roku, dle přílohy.

Rada města neschvaluje:
11/081
Prodloužení nájemní smlouvy
panu R.Mošnerovi, ul.B.Němcové
čp.917, Skuteč, dle přílohy.
12/081
Přidělení bytu č.6 o velikosti 1+0
v domě čp.373 Skuteč žádnému
uchazeči, dle přílohy.

U S N E S E N Í
z 82. zasedání rady města konaného
dne 15. 2. 2010 na MěÚ ve Skutči

Rada města schvaluje:
01/082
Výsledky hospodaření škol a
školských zařízení a rozdělení
případného
zlepšeného
hospodářského výsledku do fondů,
dle přílohy.
02/082
Odpisový plán ZUŠ V.Nováka
Skuteč na rok 2010, dle přílohy.
03/082
Odepsání nedobytných pohledávek
v Městské knihovně Skuteč, dle
přílohy.
04/082
Smlouvu s hudebním nakladatelstvím Best I.A, a.s. o zprostředkování
vystoupení skupiny Olympic, dle
přílohy.
05/082
Přidělení bytu č.6 o velikosti 1+0
v domě čp.373 Skuteč, Palackého
náměstí paní Marii Novotné, Skuteč
467 na dobu určitou jednoho roku,
dle přílohy.
06/082
Žádost pana Ladislava Štěpána
o prodloužení pronájmu k bytu
č.33 v Družstevní ulici, Skuteč 928
manželům Vaňousovým na dobu
určitou jednoho roku do 31.3.2010,
dle přílohy.
07/082
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu
č.5 na zkušební dobu šesti měsíců
paní L.Mužíkové, Palackého náměstí
377, Skuteč, dle přílohy.
08/082
Zprávu hlavní inventarizační komise
Města Skuteč, dle přílohy
09/082
Odpis nepotřebného dlouhodobého
hmotného majetku, dle příloh.
Rada města neschvaluje:
10/082
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č.10 panu Bohumilu Šejnovi,

Palackého náměstí 377, Skuteč, dle
přílohy.
Rada města doporučuje ZM
schválit:
11/082
Čerpání rozpočtu města za období
I-XII/2009, dle příloh.
12/082
Rozpočtovou změnu č.1/10, dle
přílohy.
13/082
Návrh zadání územního plánu
Skuteč, dle přílohy.
14/082
Koupi části pozemkové parcely č.58
o výměře cca 70m2 a st.p.170/2 o
výměře 12m2 vše v k.ú. Žďárec u
Skutče, obec Skuteč za cenu 50,-Kč/
m2 + náklady spojené s prodejem
od manželů Malinských, Žďárec u
Skutče pro Město Skuteč, dle přílohy.
15/082
Koupi části pozemkové parcely č.59
o výměře cca 70m2 a st.p.170/1
o výměře 5m2 vše v k.ú. Žďárec u
Skutče, obec Skuteč za cenu 50,-Kč/
m2 + náklady spojené s prodejem
od pana V.Peška, Žďárec u Skutče
pro Město Skuteč, dle přílohy.
16/082
Bezúplatný převod ¾ podílů pozemkových parcel č.1047/2, 1049/2
a 1063/5 vše v k.ú. Skuteč, obec
Skuteč určených změnou č.7 územního plánu ke stavbám pro bydlení
z majetku České republiky pro město
Skuteč, dle přílohy.
17/082
Zřízení věcného břemene za účelem
umístění, zřízení a provozování
podzemního kabelového vedení
VN, NN a rozvodové skříně na
p.p.č.2507, 2453, 1094/4 a
st.p.165 vše k.ú. Skuteč za cenu
2 000,-Kč + náklady spojené se
zřízením, dle přílohy.

MUŠKA TŘPYTKA SKUTEČ – V. ROČNÍK
Už popáté na Skute&ském rybníku
prob-hnou závody Muška t:pytka
Skute&. Stane se tak v sobotu 13.
b:ezna a závodit se bude za každého
po&así. Jedinou „&arou p:es rozpo&et“ by mohlo být nerozmrznutí vodní plochy. V tomto p:ípad- by závody
byly p:eloženy na 3. dubna; všichni
p:ihlášení by o této skute&nosti byli
v&as telefonicky informováni.
PrJb-h a pravidla závodJ budou
stejná jako v p:edchozích letech.
Novinkou bude p:íjemné zpest:ení
závodJ v podob- celodenních vep:ových hodJ. Protože je po&et míst na
rybníku omezen, zájemci se mají hlásit co nejd:íve na tel. &.: 724 236 065

u p. ZdeXka Netolického. Startovné
&iní 400,- K& a nejúsp-šn-jší rybá:i
se mohou t-šit na hodnotné ceny.
P:ed vyhlášením výsledkJ bude navíc vylosována menší tombola.
Na vaši návšt-vu se t-ší a krásné
rybá:ské zážitky p:eje výbor MO
\RS Skute& a po:adatelé.

Zápisy do MŠ

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
- ÚNOR 2010 -

Na obou mate4ských školách ve Skut!i,
tj. na MŠ Poršova i MŠ Osady LežákG

MEZI SKUTEČSKÉ OBČANY BYLY SLAVNOSTNĚ
PŘIVÍTÁNY TYTO DĚTI:

prob-hnou zápisy d-tí ve !tvrtek 25. 3. 2010
v !ase od 7 – 15 hodin.
Rodi&e si mohou b-hem m-síce b:ezna vyzvednout
p:ihlášku a tu následn- donesou vypln-nou a potvrzenou od d-tského pediatra v den zápisu. Na d:íve p:ijaté
p:ihlášky nebude brán z:etel, na po:adí odevzdaných
p:ihlášek nezáleží.
V MŠ Ž`árec u Sk. probíhá zápis d-tí prJb-žn- od
února do konce dubna. P:ípadné informace telefonicky.

Petr Chaloupka, Ž`árec u SkutQe
Filip Novotný, Tylova
ŽIVOTNÍ JUBILEA OSLAVILI

70 let

Matrika, evidence obyvatel

- činnost v roce 2009
Na matrice M-Ú se mimo matri&ní agendy vede evidence obyvatel, provádí se vidimace a legalizace dokladJ, p:ijímají se žádosti o vydání ob&anského prJkazu a zároveX se vydávají nové OP, prost:ednictvím dálkového
p:ístupu k informacím (CZECH POINT) se na po&kání vyhotovuje výpis
z rejst:íku trestJ,obchodního rejst:íku, katastru nemovitostí, živnostenského
rejst:íku,výpis z bodového hodnocení :idi&e, z:ízení nebo zrušení datové
schránky, konverze dokumentJ, apod.
Matri!ní agenda se vykonává pro obce: Hluboká, Prosetín,
P4edhradí, Mrákotín, Leštinka, VrbatGv Kostelec a Skute!.
Matrika
- žádosti a protokoly o uzav:ení manželství
z toho církevních
- úmrtní listy
- druhopisy matri&ních dokladJ (RL, OL, ÚL)
- rozhodnutí o zm-n- jména a p:íjmení

9
3
44
20
2

- zápisy o ur&ení otcovství
- žádosti o osv-d&ení státního ob&anství

20
85

Evidence obyvatel
- po!et obyvatel k 31. 12. 2009 celkem
- po&et narozených d-tí
- po&et p:ihlášených k trvalému pobytu
- po&et odhlášených z trvalého pobytu
- po&et zem:elých

5 292 (vloni
55 (vloni
78 (vloni
91 (vloni
52 (vloni

75 let

 JiWina Absolonová, Zahradní
 Božena Talácková, Tomáškova

80 let

 JiWí Mikan, Vít;zslava Nováka
 Miroslav Myška, Terezy Novákové
 Blažena Cimburková, Heydukova

93 let
 Františka Zoulíková, RadQice 29
OMLUVA
V minulém &ísle Skute&ských novin bylo chybn- otišt-no jméno rodiny
Stehnovy v níže zve:ejn-né vzpomínce. Za toto nedopat:ení, které p:episem
neznámých slov zpJsobil program v po&íta&i, se inzerentJm velmi omlouváme.

Vzpomínka
5 337)
57)
74)
108)
59)

p:irozený úbytek v roce 2009: - 10 osob.
Po&et obyvatel klesl z dJvodu vy:azení cizincJ z evidence obyvatel o 35.
Rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu
Vidimace a legalizace dokladJ
Ob&anské prJkazy – po&et žádostí

 František Lukaštík, Palackého nám;stí
 Marie Krupková, Palackého nám;stí
 Vlasta Šiklová, Smetanova
 František Bárta, Osady LežákF
 Albert Hradil, Boženy N;mcové
 Jana JezníQková, Fimberk
 Miloslava Talácková, RadQice

14
1666
477

CZECH POINT:
O výpis z rejst:íku trestJ žádalo 117 osob; z katastru nemovitostí 26 osob;
z obchodního rejst:íku 26 žadatelJ, z živnostenského rejst:íku 4 rrmy, z
bodového hodnocení :idi&e 5 osob.
Po!et obyvatel v jednotlivých místních !ástech:
Borek, Hn-v-tice - 58; Lažany - 123; Pesany - 36; Lhota u Sk. - 59; Nová
Ves - 21; Rad&ice - 242; Skute& - 3928; Skutí&ko - 127; Št-pánov - 188;
Zbožnov - 107; Zho: - 53; Ž`árec - 350.
Petra Šlemrová

Dne 17. února uplynul rok plný bolesti a smutku nad ztrátou naší milované
maminky a babi&ky paní Boženy Cabicarové. Dne 16. února uplynulo 15
smutných let od tragické smrti jejího vnuka Tomáše Chvojky. V-nujeme jim
tímto tichou vzpomínku. Kdo jste je znali, vzpomeXte s námi.
D`kují rodiny Stehnova a Skalova

Vzpomínka
Jak tiše žili, tak tiše odešli. Skromní ve svém život-, velcí ve své lásce
a dobrot- – rodi&e Marie a Josef Horákovi. Dne 22. 3. 2010 uplyne 20 let
od úmrtí tatínka a 10. 12. 2010 to bude 18 let od úmrtí maminky. S úctou
a láskou vzpomínáme.
Za celou rodinu Marie Kuklová, dcera

Vzpomínka
Dne 23. b:ezna tomu bude 18 let, co zem:el mJj manžel pan Ji4í Suchý a
2. b:ezna uplyne 19 let od smrti mého otce pana Aloise Hrazd`ry. Kdo jste
je m-li rádi, vzpomeXte s námi.
Marta Suchá s rodinou

OZNÁMENÍ
MUDr. Josef Cimburek oznamuje tímto
nové telefonní !íslo: 608 608 303 do zubní ordinace.

Činnost Komise k projednávání přestupků
Města Skuteč v roce 2009
Do pravomoci p:estupkové komise pat:í zejména projednávání
p:estupkJ proti ob!anskému soužití, ve4ejnému po4ádku a proti
majetku.
P:estupková komise zasedá dle
pot:eby 1-3x za m-síc ve složení:
p:edsedkyn- komise - právnického
vzd-lání, 2 p:ísedící a zapisovatelka.
V loXském roce zasedala celkem 15x
a projednávala celkem 123 p:estupkJ. Ve 26 p:ípadech byla v p:íkazním a p:estupkovém :ízení uložena
pokuta. Za celý loXský rok bylo na
pokutách uloženo celkem 34.200,K&.
U 20 p:estupkJ bylo jako sankce
uloženo napomenutí. Další p:estupkové v-ci byly bu` projednány bez

uložení opat:ení, postoupeny k vy:ízení jinému p:íslušnému ú:adu, zastaveny a nebo odloženy v p:ípad-,
že se dle zákona &. 200/1990 Sb. o
p:estupcích, nejednalo o p:estupek
a nebo v zákonem stanovené lhJtnebyl podán návrh na projednání
p:estupku.
Pro srovnání s rokem 2008 došlo
k mírnému nárJstu p:estupkJ proti
ob&anskému soužití, po&et p:estupkJ proti majetku zJstal p:ibližn- na
stejné úrovni. Celkový po&et p:estupkJ spáchaných osobami ve v-ku
do 18 let se oproti roku 2008 mírnsnížil.
Bohužel i v loXském roce jsme se
setkali s p:estupkem, který vykazoval všechny znaky domácího násilí.

Jednalo se o p:estupek, který byl spáchaný mezi osobami žijícími ve spole&né domácnosti, kde poškozeným
bylo dít- v rodin-. Obvin-nému byla
za jeho nep:ípustné „výchovné me-

tody“ uložena citelná pokuta, která
by ho m-la vést k tomu, aby se v budoucnu svého jednání vyvaroval.
Veverková Jitka - zapisovatelka
p4estupkové komise

SENIORCENTRUM SKUTE' NABÍZÍ
volné pracovní místo
SeniorCentrum Skute$ hledá na volné pracovní místo

ZDRAVOTNÍ SESTRU
Požadujeme st9edoškolské vzd<lání s maturitou, zodpov<dnost, ?exibilitu, pe$livost, smysl pro týmovou práci, odolnost vD$i
stresu. Práce je vhodná i pro absolventa školy. Výhodou je praxe
ve zdravotnictví.
Nabízíme odpovídající Gnan$ní ohodnocení a zam<stnanecké
výhody, možnost dalšího vzd<lávání. Po dohod< je možný nástup
i na polovi$ní úvazek.

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY JSOU OD 9 DO 13 HODIN
Březen
6.3. Sobota
7.3. Neděle
13.3. Sobota
14.3. Neděle
20.3. Sobota
21.3. Neděle
27.3. Sobota
28.3. Neděle

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

Zora Dvořáčková
Zora Dvořáčková
Eva Krejčí
Eva Krejčí
Jan Konývka
Jan Konývka
Michael Chlud
Michael Chlud

Hlinsko
Hlinsko
Krouna 350
Krouna 350
Hlinsko
Hlinsko
Skuteč
Skuteč

Husova 64
Husova 64
Poličská 444
Poličská 444
Smetanova 842
Smetanova 842

ETA
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INFO ZE ZŠ KOMENSKÉHO
V nouzi poznáš p$ítele
Pond$lí 1. února 2010 bylo na
naší ZŠ ve znamení velkého roz;arování. Prožívali jsme snad to
nejhorší ráno, jaké si mCžete pEedstavit. Mísily se v nás pocity beznad$je, zklamání, vzteku a bezmoci.
Neomalení zlod$ji nás pEipravili o
výsledky naší dlouhodobé práce.
Už jsme plánovali a zároveI se t$šili na to, co ve škole zase vylepšíme,
zm$níme, jaké uskute;níme projekty, akce a sout$že,…
Nejsmutn$jší na tom je to, že
jsme pEišli práv$ o Knance, o které jsme se sami pEi;inili poEádáním
váno;ních výstav a které sloužily
jako zdroj pro odm$ny žákCm za
reprezentaci školy v rCzných sportovních a v$domostních sout$žích.
A že jich v posledních letech nebylo zrovna málo! Tyto prostEedky
jsme však využívali pEedevším jako
Knan;ní zázemí pro organizování
rCzných akcí a projektC. Mám na

mysli napEíklad pravideln$ poEádané MTB závody, karnevaly školní
družiny, Halloween, kurzy první
pomoci, pEípravu na skute;ský majáles, projekty jako Besip, Jedeme
do Afriky, Týden pro Zemi a „duhový rekord“, oslavy Dne d$tí, zahradní slavnosti, školní olympiády
atd., atd. …
Rovn$ž byly odcizeny peníze,
které si d$ti navšt$vující keramickou dílnu uložily do školního trezoru na její provoz (hlínu, glazury,…),
a také ty, které si vyd$laly prodejem
svých prvních výrobkC. I školní
žákovská rada zCstala úpln$ bez
prostEedkC, získaných vydáváním
ob;asníku Tajfík.
Poslední projekt, který jsme
uskute;nili na konci ledna 2010 – O
zdraví a zdravém životním stylu, už
zCstane bohužel kvCli n$;í nenechavosti bez odm$n pro nejlepší
kuchaEe a kuchtíky. Nechceme se

ale donekone;na utáp$t v bolestínských náladách. Sami žáci a u;itelé
už pEišli s nápady, jak postupn$ op$t
vytvoEit „fond“, který dosud dobEe
sloužil rozvoji naší školy. Rozhodli
jsme se uspoEádat beneK;ní koncert
s názvem V nouzi poznáš pEítele.
Keramický kroužek již pEipravuje
výrobky pro jarní výstavu. Víme ale
také, že bude trvat dlouhou dobu,
než budeme op$t moci pracovat tak,
jak jsme byli zvyklí.
I pEesto, že se nevzdáváme a
snažíme se nepEíjemnou situaci pEekonat, obracíme se s dCv$rou také
na vás, rodi;e a pEátele naší školy, a budeme vám opravdu velice
vd$;ní, pokud naše úsilí podpoEíte.
Pevn$ v$Eíme, že se ve Skut;i a
jejím okolí najdou lidé, kteEí nám
pomohou.
Za všechny žáky Základní školy
Komenského ve Skut;i d$kuje
Mgr. Ivana Nováková

Celoškolní projekt zam-.ený na zdraví a zdravý životní styl
V období pEed pololetním vysv$d;ením se žáci naší školy zapojili do projektu „Zdraví a zdravý
životní styl“. Celou akci jsme naplánovali tak, aby pEinesla d$tem
cenné rady a užite;né informace.
První den probíhaly rCzn$ zam$Eené dílny, d$ti diskutovaly o tom,
jak dCležitý je pro zdraví ;lov$ka
pohyb, dodržování zásad zdravé
výživy, osobní hygieny i vyhýbání
se toxickým a návykovým látkám.
Druhý den žáci pEipravovali zdravé
pokrmy a se svými tEídními u;iteli
vybírali ty, které pEihlásí do sout$že
„O nejchutn$jší zdravé jídlo“.
Mgr. Marie Bruknerová,
Mgr. Ji(í Kasseckert více na
www.zskomenskeho-skutec.cz

iSK Toulovec - sportovní klub, který integruje zdravé

Za;átkem tohoto roku za;al
v Skut;i fungovat nový sportovní
klub, který se chce v$novat sportovním aktivitám, kde rCzné a ;asto i
velmi t$žké postižení nehraje pEíliš
velkou roli. Samotní hendikepovaní ;lenové Asociace integrovaných
sportC, pod kterou iSK Toulovec se
sídlem ve Skut;i patEí, s úsm$vem
Eíkají, že se pokoušejí integrovat
zdravé lidi do svých sportovních
aktivit, nebog se jim na oKciálních
sportovních utkáních nelíbí, že jsou
tam jejich pEátelé odsouzeni pouze
do role asistentC. Jejich motto je:
Navzájem si pomáhat a spole;n$ se
bavit. Prvním takovým projektem je
integrovaná boccia (iBoccia).
Boccia je obdoba francouzské hry
petanque. Je to paralympijský sport,
který je ur;ený pouze pro nejvíce
hendikepované hrá;e. Smyslem hry
je umístit svCj barevný mí;ek co nejblíže bílému mí;ku (soupeE se snaží
o totéž a pEitom blokuje nebo vyráží mí;ky protihrá;e). Ti, kteEí mají
nejt$žší postižení (hýbou napEíklad
pouze hlavou nebo mají nekontrolovatelné kEe;e do celého t$la) použí-

vají k odhodu mí;ku rampu, po které
mí;ek za pomoci svého asistenta
pouští – vícemén$ „pouze“ ur;ují
asistentovi sm$r a intenzitu odhodu.
iBoccia se hraje v t-í až šesti2lenných týmech a upravená pravidla umož;ují, aby jí spole2n? hráli
jak lidé s nejt?žšími hendikepy, tak
lidé zcela zdraví a také bez rozdílu
v?ku. Pan František Homolá2, vedoucí iSK Toulovec -íká: „iBoccia
je ideální p-íležitost k integraci t?ch
nejvíce postižených lidí mezi zdravé
a naopak. D?je se to p-irozen? - p-i
spole2né aktivit?. Hraje se v týmech,
a tak se musí lidé mezi sebou nau2it
komunikovat. P-i tom 2asto zjistí, že
ten „zvláštní 2lov?k“ na vozíku zas
tak odlišný není. Je to také možnost
jak se odreagovat a v zápalu hry na
chvíli zapomenout na starosti všedních dní. Mít spole2né prožitky, o
kterých mOžete diskutovat. Mnohdy
se stává, že zdraví lidé s t?mi hendikepovanými nenajdou možnost
spole2ných aktivit, a to pak negativn? ovlivní jejich vztah. Toto je
p-íležitost jak p-íjemn? a aktivn?
trávit spole2né chvíle. Sport je dobrá

motivace za2ít se sebou n?co d?lat a
objevovat své hranice a motivace je
pro hendikepované lidi vlastn? to
nejdOležit?jší.“
Pokud vás iBoccia nebo tento
;lánek zaujaly a cht$li byste si tento
sport vyzkoušet, obragte se pEímo na
Františka Homolá;e. Ukázky boccii a další informace naleznete na:
www.spb-cr.cz v sekci „Integrovaná
boccia“.
„Budeme rádi, když p-ekonáte
svOj ostych a p-ijdete se mezi nás
podívat. Jsme p-ipraveni se vám
v?novat a rád bych zopakoval, že
v tomto sportu není žádný fyzický
hendikep problém. Budeme také rádi
za zájemce z -ad zdravých lidí – bez
nich by to ani nešlo, v?-íme, že se jim
s námi bude líbit a bude je to bavit.“
Dodává na záv$r našeho rozhovoru
František Homolá;
Kontakt: František Homolá; ved.
iSK Toulovec Rubešova 423 Skute; tel. 737383669
mail: familacek@seznam.cz
Zástupce: Jaruška Prosekova Rubešova 423 Skute; tel. 604880211

V dubnu přijede

OLYMPIC
S pEedstihem uvádíme ve známost datum, v n$mž ve Skut;i bude
koncertovat další z legend ;eské
hudební scény – slavný OLYMPIC
Petra Jandy. Všichni pEíznivci této
kapely si do kalendáEC mohou zapsat datum 28. 4. 2010. Vzhledem
k tomu, že lze pEedpokládat zna;ný
zájem, za;ne odbor kultury s pEedprodejem vstupenek na Olympic už
8. b(ezna. Cena vstupenky je 370,K;. Doufáme, že jsme vás touto informací pot$šili a už nyní se t$šíme
na další pop rockový zážitek. /bal/

Na záchranku
chybí peníze
V minulém vydání vás starosta Pavel Novotný informoval o
snaze a aktivitách vedení m$sta
sm$Eujících k možnému zEízení
záchranné služby. Na žádost zaslanou Pardubickému kraji, kde
Skute; nabízela vhodné prostory i pomoc se zEízením záchranky, obdržela v únoru radnice
vyjádEení radní odpov$dné za
zdravotnictví Mgr. Tauberové.
V n$m se píše, že (citujeme)
„Budování nových výjezdových
stanovišS ZZS v Pardubickém
kraji závisí na p-ijetí již dlouho
p-ipravovaného zákona o zdravotnické záchranné služb? a poskytnutí prost-edkO ze státního
rozpo2tu na tyto ú2ely. Jakmile
k tomu dojde, bude Skute2 prvním místem, se kterým bude o
vybudování nového výjezdového
stanovišt? ZZS jednáno.“
Z uvedeného tedy vyplývá,
že pokud se nenajdou volné
prostEedky ve státním rozpo;tu
(což není pEíliš pravd$podobné),
nebude kraj v dohledné dob$
schopen vlastními silami vznik
stanovišt$ zdravotní záchranné
služby ve Skut;i iniciovat.
O pEípadných nových informacích vás samozEejm$ budeme
informovat.
/bal/

UPOZORNĚNÍ
Rozpis svozu odpadG ve Skut;i
a v místních ;ástech otiskneme
v dubnových Skute;ských novinách.
redakce

Kurz zdravého
životního stylu
zaměřený na
snižování
nadváhy

teská daIová správa upozorIuje všechny daIové poplatníky, kteEí mají
povinnost podat daIové pEiznání k dani z pEíjmC za rok 2009, že termín jeho
podání je do 31. bEezna (stEeda) letošního roku.
I v letošním roce ;eská daIová správa nabízí možnost elektronického
podání daIového pEiznání, která šetEí ;as jinak strávený na pošt$ nebo na
podateln$ Knan;ního úEadu.
Stejn$ jako v minulých letech budou pracovníci ;eské daIové správy vyjížd$t do vybraných obcí a usnadní tak podání daIových pEiznání i mimo
podatelny Knan;ních úEadC.
Na M4Ú Skute6 bude FÚ ú(adovat
v pond4lí 15. 3. od 12.00 – 17.00 hodin (v zasedací místnosti).
Dále nabídne FÚ Chrudim rozšíEené úEední hodiny své podatelny,
a to následovn$:
- v týdnu od 22. 3. do 26. 3. 2010
8.00 – 18.00 hod.
- dne 27. 3. 2010 (sobota)
8.00 – 12.00 hod.
- ve dnech 29. 3. – 31. 3. 2010
8.00 – 18.00 hod.
Další informace jsou zveEejIovány na internetových stránkách ;eské daIové správy (http://cds.mfcr.cz).
dle informací FÚ Chrudim

Poděkování
Poděkování hasičům
hasičům
Chceme touto cestou velice pod$kovat za ob$tavou pomoc celému týmu
hasi;C, kteEí zasahovali u požáru domu ;. 229, ul. Fortna ve Skut;i .
rodina Osmíkova
DoplIujeme, že samotného zásahu dne 12.2. a následného hlídání požáEišt$ až do dopoledních hodin druhého dne, se ú;astnili tito ;lenové zásahové jednotky: Najman Milan, Bubení;ek Vlastimil, Miko David, Vincenc
Tomáš, Machá;ek Roman, Kubásek JiEí, Bubení;ek Jaromír, Dudek Karel,
HuIá;ek Vlastimil, Chalupník Jaroslav, Dudek JiEí, Pešek JiEí st., Zelenka
Jakub a Pešek Milan.

Sbor dobrovolných hasičů Skuteč
Vás srdečně zve na tradiční

HASIČSKÝ
PLES
Který se koná v pátek 12. března 2010
od 20 hodin v Kulturním klubu Skuteč

K tanci a poslechu hrají:
Šeucovská muzika
a skupina QUATTRO
Bohatá tombola!!!

Vstupné 100 Kč

Předprodej - Traﬁka „U Jardy“,
Palackého nám. Skuteč

AUTOŠKOLA abc
PETR ŠLEMR

Jaroslav Hutka v muzeu
PEed portréty skute;ských hudebních velikánC své písn$ padesátce návšt$v- na koncert jmenovaného hudebníkC zazpíval Jaroslav Hutka. Ten, kdo si v pátek 19. února ud$lal ;as a zavítal níka, uslyšel vedle n$kolika nejznám$jších písní staršího data i
písn$ zcela nové. Na své si jist$
pEišli pEíznivci poetických textC
pEi písních zaEazených do souboru nazvaného Akvarely, které
vznikají pod vlivem inspirace
pEi návšt$v$ rozmanitých míst
po sv$t$. Krom$ nich zn$ly písn$
dopolední (vážn$jší) i odpolední
(s krycím názvem „zvíEátkové“).
Doufáme, že p$t desítek poslucha;C prožilo koncert, stejn$ jako
poEadatelé, v pEíjemné atmosféEe.
vada z nich si nesla domC CD
nebo knihu básní, fejetonC apod.
M$stské muzeum v prostorách
obuvnické expozice nabízí vhodný prostor pro podobné komorní
záležitosti, budeme se tedy t$šit
na vid$nou na n$kterém z dalších
hudebních ve;erC.
/bal/

Daň z příjmů za rok 2009

Probíhá pod odborným vedením
psycholožky PhDr. Ivy Málkové a
lektorky Jany Bou;kové ze spole;nosti STOB

V kurzu máte možnost:
- pracovat na zm$n$ svého životního stylu, která povede k trvalé redukci váhy
- zacvi;it si pEim$Een$ svým t$lesným možnostem
- získat další pomCcky usnadIující
hubnutí
- pEíjemn$ strávit ;as ve spole;nosti
lidí majících stejný cíl
Kurz bude zahájen ve Skut6i
6. 4. 2010 na ZŠ Komenského
v 18.00 hod.
První lekce je ukázková. Kurz
je vhodný i pro diabetiky 2. typu.
Informace na tel. 603 313 998,
e-mail: J.bouckova@seznam.cz
Další informace na www.stob.cz

přijme

učitele výcviku

pro skupiny A a B (C)
na vedlejší pracovní poměr

Podmínky přijetí:
- věk min. 24 let
- řidičské oprávnění skupin A a B
(popřípadě C) nejméně 3 roky
- ukončené stř. vzdělání s maturitou
nebo vyučen ve
strojním oboru

Kontakt:
Petr Šlemr
tel. 606279141
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POZVÁNKA DO DIVADLA

KULTURNÍ KALENDÁŘ ÚNOR 2010

Na skutečském jevišti vypukne válka, těšte se na výbuchy smíchu
Až dosud se v divadelních p@edstaveních uvedených na jevišti Kulturního
klubu Skute% @ešila ve v:tší mí@e témata, ve kterých se nacházely hlavn: ženy
– mezilidské vztahy, láska, výchova d:tí, nev:ra apod. Ryze mužské téma
bylo zpracováno snad jen v Mužích v offsidu.
Nyní máme pro naše siln:jší polovi%ky p@edstavení, kterým nemohou být
za žádných okolností zklamány. P@itom není pochyb o tom, že na své si p@ijdou i ženy.
Všechny abonenty i ostatní p@íznivce divadla %eká p@edstavení Divadla A.
Dvo@áka v P@íbrami Jak jsem vyhrál válku. Vzniklo podle nesmrtelného
a kultovního vále%ného románu Patricka Ryana z roku 1963, v n:mž válku bere vážn: snad jen jeho hlavní protagonista, poru%ík britské spojenecké armády Ernest Goodbody. Protože mu schází zkušenost, zoufale se snaží
dohnat vše nadšením. A% svérázný d1stojník z1stává naivn: p@esv:d%en o
bezpodmíne%né oddanosti své jednotky, je stále více z@ejm:jší, že zásady vo-

jenské taktiky se tu spíše než v boji
za Krále a Vlast uplat\ují p@i zápolení
o zdroje alkoholického %i erotického
uspokojení. Donkichotský Goodbody
se b:hem n:kolikaleté anabáze snaží
vrátit válce její d1stojnost, ale i vy
záhy pochopíte, že jde o absurdní po%ínání - válka je beznad:jn: sm:šnou
záležitostí a smích je také to jediné,
%ím ji lze porazit.
Chcete vid:t, jak na skute%ské pódium vyjede tank, %i jak se vojáci budou
plavit po mo@i?
Pak nezapome\te p@ijít na p@edstavení dne 25. b3ezna od 19 hodin. Krom:
p@íbramských herc1 vás budou bavit i Ond@ej Brousek ml. A Dalibor Gondík.

Smyčcový soubor
Základní umělecké školy ve Skutči

Muzeum sout"ží
Ministerstvo kultury jR a Asociace muzeí a galerií jR vyhlásilo
další ro%ník Národní sout:že muzeí
Gloria musaealis 2009. K vzniku
této sout:že, která v letošním roce
vstupuje již do osmého ro%níku,
vedla vyhlašovatele snaha p@isp:t ke
všeobecnému zvýšení prestiže muzejních institucí a posílení obecného
chápání smyslu jejich existence jako
strážc1 významné %ásti národního
kulturního d:dictví.
Do kategorie Muzejní výstava
roku podalo svoji p@ihlášku i naše
M:stské muzeum, a to s nedávno
dokon%enou stálou expozicí „Muzeum obuvi a kamene“. Našimi soupe@i jsou i takové známé instituce jako

nap@. Moravské zemské muzeum,
Západo%eská galerie v Plzni, Památník národního písemnictví, Muzeum
jeského ráje v Turnov:, Mendelovo
muzeum (Masarykova univerzita) a
další. Z m:stských muzeí se sout:že
ú%astní nap@. Muzeum m:sta Brna a
také Muzeum hlavního m:sta Prahy. Ke dni uzáv:rky skut. novin
bylo p@ihlášeno 18 projekt1 v naší
kategorii. Vyhodnocení provádí
sedmi%lenná porota nezávislých
odborník1, kterou jmenovali vyhlašovatelé sout:že. Výsledky sout:že
budou slavnostn: zve@ejn:ny u p@íležitosti Mezinárodního dne muzeí
dne 18.5.2010. V každé kategorii
bude vyhlášeno po@adí t@í nejlep-

V letošním školním roce vznikl
na ZUŠ V. Nováka ve Skut%i nový
smy%cový soubor. Toto mladé t:leso má v koncertním obsazení dvanáct %len1 a v p@ípravném odd:lení
se p@ipravuje dalších šest mladých
hudebník1. Žáci v souboru mohou
uplatnit dovednosti, které získali
v individuálních hodinách a rozší@it
si tak své znalosti v kolektivní h@e.
Pod vedením Aleše K@ivského
komorní soubor úsp:šn: absolvo-

val jedno soust@ed:ní a dva koncerty: 8. 12. 2009 v M:stském muzeu a
15. 12. 2009 v KKS Skute%.
V sou%asné dob: smy%cový soubor nacvi%uje nový repertoár pro
p@ipravované %ervnové koncerty ve
Skut%i a v Prose%i. Repertoár tvo@í
skladby starých mistr1 a populárních autor1 r1zných hudebních období. Na t:chto koncertech poprvé
zahrají oba soubory spole%n:.
ZUŠ. V. Nováka

ších, p@i%emž nejúsp:šn:jší uchaze%
na prvním míst: obdrží certiIkát o
získání ceny, trofej sout:že i Inan%ní odm:nu.
Ve %tvrtek 11/2 shlédli naše expozice %lenové odborné komise,
kte@í si nechali podrobn: vyložit
tématiku kamenickou i obuvnickou.
Se zájmem si prohlédli i památník
Vít:zslava Nováka. Z nových expozic byli dle svých slov p@íjemn:
p@ekvapení, protože s tak rozsáhlým
zám:rem se b:žn: setkávají pouze
u daleko v:tších institucí. Rovn:ž
vyjád@ili sv1j obdiv nad podporou
kultury, kterou m:sto Skute% zast@ešuje.
Muzea a galerie v jeské republice pe%ují o více než 60 milión1
sbírkových p@edm:t1, ro%n: p@ipraví na 2000 výstav, navštíví je p@es 8

milión1 návšt:vník1. P@es to všechno se m1že zdát, že jsou n:kdy na
okraji zájmu spole%nosti, zahlcené
p@ílivem snadno dostupných lákadel
konzumního rázu. Muzea a galerie
(muzea výtvarného um:ní) p@edstavují významný prvek v turistické
nabídce všech kraj1 naší zem:, jejich sbírky vypovídají o naší identit:
a spojují nás a naše "nyní" s "minulým" i s "budoucím". Jsme rádi, že
ve skute%ském muzeu se da@í díky
nov: vybudovaným expozicím i
pom:rn: kvalitnímu zázemí depozitá@1 držet úrove\ pé%e o více než
35 tisíc sbírkových p@edm:t1 i jejich
prezentaci na velmi dobré úrovni.
Více informací o sout:ži na
stránkách Asociace muzeí a galerií
- www.cz-museums.cz

čtvrtek 4. 3. – 19 hodin, KKS
TRAVESTI SHOW – KOČKY

S více jak dvouhodinovou show nazvanou „Horečka noci“se skutečskému publiku poprvé
představí travesti skupina Kočky. Těšit se můžete na spoustu legrace, písniček a domácích i
zahraničních hitů. Svět blýskavých šatů, umělých řas a vysokých podpatků na vás čeká v kulturním klubu. Prodej vstupenek probíhá na odboru kultury MěÚ Skuteč.
Vstupné: 190,- Kč

čtvrtek 4. 3. – 18 hodin, městské muzeum
CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA – RUMUNSKÝ BANÁT

O putování českými osadníky osídlenou oblastí Rumunska budou všem zájemcům o nevšední
zážitky předávat Petr Sedlák a Jiří Bárta. Díky fotografiím i poutavému vyprávění se dozvíte
něco o tamní přírodě, lidech i zvycích.
Vstupné dobrovolné

sobota 6. 3. – 20 hodin, KKS
PLES HOKEJISTŮ

O tom, že se hokejisté umí otáčet také na tanečním parketě, se můžete přesvědčit na jimi
pořádaném společenském plese. O dobrou náladu a hudbu k tanci se postará skupina Chorus
Jaromíra Bečky. Stejně jako loni i letos se můžete těšit i na předtančení.
Cena vstupenky včetně místenky 100,- Kč

pátek 12. 3. – 20 hodin, KKS
HASIČSKÝ PLES

Příjemnou zábavu všem návštěvníkům slibuje tradiční hasičský ples. K tanci i poslechu ve velkém
sále kulturního klubu zahraje Šeucouská muzika a skupina QUATRO Pardubice. Chybět nebude
ani bohatá tombola. Předprodej vstupenek probíhá v trafice U Jardy.
Cena vstupenky včetně místenky 100,- Kč

neděle 14. 3. – neděle 11. 4.
TOMÁŠKOVA A NOVÁKOVA HUDEBNÍ SKUTEČ 2010

Program VII. ročníku festivalu je uveden na samostatných plakátech. Info najdete i na
www.skutec.cz Předprodej vstupenek zajišťuje odbor kultury MěÚ.

středa 25. 3. – 19 hodin, KKS
JAK JSEM VYHRÁL VÁLKU

Představení, které tu ještě nebylo – válka na jevišti a plná legrace k tomu! Divadlo A.
Dvořáka z Příbrami sklízí ohlasy s výborným zpracováním slavného románu Patricka
Ryana. Skvělým hereckým výkonům dominují Dalibor Gondík a Otakar Brousek ml.
Volné lístky jsou v prodeji na odboru kultury MěÚ.
Vstupné 190,- Kč

27. 2. – 26. 3., městské muzeum
JUNÁCKÁ VÝSTAVA

Skutečský skauting slaví 90 let. Přijďte se seznámit s jeho zajímavou historií. Výstavu
můžete navštívit denně od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin až do 26. 3. 2010.
Vstupné: dospělí 20,- Kč, děti 7 – 15 let 10,- Kč

Připravujeme na duben:
6. 4.
19. 4.
28. 4.
30. 4.

Do re mi fa – Sůl nad zlato (div. představení pro děti)
Úžasná svatba – divadelní představení
Koncert skupiny OLYMPIC
Pálení čarodějnic

Skončila jedna kamenická legenda
V sobotu 20. února zem@el kameník pan František Novák ze SkutGe.
Již od svých 14 let pracoval v kamenolomu a této práci v podstat: zasv:til
celý sv1j život. Kameni%inu m:l nesmírn: rád a ve svém oboru byl považován za jednoho z nejlepších z té staré a poctivé kamenické gardy. Laik jen
zt:ží m1že pochopit, že kámen pro toho, kdo s ním s láskou pracuje, je živý
a pan Novák pat@il ke generaci kameník1, kte@í s tímto materiálem dokázali
rozmlouvat. Kdo jste ho znal, v:nujte mu spolu s námi vzpomínku.
František Novák ml.
 Už jste si naplánovali prohlídku stálých expozic? Um:lý lom je sice zachumelený, ale o to kouzeln:jší! Krom: obuvnictví a kamenictví lze
navštívit krátkodobé výstavy, které se v muzeu obm:\ují každý m:síc. Muzeum a informa%ní centrum také zajištuje pravidelný cyklus p@ednášek.
Sledujte www.muzeum.skutec.cz

Studenti sext a kvinty skute%ského gymnázia p@ipravili v rámci hodin
výtvarné výchovy kalendá@ na rok 2010. Tento kalendá@ je sestavený z fotograIí m:sta Skut%e, tak jak jej jist: neznáte. Je nejenom vhodným dárkem,
ale p@edevším dokumentací krásných skute%ských budov, které tady byly
postaveny místními ob%any, jimž záleželo na zvelebení m:sta.
Kalendá@ je k dispozici v kancelá@i školy.

Masopust na Skutečsku
Tradi%ní masopustní obch1zky pobavily domácí obyvatelstvo i návšt:vníky obcí Rad%ice a Zbožnov. I letošní rok nabídl pestrou p@ehlídku masopustních masek, od t:ch tradi%ních až po novinky, mezi které pat@ila nap@.
komunistická scénka s pionýry, V. I. Leninem a V. Stalinem v hlavních
rolích. Vedle tradi%ních a oblíbených rituál1 nechyb:lo samoz@ejm: ani
dobré jídlo pití, tanec a zp:v. Víc fotograIí, jejichž autorem je Petr Sedlák,
si m1žete prohlédnout na webových stránkách m:sta: www.skutec.cz
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Výsledky ankety na www.skutec.cz
Jakou máte rádi zimu?
S nepGesv/d[ivým náskokem
vyhrála odpov/l:
 zimu se snJhem vhodnou pro
zimní sporty (232)
a na dalších místech tyto:
 je mi to jedno (192)
 zimu nemám v^bec rád (178)
 co nejteplejší a beze snJhu
(174)
Sledujte stránky m/sta a hlasujte
v nové anket/.
/bal/

O!NÍ ST&EDISKO
Optika – Olivová – Skute4
Vám nabízí:

Skute2 a okolí

725 058 524
800 148 148

NOVÁ KOLEKCE
SLUNE%NÍCH BRÝLÍ

Karel Bezd>k
Finan4ní p^j4ky
do domácností

A DIOPTRICKÝCH OBRUB

Obchodní zástupce
spolupracující
se spole4ností
Provident
Financial s. r. o.

Skute4, Sládkova 849
tel.: 469 350 541

AUTOBATERIE

46 Ah

56 Ah

70 Ah

80 Ah

100 Ah

125 Ah

145 Ah

180 Ah

200 Ah

230 Ah

SILVER

SILVER

SILVER

SILVER

SILVER

HD

HD

HD

HD

SHD

1240,- K2 1330,- K2 1595,- K2 1930,- K2 2400,- K2 2910,- K2 3120,- K2 3750,- K2 4560,- K2 5640,- K2

 O 30% v/tší startovací výkon
 O 20% delší životnost
 Zvýšená odolnost pGi vysokých
a nízkých teplotách
 Indikátor baterie "magic-eye"

zveme vás k návštěvě nové prodejny

Dodáváme:
 obklady a dlažby
 sanitární keramiku

AKCE B$EZEN

AKCE

OBKLADY, DLAŽBY

 Ochrana proti zkratu
 Požární ochrana - „Fire Protection"
Ceny jsou uvedeny v[. DPH
 PB láhev 2kg 60 K[
 PB láhev 10kg 340 K[

4erpací stanice D8eveš
tel.: 469 685 337
PO - PÁ 6:00 - 20:00
SO - NE 7:00 - 20:00

VZORKOVÁ PRODEJNA
ZDRAVOTNÍ OBUVI SANTÉ
- nová kolekce obuvi pro rok 2010
- velký výbJr zdravotní obuvi dJtské,
dámské, pánské
- pantoQe, sandále, jarní obuv
- bezkonkuren4ní ceny

 vany, sprchové
kouty

 koupelnový
nábytek
 spárovací hmoty
 ukončovací proﬁly

 vodovodní baterie

Provádíme:
 rekonstrukce
bytových
jader

Ji8í PAULUS,

V. Nováka 117,
539 73 Skute4
tel./fax: 469 693 951,
mobil: 777 810 885
e-mail:
paulus-koupelny@seznam.cz

Jsme Český obchod s obuví

OBUV - BOTY - BOTIČKY
zveme Vás k návštěvě obchodu se značkovou obuví
za přijatelné ceny:
ASYLUM - %eská zna[ka zna[kové, velmi kvalitní a pohodlné dámské obuvi
NAVAHO - %eská klasická zna[ka pro outdoorovou, trekovou a pánskou obuv
PEDDY - %eská zna[ka zna[kové certijkované d/tské obuvi
KANGAROOS - Americká zna[ka je charakteristická svým sportovn/ - fashion vzhledem, který využívá know-how funk[ní obuvi.
SPRANDI - klasická zna[ka velmi kvalitní outdoorové a indoorové obuvi
BIG FISCH - %eská zna[ka domácí a pGezuvkové obuvi s technologií polštáGování stélky a tlumícího polštáGe v patní [ásti
RIDER, IPANEMA, GRENDHA - Brazilská zna[ka. V Evrop/ velmi vyhledávaná
zna[ka letní obuvi - moderní, stylová a pohodlná obuv.

OD B$EZNA
NOVÁ KOLEKCE PRO ROK 2010
najdete nás v Prose2i u Skut2e 93
- sm>r Borová
tel.: 777/908270, 776/852466

Prodejní doba:
Po
9.00 - 11.00
Út – 4t: 9.00 - 11.00
Pá
9.00 - 11.00
So
9.00 - 11.00

zavZeno
13.00 - 16.00
13.00 - 17.00

možná telefonická domluva i v jiný [as

www.sante-zdravotni-obuv.cz

Kvalitní 2eské d>tské ba2kKrky, vložky do obuvi
a hlavn> veškeré tkani2ky, v2etn> trekových
a Puorescen2ních!
PZijcte se k nám i nezávaznJ podívat. Budeme rádi, budete-li se k nám vracet a v pGípad/
jakéhokoliv pGání a pGipomínky se na nás neváhejte obracet
TJšíme se na Vás ve Skut4i, Smetanova ulice - rohový d^m pZi vjezdu do námJstí
otevZeno máme po - pá 9 - 12, 13 - 17 h, so - 9 -11h
(v pGípad/ akutní potGeby nás navštívit mimo otevírací dobu nám zavolejte) telefon: 603875712
jsme partnerskou prodejnou spole[nosti TERM a další informace o zna[kách obuvi
naleznete na stránkách: www.term.cz
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VESELÁ VDOVA
MĚSTO SKUTEČ VÁS ZVE

Tom áš kova a Novákova
HUDEBNÍ SKUTEČ

V I I . R O Č N Í K H U D E B N Í H O F E S T I VA L U

14. 3. – 11. 4. 2010
VII. ročník fesGvalu probíhá pod zášGtou Ministerstva kultury a ČR

Také v letošním roce jsme p2i sestavení programu festivalu mysleli na p2íznivce
operetního žánru. Z jednou z nejkrásn?jších operet k nám p2ijíždí scéna, která jist?
uspokojí i nároAné diváky – Severo!eské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem.
Oproti jiným operetám má Veselá vdova Franze Lehára velmi kvalitní libreto a
chytrou zápletku. ZároveG i hudební stránka pat2í ke skuteAným skvostHm a diváci
znají tém?2 všechny její melodie. Režisér p2edstavení Gustav Skála 2ekl: „Když jsem
vymýšlel, jaký klí0 zvolit k téhle inscenaci, došel jsem k záv:ru, že ten nejjednodušší: Veselá vdova je totiž opus, který obsahuje v krystalicky 0isté podob: všechno,
co k životu potAebuje každý 0lov:k: trochu n:hy, trochu rozmarB, hodn: lásky, sem
tam n:jakou hádku jak na oko tak opravdickou – takovou co 0istí vzduch, dojetí,
sentiment ale hlavn: humor. Jestli se nám povedlo na jevišt: pAivést trochu pravdy,
poctivé divadelní pravdy která zrcadlí život, jaký chceme žít – snesitelný se strastmi
i radostmi – pak nemBžete z divadla odcházet zarmouceni. I když se pAed vámi odehraje pAíb:h práv: ovdov:lé dámy.....“
Rozhodnete-li se pro návšt?vu tohoto p2edstavení, Aeká vás 22. b*ezna od 19 h.
dv? a pHl hodiny krásných melodií, pHvabných kostýmH, tance i humoru a p2ekrásného zp?vu.

neděle 14. 3.  16 hodin  Kulturní klub Skuteč

GABRIELA DEMETEROVÁ A KOMORNÍ FILHARMONIE PARDUBICE
Světové houslové skladby s orchestrálním doprovodem (1. část programu)

REQUIEM – V. J. TOMÁŠEK pro sóla, sbory a orchestr
Dirigent: Leoš Svárovský (2. část programu)

úterý 16. 3.  18 hodin  Městské muzeum Skuteč

KLAVÍRNÍ RECITÁL MARTINA VOJTÍŠKA
výběr z díla F. Chopina a V. Nováka

pondělí 22. 3.  19 hodin  Kulturní klub Skuteč


 
  
 
  

VESELÁ VDOVA – F. LEHÁR
Výpravná klasická opereta. Severočeské divadlo opery a baletu Ús= nad Labem

Chopin, Novák a Vojtíšek

Mezinárodní přehlídka dětských a mládežnických pěveckých sborů
pátek 26. 3.  18 hodin  Kulturní klub Skuteč
I. koncert účastníků mezinárodní přehlídky
Dětský sbor ZUŠ V. Nováka Skuteč, Pěvecký sbor Kvítek - ZUŠ Litomyšl,
Pěvecký sbor Písnička – ZUŠ Havlíčkova Pardubice, Dětský Pěvecký sbor Margaretka – ZUŠ J. Kosárka BraGslava

sobota 27. 3.  16 hodin  Kulturní klub Skuteč
II. koncert účastníků mezinárodní přehlídky
Pěvecký sbor Cantella – ZŠ Habrmanova Hradec Králové, Pěvěcký sbor Iuventus Cantans – ZUŠ Pardubice,
Iuventas gaude – ZUŠ Jablonec nad Nisou, Dětský Pěvecký sbor Margaretka – ZUŠ J. Kosárka BraGslava

neděle 28. 3.  16 hodin  Kulturní klub Skuteč

 
  
 

GALAKONCERT DAGMAR PECKOVÉ A VOJTĚCHA SPURNÉHO
Galakoncert nejznámějších operních árií s klavírním doprovodem

středa 31. 3.  18 hodin  Kostel Nanebevze= Panny Marie Skuteč

STABAT MATER – A. VIVALDI
Musica Florea – barokní hudba v dobovém provedení

sobota 10. 4.  18 hodin  Kostel Narození Panny Marie Hlinsko

– F. J. HAYDN
   STVOŘENÍ
oratorium pro sóla, sbor a orchestr

 

Filharmonie Hradec Králové, Pěvecký sbor Projektchor MarkKrche Wiesbaden, pěvecký sbor RasKslav Blansko
Dirigent: Thomas Frank

neděle 11. 4.  16 hodin  Kulturní klub Skuteč

   RUSALKA – A. DVOŘÁK
 

Světoznámá opera A. Dvořáka v podání slavné české operní scény
Divadlo J. K. Tyla Plzeň
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Klavírista Martin Vojtíšek je znám Aeskému obecenstvu z Aetných rozhlasových
nahrávek a z vystoupení v Seské televizi. Jeho doménou je nejen dílo Fryderyka
Chopina, ale i Aeská hudba 19. a 20. století: realizoval jedinou kompletní nahrávku
klavírního díla Vít?zslava Nováka (4 CD), kterou vysoce ocenila Aeská i sv?tová
kritika.
Martin Vojtíšek se již b?hem studia se stal laureátem chopinovské a beethovenské klavírní sout?že. P2edstavil se obecenstvu na 2ad? koncertH v rHzných evropských zemích, nap2. ve Francii, Špan?lsku, Itálii, N?mecku, decku, Holandsku a
Polsku.
Mimo Aetných rozhlasových nahrávek natoAil na kompaktní disky Lisztovu Sonátu h moll, Chopinovy Sonáty, Scherza, Balady, ValAíky a Nokturna a svoje vlastní skladby Sonáty a Preludium, Chorál a Toccatu. Kompletní nahrávka klavírních
skladeb Vít?zslava Nováka si již našla úsp?šnou cestu do mnoha zemí. Pro Aeskou
televizi natoAil recitál z d?l Erika Satieho, V. Nováka a F. Chopina (2007). Na podzim 2007 provedl díla Erika Satieho v Pa2íži s francouzskou hereAkou Charlotte
Popon. V zahraniAí vedl Aetné mistrovské klavírní kurzy, nap2. na Bard College
nebo na známé americké New York University v New Yorku.
Skladby Martina Vojtíška byly uvedeny v 2ad? evropských zemí, USA a Brazílii,
natoAeny pro Radio France, belgický a holandský rozhlas, Radio EspaGa a Seský
rozhlas a na kompaktní disky. Má samostatné
heslo v n?mecké monograni Petera Hollfeldera Die Klaviermusik.
Z kritik: „Celý koncert byl vzr0stajícím
crescendem expanzivního nap;tí, skv;lé
virtuosity, pln; dané do služeb fantastických
Chopinových not.“ Agire, Itálie – „Vyzrálý
pianista, plný síly a strhující romantiEnosti.“ Diario de Teruel, Špan5lsko – „Strhující Eeský koncert. Vojtíšek je mimoHádný
muzikant.“ Het Nieuwsblad, Holandsko.
Na klavírní koncert Martina Vojtíška jste
zváni 16. b*ezna od 18 hodin do M?stského
muzea ve SkutAi.

Prodej festivalových vstupenek probíhá na odboru kultury MDÚ SkuteG. Vstupenky na koncert
v Hlinsku jsou k dispozici také v IC Hlinsko. Info na tel. G.: 731 557 477, 731 557 422
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Podpořte
dětský
sborový
zpěv !
Pestrý výb?r úAinkujících
nabízí také letošní Mezinárodní p2ehlídka d?tských a mládežnických p?veckých sborH.
P2íjemnou novinkou je rozd?lení vystupujících podle v?ku.
V pátek se publiku p2edstaví
sbory s mladšími d?tmi. Místní
p2íznivce jist? pot?ší vystoupení místního sboru p2i ZUŠ
V. Nováka, který se p2edstaví
pod novým názvem Cantando.
V sobotu se návšt?vníci mohou
t?šit na sbory se staršími d?tmi
a mládeží.
Všichni úAinkující, ao už p2ijedou z menší Ai v?tší vzdálenosti, se t?ší, že vás budou moci
pot?šit svým zp?vem a p2edvést,
co je práv? pro jejich sbor charakteristické. Nejv?tší dálku
musí p2ekonat sbor Margaretka
z Bratislavy
P*ij=te na p*ehlídku ve
dnech 26. a 27. 3 a podpo*te
tak d5tský sborový zp5v.

