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Citát na duben
Kdo chce pochopit hudbu,
nepotřebuje ani tak sluch,
jako srdce.
Jiří Mahen

! Fotogra&e z úvodního koncertu VII. ro1níku festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skute1 zachytily jedine1nou atmosféru obou 1ástí programu – chvíle, kdy jevišti vládla
„1eská královna houslí“ Gabriela Demeterová i okamžiky naplnFné hudbou V. J. Tomáška, nad kterými svou taktovkou vládl Leoš Svárovský. Více v níže otištFném 1lánku.
Foto: Petra Šoltysová - Plisková

Kniha o historii Skutče vyjde až na jaře roku 2011
Ve zpracování dějin musí jít především o kvalitu, ne o termín
Když jsme pKed tKemi roky
sestavovali autorský tým pro
zpracování dFjin Skut1e, byl
stanoven termín vydání této
knihy na rok 2010. MFli jsme
tehdy veliké štFstí na špi1kové odborníky, mezi které se
rozdFlilo 12 kapitol rQzných
období a oblastí života našeho mFsta a obcí.
A1koliv šlo o odvážný
po1in a v rQzných smFrech
krok do neznáma, byli jsme
pKesvFd1eni, že termín vydání je reálný. Nikdo z nás
však nemFl pKedstavu o tom,
jak málo bylo v minulosti o
Skut1i vydáno odborných titulQ, ale pKedevším, jak málo
je oblast Skute1ska zpracována nFkterými z pKíslušných
státních archivQ. Ne, že by

informací bylo málo, ale nejsou zpracované, a tudíž jsou
nepKístupné.
Pravdou také je, že se nFkolik autorQ se svou prací ponFkud zpozdilo, jelikož v nFkterých archivech jsou fondy
pKíslušné ke Skut1i velmi
málo zpracovány a pro autora tak nastává tFžká situace
s pKípravou podkladQ. I když
by technicky a organiza1nF
bylo možné knihu vydat ještF v letošním roce, dali jsme
pKednost kvalitF a neuspFchanosti pKed dodržením avízovaného termínu. Tento postup
je kladnF hodnocen nejen
samotnými autory a vedoucím týmu PhDr. EmilemVorá1kem, DrCs., ale i poslanci
zastupitelstva mFsta.

VFKím, že uvedené pQlro1ní zpoždFní se vyplatí a pKibližnF za rok se nám dostane
do rukou hodnotná a v každém ohledu kvalitní kniha.
PKipomínám, že se jedná o
knihu, která bude 1ítat cca
450 stránek, rozmFr A4 a
bude barevná. RozhodnF není
cílem zpracovat o Skut1i úplnF vše a dopodrobna; to bychom nedodrželi, ani kdyby
se vydalo nFkolik tisíc stránek. Naším zámFrem je vydat knihu vFdecko-populární,
která bude splZovat pKísná
historická pravidla a na které
budou další generace stavFt
pKi následném vFdeckém bádání o Skut1i.
Pavel Novotný,
starosta

Redakce Skutečských novin
i vedení Města Skuteč
přeje všem čtenářům veselé
a pohody plné Velikonoce !

Ve Skutči ocenili přístup Pardubického
kraje ke kultuře
Skute1 (15. 3. 2010) - Slavnostním koncertem byl v ned6li 14. b:ezna
2010 zahájen již 7. roBník hudebního festivalu Tomáškova a Novákova
hudební SkuteB. Již od prvního roBníku je festival pravideln6 pom6rn6
významnou Bástkou dotován také Pardubickým krajem. Jako výraz
pod6kování p:evzala krajská radní zodpov6dná za školství a kulturu Jana Pernicová od starosty m6sta Pavla Novotného graJcký list se
zobrazením skuteBských hudebních motivK, jehož autorem je Jaroslav
Košvanec.
„Tomáškova a Novákova hudební Skute. je již dlouho zapsána mezi nejvýznamn7jšími kulturními akcemi Pardubického kraje. A jist7 tam z>stane i
nadále,“ ocenila snahu poKadatelQ Jana Pernicová. Stejné ocenFní jako kraj
obdrží od poKadatelQ také námFstek hejtmana Roman Línek, a to za osobní
pKínos ke vzniku festivalu a jeho zachování.

! Oproti publikaci Skute1 známá - neznámá (na snímku), kterou MFsto Skute1 vydalo v roce 2006, je pKipravovaná kniha zamFKena na odborné zpracování dFjin Skut1e a jejího nejbližšího okolí. PQjde o knihu vFdecko-polupární, jejíž sou1ástí bude rozsáhlá obrazová a fotogra&cká dokumentace.

Další významná dotace z EU
pro Skuteč
M.stské vodovody a kanalizace s.r.o. obdrží 7,2 mil. K&
na kompostárnu
V této po &nan1ní stránce nelehké dobF se mQžeme radovat z dalšího
úspFchu. Toho dosáhla spole1nost MFVAK s.r.o. Skute1 se svojí žádostí
o dotaci na výstavbu kompostárny.
Tato stavba v celkové hodnotF 8 mil. K1 bez DPH si vyžádá &nan1ní
spoluú1ast MFVAK pouze ve výši 800 tis. K1.
Jak jste byli informováni již pKi pKípravF projektu, je kompostárna velice dQležitá nejen pro samotné vodovody a kanalizace, kterým umožní
efektivní likvidaci kalQ, ale i pro celé mFsto a jeho obyvatele. Naším
zámFrem je umožnit zhodnocení biologického odpadu s tím, že výsledný kompost bude ob1anQm, kteKí zde svQj odpad odevzdají, k dispozici
zdarma. Další nespornou výhodou je skute1nost, že si MFVAK poKídí
novou techniku jako napK. traktor, naklada1, štFpkova1 atd.
Kompostárna bude umístFna v prostoru u 1istírny odpadních vod na
pozemcích mFstských vodovodQ a kanalizací. V sou1asné dobF &nišujeme s pKípravnými pracemi a povoleními potKebnými k tomu, aby kompostárnu bylo možné uvést do provozu již v pKíštím roce.
Pavel Novotný, starosta

Zahájení festivalu bylo velkolepé
Vynikající zážitek z poslechu houslové virtuosky
Gabriely Demeterové i Tomáškova Requiem ocenili
diváci potleskem ve stoje
SkuteB/ Do posledního místa zaplnFný velký sál Kulturního klubu Skute1 se stal v nedFli 14. bKezna dFjištFm úvodního koncertu VII. ro1níku festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skute1. MFsí1ní hudební slavnosti
zahájila svým koncertem Komorní &lharmonie Pardubice, s níž jako sólistka vystoupila houslistka Gabriela Demeterová. Dech se všem pKítomným
zatajil pKi skladbF Camilla Saint-Saënseho nebo pKi RavelovF koncertní
symfonii Cikán, kterou ve Skut1i Gabriela Demeterová veKejnF pKedstavila
úplnF poprvé. V druhé 1ásti programu poté zaznFlo Requiem skute1ského
rodáka V. J. Tomáška pro sóla, sbor a orchestr.
Zahájení festivalu bylo velkolepé a zú1astnila se jej celá Kada významných osobností veKejného a spole1enského života. OcenFní z rukou poKadatelQ za dlouholetou podporu pKevzala za Pardubický kraj radní zodpovFdná
za školství a kulturu Ing. Jana Pernicová. „Tomáškova a Novákova hudební Skute. již neodmysliteln7 patBí a patBit bude k významným kulturním
akcím Pardubického kraje. Jménem svým i jménem pana hejtmana Radko
Martínka, který dnes pBijet nemohl a tímto jej i omlouvám, pBeji vašemu
festivalu hodn7 dalších úsp7šných ro.ník>,“ uvedla mimo jiné ve své Ke1i
radní Pernicová.
StejnF jako program úvodního koncertu pKilákaly k návštFvF skute1ského
festivalu i další skvFlé tituly jako napK. galakoncert Dagmar Peckové a VojtFcha Spurného, Veselá vdova F. Lehára 1i Vivaldiho Stabat mater. V tomto
mFsíci se mQžeme tFšit ještF na slavné oratorní dílo J. Haydna - StvoKení a
operu Rusalka, která program VII. ro1níku uzavKe. O tom, jaký ohlas vzbudily jmenované koncerty, se do1tete pKíštF.
/bal/

Festival si od svého vzniku klade za cíl zejména propagovat díla hudebních osobností spojených s mFstem - Václava Jana Tomáška a VítFzslava
Nováka. Z pQvodnF poloamatérské pKehlídky se rozvinul v akci špi1kové
úrovnF, která svým programem oslovuje návštFvníky širokého regionu.
(mva)

! Festivalové dFní se nevyhýbá ani mládeži. Ta mFla skvFlou pKíležitost krátce se projít svFtem klasické hudby na pKednášce PhDr. Bohuslava
Vítka. Dlouholetý hudební redaktor rozhlasové stanice \Ro Vltava promluvil i o významu poKádání festivalu, patriotismu a pKiblížil poslucha1Qm zajímavé pasáže života V. Nováka.

