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SKUTE%SKÉ NOVINY

Na koncert do Hlinska autobusem
Jedine!ný koncert, který uvede festival Tomáškova a Novákova hudební Skute! v sousedním Hlinsku (viz. níže
otišt1ná pozvánka) si nemusíte nechat ujít ani v p)ípad1, že nemáte možnost p)epravit se do místa koncertu vlastním
automobilem.

Pro festivalové návšt.vníky ze Skut4e je zajišt.na autobusová doprava následovn.:
10. 4. Skute4, Palackého nám.stí – odjezd v 17.15
Hlinsko, dle aktuálního 4asu po skon4ení koncertu zp.t do Skut4e.

M!sto Skute", M!stská sportovišt!, s.r.o. a MO (RS po*ádají

PÁLENÍ (AROD6JNIC
30. dubna 2010 – od 17.30 hod.
v areálu letního koupališt& ve Skut'i

Cena jízdného tam i zp1t je stanovena na 40,- K! a zájemci o p)epravu si lístek mohou zakoupit p)edem na matrice
M1Ú. Vstupenky na koncert jsou i nadále k dispozici na odboru kultury M1Ú Skute!, v Informa!ním centru v Hlinsku
a samoz)ejm1 si je budete moci koupit i p)ed samotným koncertem v kostele. T1šíme se na vaši návšt1vu.
/bal/

EXLUZÍVNÍ VELIKONO(NÍ KONCERT

JOSEPH HAYDN – STVOHENÍ
ve velkolepém obsazení

HLINSKO – 10. 4. od 18 hodin
kostel Narození Panny Marie

Hudební duo „Na šlupky“ – sout/že pro d/ti - zapálení hranice – opékání bu7t8 – masky vítány –
- bohaté ob:erstvení zajišt/no.

Upal si svoji čarodějnici
Žáci VII. tGídy ZŠ Komenského zvou d.ti školního a pGedškolního v.ku do t.locvi4ny školy, kde si každý
mMže vyrobit svoji 4arod.jnici k upálení. Za4átek workshopu je 30. 4. v 16.30 h.
Mgr. Šárka Horáková

Filharmonie Hradec Králové
Projektchor Marktirche Wiesbaden
dirigent Thomas Frank

P!vecký sbor Rastislav Blansko
+ídí Jaroslav Martinásek

Muzeum se prezentovalo na tiskové konferenci
Odborná ve4ejnost se seznámila s unikátními expozicemi

Ve !tvrtek dne 18. b)ezna p)ivítalo M1stské muzeum na dv1 desítky
zástupc8 denního tisku, !asopis8,
které se v1nují cestování, <eského

rozhlasu, <TK a zástupc8 informa!ních center pardubického kraje. Tisková konference spojená s
komentovanou prohlídkou muzea

m1la za cíl prezentovat naše nové
expozice a kulturní aktivity m1sta. Starosta m1sta a vedoucí muzea p)ítomné podrobn1 seznámili

Sólisté Státní opery a Národního divadla Praha
Jana Sibera – soprán
Václav Sibera – tenor
Roman Janál – baryton
Jaromír Nosek – bas
Pouze dv! provedení v (R:
10. 4. 2010 v Hlinsku
11. 4. 2010 v Praze
Vstupenky jsou k dispozici v Informa"ním centru v Hlinsku
a na odboru kultury M!Ú Skute". Cena 250,- K"

Uvedeno v rámci festivalu
TOMÁŠKOVA A NOVÁKOVA HUDEBNÍ SKUTE(
Celý program festivalu sledujte na: www.skutec.cz
s realizací projektu Muzea obuvi a
kamene. Ze strany noviná)8 padaly
dotazy nejen k vybavenosti a provozu expozic, ale obecn1 i k podmínkám zajišt1ní kultury ve m1st1.
Dlouho diskutovaným bodem se
stal i další úsp1šný ro!ník hudebního festivalu TNHS.
Host konference Mgr. Petr Grulich Ph.D., d1kan FilozoMcké fakulty Univerzity Hradec Králové,
podal (jako jeden ze spoluautor8)
informaci o stavu prací na knižním
zpracování d1jin Skut!e. Historická
publikace bude již p)íští rok touto
dobou na pultech knihkupectví, neboR práce na rukopisech práv1 Mnišují a následovat budou korektury,
oponentury, graMcké práce atd.
Prohlídka byla zpest)ena oživením kovárny, ukázkou p)ípravy
kamenického ná!iní, ale také p)edvedením výroby žulové dlažby na
strojní štípa!ce. Všichni zú!astn1ní
byli expozicí p)íjemn1 p)ekvapení,
a tak nezbývá než doufat, že noviná)ské zprávy a kladné reference
lidí z informa!ních center Pardubicka nám do Skut!e p)ilákají nové
návšt1vníky.
/MU/

VÝCVIK PILOTŮ
Aeroklub Skute! oznamuje,
že v období od 29. 3. do 30. 4.
bude op1t probíhat výcvik pilot8 vrtulník8, a to vždy pond1lí
– !tvrtek do cca 22 hodin.
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