ÚNOR
Druhý měsíc v roce má 28 dní, v přestupném roce pak 29
dní. Třikrát v historii měl únor i 30 dní. Český název měsíce
vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce.
Právě proto má tento měsíc proměnlivý počet dnů a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při
přechodu z juliánského na gregoriánský kalendář se tento
zavedený postup neměnil.
		
Zdroj: wikipedie

Vážení a milí přátelé,
festivaloví návštěvníci a hosté,

q V programu 15. ročníku festivalu zazní jedna z nejhranějších skladeb 20. století – Carmina Burana. Ve scénickém provedení této kantáty diváci
jistě ocení krásnou hudbu v provedení orchestru Slezského divadla Opava, nádherný tanec všech členů baletního souboru a dva skvělé sbory (sbor
divadla a Moravský komorní sbor) s vynikajícími operními sólisty.

již po patnácté Vám město Skuteč nabízí kulturní lahůdku v podobě programu festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč.
S každým úspěšným koncertem, který nabídly předcházející ročníky,
vzrůstalo renomé této významné akce a dnes můžeme s jistotou říci, že si
festival našel své pevné místo mezi nejnavštěvovanějšími hudebními festivaly Pardubického kraje.
Snažili jsme se proto opět posunout úroveň programu o kousek výš.  Aby
Vám, tak jako v minulých letech, návštěva festivalu přinášela radost a pohodu, aby v nás zanechaly výkony interpretů silný dojem a hudební prožitek
v nás probouzel nejen pocit spokojenosti, klidu i nadšení, ale také vstřícnosti, pochopení, sounáležitosti; zkrátka to lepší co je v nás.
Myslím, že díky vysoké úrovni a profesionalitě vystupujících se toto daří
a že se stejně silnými zážitky nás osloví program letošního, jubilejního ročníku. Věřím, že se budeme moci ztotožnit s myšlenkou L. N. Tolstého, který
řekl, že hudba je těsnopisem emocí. Emoce, které lze popsat tak nesnadno,
jsou přímo sdělovány člověku v hudbě a v tom je její síla a význam.
Vážení přátelé, těším se na setkání v rámci 15. ročníku festivalu TNHS.
Pavel Bezděk, starosta

15. TOMÁŠKOVA A NOVÁKOVA HUDEBNÍ SKUTEČ
Od zahájení jubilejního 15. ročníku jmenovaného festivalu nás dělí
půldruhého měsíce. Jako obvykle
vychází únorové číslo jako speciální, festivalové. Rádi bychom vás
co nejsrdečněji pozvali k setkání
s klasickou hudbou i všemi spřízněnými žánry, na které se program festivalu zaměřuje. Na třech stránkách
vám přiblížíme připravený program,
včetně zajímavosti o jednotlivých
dílech či vystupujících.
Informace o programu
Pro ty z vás, kteří si koupili vstupenky on line, je důležitá informace o již vydaných programových
brožurách. Jsou zdarma k dispozici
v informačním centru při Městském
muzeu Skuteč, na odboru kultura
a školství MěÚ a v rámci všech
probíhajících akcí také v Kultur-

ním klubu Skuteč. Samozřejmě
můžete sledovat i stránky festivalu:
http://hudebni.skutec.cz

v kostele v Proseči, Carmina Burana
či závěrečný pěvecký galakoncert
G. Beňačkové a J. Pustiny.

Co je vyprodáno?
V minulém čísle jsme uvedli údaje o prodeji vstupenek. Vyprodána je
opereta Cikánský baron, na Proměny (Čechomor a Moravská filharmonie Olomouc) jsou již jen místa
na stání. Počet prodaných vstupenek
k sezení na koncert Michael Jackson
Symphony se dostal na …… ks. Aktuální stav prodeje můžete sledovat
na stránkách: http//vstupenky.skutec.cz.
Otálet s pořízením lístku by však
rozhodně neměli ani zájemci o zahajovací koncert v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu,
Putování s hudbou ve skutečském
kostele, Recitál Lubomíra Brabce

Alfred Strejček nevystoupí
Upozornit musíme na jednu změnu programu. Kvůli dlouhodobým
a vážným zdravotním problémům
nemůže 8. 4. na koncertě v kostele
na Chlumku v Luži vystoupit Alfred
Strejček. Ve spolupráci se souborem
Chairé se podařilo zajistit adekvátní
náhradu. Mluveného slova se v koncertním pořadu Píseň je touha  ujme
paní Carmen Majerová.
Panu Strejčkovi jistě všichni budeme přát co nejrychlejší uzdravení
a to, aby se zase mohl vrátit ke své
milované práci.
Zakoupené vstupenky na tento
koncert zůstávají v platnosti. Pokud  
by pro někoho změna účinkujícího

byla neakceptovatelná, může lístek
vrátit na místě, kde byl zakoupen.
Při nákupu po internetu je třeba kontaktovat a domluvit postup vrácení
s p. Matějem Zelinkou (mail:
matej.zelinka@skutec.cz,
tel.:
469 326 486, 731 557 422).
Festivalové vydání Skutečských
novin každoročně vychází v rozšířeném vydání a dostane se tak do domácností v širokém okolí. Za pořadatele mohu říci, že se velmi těšíme
na všechny pravidelné návštěvníky
festivalu, ale také na každého nového, který si k nám najde cestu.
V případě potřeby jakékoli informace, rady k on-line nákupu vstupenek nebo předání připomínky nás
neváhejte kontaktovat. Děkujeme
a těšíme se na všechna festivalová
setkání.                     
Lenka Frídlová

Carmina Burana: písně pijácké, milostné o jaru, o štěstěně…
Carl Orff: „Všechno, co jsem
dosud napsal, můžete nyní hodit
do stoupy. Od Carmina Burana začíná mé souborné dílo.“
Carlu Orffovi byla 42 let, když si
kantátou Carmina Burana vydobyl
světovou proslulost. I pro něho samého, jak dokládá jeho citát, měla
velkou důležitost mezi ostatními
díly. Poprvé byla uvedena v roce
1937 a její obliba přetrvala do dnešních dnů. Tvoří ji vybrané zhudebněné texty středověkých potulných

básníků a hudebníků (nalezeno bylo
přes 200 básní a písní v latině, staroněmčině, starofrancouzštině a italštině). Karl Orff vybral a zhudebnil
jen několik z nich. Kantáta je rozdělena do tematických celků podle
obsahu (jak napovídá nadpis).
Scénické zpracování Slezského
divadla Opava zaujme překvapující
choreografií baletu. Jde spíše o scénický tanec než ryzí balet, v němž
hlavní úlohu sehrávají postavy
Fortuny, Slunce a Smrti. Výtvarně
přesvědčivé kostýmy nás provázejí

prostředím středověké krčmy, zámku vladařů i chudobou té doby. Děj
líčí veselou i smutnou podobu lásky,
vrtkavost štěstí i zkaženosti světa.
A nad tím vším běží spravedlivý
a neúprosný čas…
Pod režií a originální choreografií
je podepsán šéf opavského baletu
Valerij Globa, kterého na jevišti také
uvidíme. Vynikající výkony lze očekávat od sólistů – Anna Bocanové
(soprán) a Pavel Klečka (baryton).
To vše podpořeno zvukem divadelního orchestru pod taktovkou Marka

Šedivého a dvou početných pěveckých sborů. Celkem se na pódiu
představí 118 účinkujících.
Silný hudební motiv kantáty asi
bude znát každý, Carmina Burana
je pro svoji dramatičnost často používána i jako hudba filmová (např.
film Excalibur). Její scénické zpracování je však podstatně náročnější
a tedy méně obvyklé. V rámci festivalu tak máme jedinečnou příležitost nasytit doslova všechny smysly.

Za podporu festival Tomáškova a Novákova hudební Skuteč děkuje níže uvedeným sponzorům a partnerům:

Hlavní sponzor

V Luži vystoupí soubor
Chairé s Carmen Mayerovou
V programu festivalu dochází
k programové změně. Kvůli dlouhodobému onemocnění nemůže dne
8. dubna 2018 v kostele na Chlumku vystoupit Alfred Strejček. Soubor Chairé sice uvede v programu

avizovaný koncertní pořad Píseň
je touha, ale uměleckým přednesem jej bude doprovázet jiná slavná
osobnost – herečka Carmen Mayerová.

SOČR a díla slavných Čechů
„Hudba je dar, který dokáže
změnit život. Umí lidi sbližovat,
rozveselit, pohladit na duši,
má však také sílu jitřit emoce, vzrušovat anebo vzdělávat
a kultivovat. My v Symfonickém orchestru Českého rozhlasu se Vám snažíme ukázat
všechny polohy, které lze v její
symfonické podobě objevit.“
Jakub Čížek, ředitel SOČR
(z úvodního slova k zahájení
sezóny)

Po dvou letech ve Skutči opět
přivítáme Symfonický orchestr
Českého rozhlasu, který přijede,
aby svým koncertem slavnostně
zahájil 15. ročník festivalu. V roce
2016 toto těleso nadchlo posluchače úžasným provedením Smetanovy symfonické básně Má vlast.
Tentokrát budou na programu díla
tří významných českých skladatelů.
V první polovině koncertu zazní
překrásná předehra k opeře Prodaná nevěsta B. Smetany a méně
známá, nicméně velmi půvabná Serenáda D dur V. Nováka.
dokončení na straně 2

SKUTEČSKÉ NOVINY
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Michael Jackson trochu jinak
Michael Jackson Symphony
– tak zní oficiální název nového
koncertního pořadu, který Filharmonie Hradec Králové připravila
tentokrát ve spolupráci s vynikajícím skladatelem a dirigentem Martinem Kumžákem a jeho Moondance Orchestra. Koncert je věnován
poctě Michaela Jacksona, který by
v srpnu r. 2018 oslavil své 60. narozeniny.
Projekt, který propojuje klasické tóny symfonického orchestru
s hity „krále popu“, není však jiný
jen atypickým zvukem známých
Jacksonových písní, ale především
jejich aranžemi. Jsou originální
a překvapivé, zábavné i uchvacující a provedou posluchače takřka
všemi hudebními žánry. Připočíst
k tomu musíme značnou dávku
energie, kterou se koncerty na zimním stadionu vyznačují a v neposlední řadě vynikající výkony sólistů, o nichž se zmiňujeme dále.
Resumé je jednoznačné, datum
22. 4. 2018 byste v koncertním
kalendáři skutečského festivalu
rozhodně neměli nechat bez povšimnutí.
Dasha
O muzikálové herečce a zpěvačce s fenomenálním hlasem prohlásil Karel Gott, že jde o talent, který
se rodí jednou za stol let. Dodnes
s ním spolupracuje jako vokalistka,
podobně jako s Helenou Vondráčkovou. Je držitelkou Ceny Thálie
za roli Máří Magdalény v Jesus
Christ Superstar. V současnosti působí zejména na scéně Hudebního
divadla Karlín a vystupuje jako

sólistka s kapelami Monndance
Orchestra a Páky Pájk, vedených
Martinem Kumžákem. Aktuálním
počinem Dashi je vydání svého
druhého alba s názvem Konečně.
Naďa Wepperová
Profesionálně se Naďa Wepperová věnuje zpěvu od roku 1994.
Jako doprovodná vokalistka spolupracovala a spolupracuje s řadou
inerpretů (L. Bílá, K. Gott, M. Kubišová, H. Vondráčková, H. Zago-

rová, L. Machálková, P. Kotvald, I.
Bartošová, D. Hůlka, M. Rottrová,
P. Janů a další). Od r. 1999 je sólistkou Orchestru Karla Vlacha.
Pedagogicky působí na Pražské
konzervatoři. Jako hlasová poradkyně se účastnila projektů X-faktor, Duety a Robin Hood Cesta
ke slávě. Členkou orchestrů Pajky

Pajk a Moondance Orchestra je
od roku 2004.
Dušan Kollár
Absolvent herectví na VŠMU
v Bratislavě   se v konkurzu probojoval do muzikálu Vlasy, kde
se seznámil i s Martinem Kumžákem. Od r. 1999 vystupoval v muzikálech Divadla Kalich. Pracuje
v rozhlase i dabingu, je sólistou
Orchestru Karla Vlacha a spolupracoval jako zpěvák na albech

K. Gotta, D. Hůlky, H. Zagorové,
H. Vondráčkové, J. Ledeckého, I.
Bartošové, P. Spáleného a jiných.
Před čtyřmi roky se Dušan Kollár
stal zakládajícím členem pánského
vokálního kvarteta 4TET s Jiřím
Kornem, Jiřím Škorpíkem a Davidem Uličníkem.

Dušan Marko
Čtveřici sólistů doplňuje absolvent Ježkovy konzervatoře a současný zpěvák skupiny Support Lesbiens Dušan Marko.
Martin Kumžák
Autor aranží a dirigent je absolventem skladby v Berklee College
od Music (Boston, USA). Aranžoval a dirigoval muzikály West
Side Story, Hair, Rusalka, Bonie
and Clyde. Solečně s Jankem Ledeckým vytvořil muzikály Hamlet
a Galileo. Spolupracoval s takovými veličinami, jako jsou Wayne
Shorter, Gregory Porter, Dee Dee
Bridgewater či Dianne Reeves.
Složil hudbu k česko-americkému
filmu Manor, v Národním divadle
zkomponoval hudbu (mimo jiné)
pro dvě hry režírované Janem
Kačerem - Peer Gynt a Hrdina
Západu. Dirigoval v pařížské Bercy
projekt Excalibur francouzského
skladatele Alana Simona.
Michael Jackson
Americký popový zpěvák, skladatel, tanečník, choreograf, producent a mecenáš je označován
za krále popu, či za vůbec největší
popovou hvězdu 20. století. Jeho
repertoár je téměř nevyčerpatelným
inspiračním zdrojem. Toho se chopil dirigent Martin Kumžák a vytvořil své vlastní aranže jeho písní
pro čtyři zpěváky, Dashu, Naďu
Wepperovou, Dušana Kollára
a Dušana Marka, dále pro Moondance, jeden z nejlepších českých
tanečních orchestrů, a klasický
symfonický orchestr.

Opera Panna orleánská: působivá, dramatická, krásná
Pro P. I. Čajkovského
byla
Panna Orleánská
šestou
operou,
kterou
napsal
po
dokončení
Evžena Oněgina.
Předlohou
mu
byla Schillerova
veršovaná
tragédie, která se
v té době v Evropě hojně hrála
a byla považována za vzor dokonalého dramatu.
Příběh legendární
Johanky z Arku
představil skladatel od jejího mládí
přes rozhodnutí
spasit Francii až
po smrt na hranici.
Liberecké
provedení opery
je strhujícím poselstvím o síle
jedince, o víře,
lásce i moci společnosti.

Stejnojmenný název koncertu,
na který vás zveme ve čtvrtek 22.
března do Městského muzea Skuteč, napovídá, že program večera
bude věnován Bedřichu Smetanovi. Výběr z jeho komorních děl
zazní v provedení ArteMiss Tria,
které tvoří tři krásné dámy: Adéla Štajnochrová (housle), Alžběta
Vlčková (violoncello) a Jana Holmanová (klavír). Od svého vzniku
v roce 1995 seskupení sbírá ocenění. Třetí místo v soutěži Bohuslava
Martinů bylo výborným startem,
který předznamenal další úspěchy
na řadě soutěží v zahraničí. V roce
1999 trio přivítala Mozartova
Akademie v rakouském Salcburku. V roce 2002 mu byla udělena
Cena Českého spolku pro komorní
hudbu za přínos v oblasti komorní
hudby a v roce 2003 získal cenu
Karlovarského symfonického orchestru za nejlepší výkon na mezi-

„Johanka je i přes své pochyby rozhodná a neústupná. Svou
cestu si vybrala sama. A až tehdy, kdy jsme schopni si uvědomit,
jaký důsledek budou mít naše
činy na naše životy, a přesto se
nechceme vzdát, tehdy se stáváme opravu svobodnými,“ popsala
hlavní postavu režisérka Linda
Keprtová.  
V souladu s režií jde i skvělé
hudební nastudování dirigenta
a šéfa opery Martina Doubravského, podle něhož je Panna
orleánská vzácným hudebním
skvostem.   Jeho pojetí je dravé,
emotivní a nesmírně působivé.
„Prostě ji musíme hrát a naši diváci jí podlehnou jako anglická
vojska a francouzský král,“ vyjádřil se dirigent.
Samotnou Johanku ztvárnila
mezzosopranistka Alžběta Vomáčková, která patří mezi vycházející
české operní talenty. I přes své
mládí se velmi náročné role zhostila velmi profesionálně a na vysoké
úrovni.  Vedle výborného pěveckého projevu vyniká i projev herecký, kdy diváci mohou pozorovat

Proč bychom se netěšili

národním festivalu Mladé pódium
v Karlových Varech.
Artemiss Trio je zváno na mnohé zahraniční přehlídky do Německa, Švýcarska, Holandska,
Slovinska nebo Bulharska a svoji

koncertní činnost rozšiřuje i o spolupráci s komorními orchestry jako
jsou Talichův komorní orchestr,
Janáčkův komorní orchestr, Karlovarský symfonický orchestr nebo
komorní orchestr Berg.

proměnu z nejisté dívky k zamilované ženě, která se pod vlivem
okolností  rozhodne přijmout smrt.
„Johanka je krásná a čistá. Začíná jako nesmělá holka, která si
sotva věří. Postupně jí ale roste sebevědomí, až se dostane na vrchol,
kde pak zažije zradu a nakonec
úplné osamění. Ustát tuhle roli je
velká výzva. Pěvecky je to velice
náročné, odměnou je ale nádherná
hudba. Naprosto jsem této opeře
podlehla,“ svěřila se pěvkyně.
Alžběta Vomáčková
Absolventka Pražské konzervatoře dosud studuje klasický zpěv
na AMU u prof. Romana Janála.
V divadle F. X. Šaldy v Liberci
hostuje pravidelně, stejně jako
v Jihočeském divadle v Českých
Budějovicích, na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově, v Národním divadle moravskoslezském
v Ostravě i v Národním divadle
v Praze. V roce 2016 se zúčastnila festivalu české hudby v Číně,
kde účinkovala po boku I. Ženatého, M. Kasíka, P. Nouzovského
a K. Fialové.

Komponovaný pořad bude doplněn o mluvené slovo – úryvky
z korespondence B. Smetany i ze
vzpomínek slavných na něj – bude
předčítat známá a oblíbená herečka a dabérka Valérie Zawadská.

q Místa k sezení na koncert Čechomoru a Moravské filharmonie Olomouc – projekt Proměny – jsou již vyprodána. Na stání zbývá poslední necelá padesátka lístků.

SOČR a díla slavných Čechů
„Hudba je dar, který dokáže
změnit život. Umí lidi sbližovat,
rozveselit, pohladit na duši, má
však také sílu jitřit emoce, vzrušovat anebo vzdělávat a kultivovat. My v Symfonickém orchestru
Českého rozhlasu se Vám snažíme
ukázat všechny polohy, které lze
v její symfonické podobě objevit.“
Jakub Čížek, ředitel SOČR
(z úvodního slova
k zahájení sezóny)
Po dvou letech ve Skutči opět
přivítáme Symfonický orchestr
Českého rozhlasu, který přijede,
aby svým koncertem slavnostně
zahájil 15. ročník festivalu. V roce
2016 toto těleso nadchlo posluchače úžasným provedením Smetanovy symfonické básně Má vlast.
Tentokrát budou na programu díla
tří významných českých skladatelů. V první polovině koncertu zazní
překrásná předehra k opeře Prodaná nevěsta B. Smetany a méně
známá, nicméně velmi půvabná
Serenáda D dur V. Nováka.
V druhé části se návštěvníci
mohou těšit na druhou nejznámější symfonii A. Dvořáka. Po No-

vosvětské (symfonie č. 9) v r. 2017
se sálem KKS ponesou tóny symfonie č. 8, které se říká Anglická.
Dvořákova symfonická díla jsou
obvyklou součástí repertoárů významných orchestrů a jsou hrána
na festivalech vážné hudby po celém světě. Síla jeho melodické invence uchvacuje dodnes odborníky
i laiky a brala dech i skladatelovým
současníkům. Je znám Brahmsův
výrok: „Dvořákova témata pro vedlejší myšlenky by mně docela stačila i na myšlenky hlavní.“
Na podzim loňského roku zahájil
SOČR už svoji 91. sezónu. Svým
posluchačům nabízí tři koncertní
řady: Klasika je vášní, Nové horizonty a Tady žije SOČR. Dramaturgie orchestru je rozkročena od klasiků typu Beethovena či Brahmse
až po současné fúze například s kapelou Tata Bojs nebo experimenty
typu big band a symfonický orchestr. Loni orchestr, v jehož čele je
od roku 2011 Ondrej Lenárd, absolvoval třítýdenní japonské turné.
Stejně jako před dvěma lety,
bude zahajovací koncert řídit současný šéfdirigent Plzeňské filharmonie p. Tomáš Brauner.

V Chrasti oslavíme vznik Československa
V letošním roce si připomínáme
významné výročí – 100 let od vzniku samostatného československého
státu. Tomuto výročí je věnován
koncert v kostele Nejsvětější Trojice v Chrasti dne 15. dubna, nazvaný Český rok v hudbě.
Tento koncert tradičně proběhne
v režii Chrudimské komorní filharmonie a pěveckých sborů Slavoj

Chrudim a Rubeš Skuteč. Jako sólisté se představí Helena Hozová
a Aleš Nehněvajsa. Program je
sestaven výhradně z děl českých
skladatelů. Kromě půvabné Jarní
romance Zdeňka Fibicha, která
vznikla na text stejnojmenné básně
Jaroslava Vrchlického, bude program doplněn o skladby Bohuslava
Martinů a Leoše Janáčka.

q Kostel Nejsvětější Trojice v Chrasti nabízí krásné, prostorné a akusticky vhodné prostředí pro sbory i orchestr. Festivalové koncerty
v provedení regionálních těles se zde konají již od roku 2013 a mají
své pravidelné návštěvníky.

SKUTEČSKÉ NOVINY

STRANA 3

SPORTOVNÍ KALENDÁŘ

q V závěru loňského roku, 28. prosince, proběhl v Městské sportovní hale ve Skutči již 8. ročník Turnaje starých gard v malé kopané. Zúčastnilo se
ho celkem 6 mužstev (na snímku). Vítězství vybojovalo mužstvo z Chrudimi, domácí borci obsadili bronzový stupínek. Nejlepším střelcem turnaje,
se 7 vstřelenými góly, se stal Zdeněk Dostál ml.

Tříkrálová sbírka 2018
První lednový víkend vyrazili do ulic Skutče a okolních obcí
tříkráloví koledníci. Vybaveni zapečetěnou pokladničkou přinesli
radost a požehnání do tisícovek domácností  a přitom vybírali příspěvky na pomoc nemocným a potřebným. Spolu s cukříky a kalendáři
rozdávali i tříkrálovský leták s informacemi o využití loňské sbírky
a se záměry pro využití té letošní.
Počasí jim letos přálo, dokonce se
na obloze ukázalo i sluníčko, což
oproti loňským až dvaceti stupňovým mrazům byla opravdu příjemná změna.  
Celková částka vybraná v oblasti
Hlinsko, Skuteč a Chotovice činila
931 589 Kč, v samotné Skutči bylo
vybráno 96 820 Kč.
Část výtěžku z Tříkrálové sbírky
2018 bude použita na rekonstrukci
domu v Hlinsku, který je majetkem Oblastní charity Nové Hrady
u Skutče. Záměrem rekonstrukce,
která je již v běhu, je vybudování
nových vyhovujících prostor pro
ambulantní a terénní služby, které
v Hlinsku naše organizace poskytuje – sociálně terapeutické dílny,
charitní pečovatelská služba, osobní asistence a sociálně aktivizační
služba pro rodiny s dětmi.
Část sbírky bude využita na přístavbu domu sv. Josefa v Chotovicích, který je majetkem Oblastní charity Nové Hrady u Skutče.

V objektu vzniknou nové prostory
pro zázemí ambulantních a terénních služeb  - kanceláře pro vedoucí
služeb, sociální pracovníky, prostory pro pracovníky a uživatele sociálně terapeutických dílen a denního
stacionáře a zázemí pro pracovníky
pečovatelské služby a osobní asistence.
Každoročně je část sbírky použita také jako dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí –
Projekty v Indii: kvalifikační kurzy

Podání trestního oznámení
a tísňové linky
Policisté Pardubického kraje by rádi občanům v kraji připomněli důležité
preventivní rady a zásady, kterými je dobré se řídit, aby se nestali obětmi
různých podvodníků nebo zlodějů Začneme podáváním „trestního“ oznámení. Oznámení na Policii České republiky může podat kdokoliv (nikoli
pouze poškozený), oznámení lze podat písemně nebo ústně na kterékoliv
oddělení policie nebo na státní zastupitelství. Nemá-li oznámení charakter
neodkladného tísňového hovoru na linku 158, můžete se obrátit na policisty z nejbližšího obvodního oddělení policie. V naléhavých případech
můžete samozřejmě volat linku 158, kde sedí naši policisté a ti vám jsou
připraveni okamžitě pomoci. Pro urychlení komunikace a následné pomoci
je dobré vědět základní údaje k oznamované události, což jsou minimálně
tyto informace:
- vaše jméno
- adresa, odkud voláte, případně co nejbližší upřesnění místa události
- co se stalo
- zda je na místě někdo zraněn nebo zda potřebuje někdo pomoc lékaře či
hasičů
Obecně i při podávání oznámení na obvodní oddělení by si měl každý
oznamovatel (pokud je to možné a tyto informace má) připravit odpovědi
na základní otázky typu CO se stalo, KDO se protiprávního jednání dopustil,
KDY k jednání došlo, KDE k události došlo, JAK ke skutku došlo, ČÍM bylo
protiprávní jednání spácháno či způsobeno, PROČ se podle oznamovatele čin
stal a jaký je NÁSLEDEK jednání pachatele, tzn. újma na zdraví nebo škoda
na majetku.
Čísla tísňových linek zná téměř každý, nicméně pokud se něco stane
a člověk je ve stresu, ze zkušeností víme, že si v rychlosti nevybaví ani to, jak
se jmenuje. Výše jsme zmínili číslo tísňové linky policie a to číslo 158. Pokud
potřebujete pomoc hasičů, volejte číslo 150. Zdravotnická záchranná služba
má linku tísňového volání 155. Rovněž je možné si přivolat pomoc voláním
na jednotné číslo evropského volání 112. Nicméně doporučujeme, pokud potřebujete jen jednu složku z integrovaného záchranného systému (dále jen IZS),
volejte přímo na tísňovou linku potřebné složky. Číslo 112 se využívá především v případech, že potřebujete na místo dvě a více složek IZS. Tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Bc. Aleš MALÝ, DiS.
naše tvrzení podporuje a doporučuje: „Při zdravotních komplikacích, kdy akutně potřebujete pomoc záchranné služby, volejte přímo linku 155 a eliminujte

pro nevyučenou a nezaměstnanou
mládež a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore – Karntaka, výstavba domků pro chudé
v oblasti Belgaum, projekty misie
v Hondurasu. Dále je sbírka využívána na krytí nákladů vzniklých
při odstraňování následků povodní,
požárů apod.
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se do sbírky zapojili,
děkujeme všem malým i velkým

koledníkům, kteří sbírce věnovali svůj čas. Děkujeme všem
štědrým dárcům za dary finanční i za drobné sladkosti pro naše
malé koledníky.
Věříme, že i příští rok otevřete
nejen dveře vašich příbytků, ale
i svá srdce pro dobrou věc.
Ludmila Dostálová,
Oblastní charita
Nové Hrady u Skutče

pá 3. 2. 		
Kopaná – turnaj mládež (8.00 – 14.00
		
Futsal – Divize „D“ (14.00 – 16.30)
		
Pardubický přebor (16.45 – 20.00)
		
Stolní tenis – Divize: Skuteč X Tesla Pce B
			
(9.00 – 12.00)
		
Skuteč X Holice B (13.30 – 17.00)
so 4. 2. 		
Kopaná – turnaj mládež (8.00 – 14.00)
so 10. 2. 		
Florbal – přebor elévů (9.00 – 13.00)
		
Futsal – Divize D (14.00 – 17.30)
ne 11. 2. 		
Florbal – 3. liga juniorů (9.00 – 18.00)
so 17. 2. 		
Volejbal – O pohár starosty města Skutče
		
(7.00 – 19.00)
		
Stolní tenis – Krajský přebor:
		
Skuteč X Chrudim D (9.00 – 12.00)
		
Skuteč X Heřmanův Městec A
		
(13.00 – 17.00)
ne 18. 2. 		
Kopaná – turnaj mládež (8.00 – 14.00)
so 24. 2. 		
Florbal – Pardubická liga přípravek
		
(9.00 – 13.00)
		
Kopaná – turnaj mládež (14.00 – 19.00)
ne 25. 2. 		
Florbal – 2. liga žen (9.00 – 17.00)

Aktuální rozpis jednotlivých sportovišť naleznete
na http://sportoviste.skutec.cz
Hokejové zápasy na zimním stadionu ve Skutči:
ne 4. 2. 17:00

HC Skuteč X Sokol Semechnice

Plavání batolat
 Plavání pro děti od 1 roku věku
 Plaveme pátky od 9.00 hodin
 Plavání probíhá na Krytém plaveckém bazénu ve Skutči
 Předem se přihlaste na tel. čísle: 723 270 103, 775 559 858
 Cena kurzu 1400 Kč za 10 lekcí
+ 2 náhradní
 Začínáme 9. 3. 2018

Výsledky prezidentských voleb ve Skutči
První kolo prezidentských voleb 2018 se konalo 12. a 13. ledna.
O prvním víkendu přišlo ve Skutči k urnám 2.554 občanů, což činí
61,14% volební účast. V druhém kole, které proběhlo 26. a 27. ledna,
byla účast XX,XX%.
Novým prezidentem ČR byl zvolen Miloš Zeman / Jiří Drahoš.
Kandidát
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

SPORTOVEC OKRESU

Dne 24. 1. 2018 byl na slavnostním večeru v Divadle Karla Pipicha
v Chrudimi vyhlášen nejúspěšnějších sportovcem roku 2017 okresu
Chrudim Martin Lidmila ze Zbožnova. Podrobnější informace k tomuto
ocenění přineseme v příštím vydání. 			
/frí/

Aktuální informace z MAS Skutečsko,
Košumbersko a Chrastecko, z.s.
Pokud vás zajímají informace
o činnosti shora jmenované místní akční skupiny, odkazujeme vás
na záložku Skutečských novin
na webu www.skutec.cz . Najdete
pod hlavičkou: Město, zvolíte Skutečské noviny a dole nalistujete str.
6, kde jsou umístěny neotištěné příspěvky.

Přečíst si zde můžete hodnocení činnosti za rok 2017, informace
o probíhajících výzvách a k podávání žádostí i o projektu plánování
rozvoji sociálních služeb.
Ve druhém článku se můžete
dočíst o odborném sociálním poradenství na území MAS – službě
Romodrom o.p.s. pro osoby ohrožené sociálním vyloučením.      /frí/

VZPOMÍNKA
V únoru vzpomeneme smutné druhé výročí
ode dne, kdy zemřela naše maminka, babička,
paní Eva Truhlářová ze Štěpánova.
Věnujte jí spolu s námi tichou vzpomínku.
tak byť sebemenší časové prodlevy při spojování hovorů z linky 112 na naše
vyškolené operátory na lince 155“. Existuje i linka tísňového volání policie
pro neslyšící, kde operační důstojník komunikuje s osobou, která potřebuje pomoci formou SMS zpráv. Tato linka má číslo 603 111 158. A úplným závěrem
můžeme uvést malou zajímavost - dětem jako mnemotechnickou pomůcku zapamatování tísňových linek uvádíme pomůcky, jak si pamatovat poslední číslo
z tísňové linky a to, u linky 158 – osmička evokuje pouta používaná policisty,
u linky 155 – pětka evokuje nafouknuté bolavé bříško a u čísla 150 – nula představuje rybník plný vody, kterou hasiči hasí požáry. Přejeme krásné zimní dny!   
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

příjmení, jméno, tituly
Topolánek Mirek Ing.
Horáček Michal Mgr. Ph.D.
Fischer Pavel Mgr.
Hynek Jiří RNDr.
Hannig Petr Mgr.
Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c.
Zeman Miloš Ing.
Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c.
Kandidát

číslo
7
9

příjmení, jméno, tituly
Zeman Miloš Ing.
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c.

1. kolo
hlasy
77
154
220
27
14
12
1 183
183
664

%
3,03
6,07
8,68
1,06
0,55
0,47
46,68
7,22
26,2

2. kolo
hlasy
0
100

%
0
100
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Výpis z usnesení z 80. zasedání Rady města Skuteč
konaného dne 11. prosince 2017 na Městském úřadě Skuteč
Rada města schvaluje:
01/080/2017
v souladu s platnou legislativou pololetní odměny ředitelů škol a školských zařízení zřízených Městem
Skuteč
02/080/2017
rozpočty škol a školských zařízení
zřizovaných Městem Skuteč na rok
2018
03/080/2017
rozpočtové výhledy škol a školských
zařízení zřizovaných Městem Skuteč
na roky 2019 a 2020
04/080/2017
rozpočet SeniorCentra Skuteč na rok
2018
05/080/2017
střednědobý výhled rozpočtu SeniorCentra Skuteč na roky 2019
a 2020
06/080/2017
čerpání investičního fondu Školní
jídelny, Skuteč, Osady Ležáků 892,
okres Chrudim
07/080/2017
čerpání rezervního fondu Mateřské
školy, Skuteč, Osady Ležáků 767,
okres Chrudim
08/080/2017
objednávku č.
293/2017/3M
na zemní práce - úpravu přístupu
k fitness prvkům za koupalištěm
09/080/2017
odpis nepotřebného dlouhodobého
majetku
10/080/2017
podání žádosti o dotaci na Pardubický kraj na pořízení materiálně-technického vybavení k zajištění
akceschopnosti JPO II Skuteč
11/080/2017
objednávku
č.
1521/2017/6
na nákup sekačky Rider Husqvarna
422 Ts AWD s příslušenstvím, od firmy Keřka s.r.o. Pardubice
12/080/2017
dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu
prostoru sloužícího k podnikání
ze dne 28. 06. 2017, spočívající
v rozšíření předmětu nájmu o sklad,
velikost 7,4 m² za cenu 1108 Kč/m²
13/080/2017
nájem bytu č. 38, Družstevní
č. p. 918, Skuteč na dobu určitou
jednoho roku a ukládá s nájemcem,
uzavřít nájemní smlouvu
14/080/2017
smlouvu o uzavření budoucí smlou-

vy o zřízení věcného břemene
- služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu č. IV-12-2015935/
VB/1 na p. p. č. 2546/1 a p. p. č.
2546/3, vše k. ú. Skuteč za cenu
100 Kč/m² + platná sazba DPH,
s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín
15/080/2017
objednávku
č.
1522/2017/6
na provedení a dodávku projektové
dokumentace na akci Zvýšení kapacity Školní jídelny Skuteč, Os.Ležáků
s firmou Sonet Building s.r.o., Hlinsko
16/080/2017
objednávku
č.
1523/2017/6
na provedení a dodávku projektové
dokumentace na akci Přístavba MŠ
Poršova Skuteč, s Ing. Josefem Dvořákem, Chrudim
Rada města doporučuje ZM
schválit:
17/080/2017
bezúplatný převod části p. p. č.
677 o výměře 82 m², ostatní plocha - silnice a částí p. p. č. 58/4,
59/2, 1256/1 a 1256/4 o výměře
6 m², ostatní plocha - silnice, vše k.ú.
Žďárec u Skutče, obec Skuteč na Pardubický kraj, Komenského náměstí
125, Pardubice
18/080/2017
prodej části p. p. č. 1094/1, o výměře 62 m², zahrada, k. ú. Skuteč,
obec Skuteč za cenu 400 Kč/m² +
platná sazba DPH + náklady s prodejem spojené
19/080/2017
prodej části p. p. č. 1094/1, o výměře 14 m², zahrada, k. ú. Skuteč,
obec Skuteč za cenu 400 Kč/m² +
platná sazba DPH + náklady s prodejem spojené
Rada města schvaluje:
20/080/2017
poskytnutí finančního daru spolku
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Žďárec u Skutče
Rada města bere na vědomí:
21/080/2017
žádost o pronájem chladícího zařízení v obřadní smuteční síni, dle přílohy.
22/080/2017
dohodu o spolupráci mezi Městem
Skuteč, panem Duchečkem, Pardubickým krajem a Národním památkovým ústavem v souvislosti se
záměrem využití objektu č. p. 37
a č. p. 50 ve Žďárci u Skutče

Rybářské závody Skutečský pstroužek
MO ČRS zve rybáře i veřejnost na
VI. ročník závodů, které se uskuteční
v sobotu 24. března na rybníku Skutečský.
Startovné činí 500 Kč, prezentace závodníků a losování míst
proběhne od 6.00 – 7.30 h. Závody začnou v 7.55 h. a ukončeny
budou v 16.25 h. Rybník bude bohatě zarybněn pstruhem duhovým. Povoleným způsobem lovu je muškaření a vláčení umělých
nástrah dle rybářského řádu. Závody budou probíhat jako každý
rok, včetně tradičního občerstvení a krátkého programu před vyhlášením nejlepších závodníků. Budou rozdány poháry za první
tři místa a pohár od starosty města Skutče za největší (nejdelší)
chycenou rybu. Pro nejlepší závodníky budou připraveny hodnotné ceny
dle vlastního výběru podle pořadí. Pro zpestření závodů bude vyhlášen
a odměněn nejmladší, nejstarší a nejsympatičtější závodník. Maximální
počet závodníků je 90.
Přihlášky se zaplacením startovného přijímá pan Zdeněk Netolický, tel.:
724 236 065. Závodit se bude za každého počasí. Na vaši návštěvu se těší
a krásné rybářské zážitky přeje výbor MO ČRS Skuteč a pořadatelé.

Kalendář závodů pořádaných
MO ČRS Skuteč v r. 2018
17. března (sobota)
Pepikovská muška – bodovaný závod dvojic v muškaření v rámci Ligy
LRU ČR.
Rybník Zbožnovský, kontakt: Konopásek Josef, tel.: 604 855 132
24. března (sobota)
Skutečský pstroužek – VI. ročník závodů v muškaření a vláčení umělých nástrah.
Rybník Zbožnovský, kontakt: Netolický Zdeněk, tel.: 724 236 065
4., 5., 6. května (pátek – neděle)
Padesátihodinový závod dvojic v lovu kaprů a amurů
Rybník Štěpánovský, kontakt: Sotona Marcel, tel.: 607 879 726
8. května (úterý – svátek)
III. ročník závodů mladých rybářů a rybářek do 15 let
Rybník Štěpánovský, kontakt: Netolický Lukáš, tel.: 724 236 066
12. května (sobota)
Skutečský kapřík – závod jednotlivců na položenou, plavanou i feeder.
Rybník Štěpánovský, kontakt: Sokol Josef, tel.: 732 181 691, Netolický
Zdeněk, tel.: 724 236 065
14., 15., 16. září (pátek – neděle)
Padesátihodinový závod dvojic v lovu kaprů a amurů
Rybník Štěpánovský, kontakt: Sotona Marcel, tel.: 607 879 726

22. září (sobota)
I. ročník memoriálu Františka Lorence – závod dvojic technikou položená, plavaná, feeder
Rybník Štěpánovský, kontakt: Netolický Zdeněk, tel.: 724 236 065, Netolický Lukáš, tel.: 724 236 066
20. října (sobota)
Skutečský pstroužek – VII. ročník závodů v muškaření a vláčení umělých nástrah
Rybník Zbožnovský, kontakt: Netolický Zdeněk, tel.: 724 236 065
17. listopadu (sobota)
Skutečská štika – I. ročník závodů v lovu štik, okounů a candátů vláčením umělých nástrah
Rybník Štěpánovský, kontakt: Netolický Lukáš, tel.: 724 236 066, Bárta Zdeněk, tel.: 777 973 351

SVÁ Životní jubilea oslavili:
70 let
 Marie Malínská, Žďárec u Skutče
 Josef Pokorný, Radčice
 Ladislav Roušar, Radčice
 Jana Garguláková, Osady Ležáků
 Jan Šmaha, Sládkova
 Karel Polanský, Spojovací
 Hana Chrudimská, Palackého náměstí
 Josef Ondráček, Zvěřinova
75 let
 Jaroslav Bureš, Lhota
 Ján Bielák, Sládkova
 Blažej Kremina, ČSA
 Adolf Kerhart, Radčice
 Hana Boušková, Žďárec u Skutče

VZPOMÍNKA
Dne 10. února uplyne dlouhých 7 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil pan Jaroslav Bouška
ze Skutče. Vzpomeňte na jeho veselou povahu.
S úctou manželka a synové s rodinami

80 let
 Vladimír Holub, Smetanova
 Marta Pochobradská, Fimberk
 Jarmila Dopitová, V. Nováka

VZPOMÍNKA
Dne 20. února 2018 si připomeneme
15. výročí úmrtí Libuše a Františka Hromádkových ze Skutče.
S láskou stále vzpomínají dcery
Libuše a Dáša s rodinami.

85 let
 Vladimír Joska, Poršova
 Ladislav Boháč, Žďárec u Skutče
 Marta Kalousová, Tyršova
 Magdalena Hrnčálová, ČSA
90 let
 Josef Chvojka, Smetanova
91 let
 Božena Pýchová, Smetanova
94 let
 Vlastimil Chadima, Smetanova

VZPOMÍNKA

95 let
 Věra Jehličková, ČSA

Těžko se s tebou loučilo, těžší je bez Tebe žít.
Bolest nezahojí žádný čas, ozve se znovu zas.
Ty věčný spánek spíš a k nám se nikdy nevrátíš.

97 let
 Jiřina Chalupníková, Smetanova

Dne 26. 1. 2018 uplynulo 5 smutných let od chvíle,
kdy nás navždy opustil náš drahý a milovaný manžel, tatínek, tchán, dědeček, bratr, švagr a strýc, pan František Novák
ze Skutče.
S úctou a láskou vzpomíná manželka a dcera s rodinou

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s paní Jaroslavou Macháčkovou, i za projevené soustrasti a květinové dary.  Dále děkujeme
Šeucouské muzice a pohřební službě p. Cempera
za důstojný průběh pohřbu.          manžel s rodinou

Návštěvy vítány
Setkávání s blízkými je důležité
pro všechny z nás. Jsou potřebná
v každém věku i situaci, klienty
domovů pro seniory a jejich rodiny
nevyjímaje. V SeniorCentru Skuteč
se snažíme návštěvy nijak významně neomezovat, proto ani návštěvní
hodiny nejsou úzce vymezeny. Přijít za svými blízkými tak můžete
denně, kdykoliv mezi 9. a 19. hodinou. Prosíme vždy jen o zvážení
návštěv v době podávání stravy.
Naši obyvatelé mohou návštěvy
přijmout na pokojích, ve společných prostorách, ve vstupní hale,
v jídelně nebo například v pergolách. Na dvoulůžkových a apartmánových pokojích se návštěva smí
zdržet nejvíce jednu hodinu denně.
Je tomu tak z důvodu zachování
soukromí spolubydlících.
Také kontakt s dětmi je přínosem

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
- LEDEN 2018 -

nejen pro klienty, ale i pro děti samotné. Abychom vyšli našim malým návštěvníkům vstříc, připravili
jsme pro ně dětské koutky v hlavních jídelnách obou budov. K dispozici jsou zde pro klienty a jejich
návštěvy také nápojové automaty
s teplými i studenými nápoji.
Je dobře, když na sebe lidé nezapomínají. Stejně tak děti potřebují
vědět, že ke stáří se občas připojí
nemoci a potřeba pomoci druhých.
Že i starší generace má stále co
nabídnout a i malá návštěva udělá
velkou radost.  
Mgr. Linda Bodláková
vedoucí sociální péče

Zlatou svatbu – 50 let trvání manželského svazku, oslavili manželé
Bohumil a Jiřina Bezdíčkovi ze Skutče, Osady Ležáků.
Diamantovou svatbu – 60 let trvání manželského svazku,
oslavili manželé Emil a Eva Svobodovi ze Skutče, Tylova.

Na úřadě ve Skutči zaplatíte kartou
Na pokladně Městského úřadu
Skuteč můžete poplatek za svoz
komunálního odpadu či poplatek
za psa uhradit také bezhotovostně
platební kartou. V první polovině ledna byly nainstalovány nové
platební terminály, které přijímají
všechny druhy platebních karet.
Kartou je možné platit nejen
všechny místní a správní poplatky,
ale také vstupenky na kulturní akce.
Terminály jsou instalovány i na odboru kultura a školství a v Turistickém informačním centru v budově
Městského muzea Skuteč.
Bezhotovostní platby jsou jedním z kroků přiblížení veřejné

správy občanům a službou, kterou
občané jistě ocení. Tato služba je
zdarma, nebude účtován žádný
další poplatek. Veškeré náklady
(v průměru do 1,5% z hodnoty
platby) související s bezhotovostními platbami nese městský úřad.
Občanovi vedle vyšší bezpečnosti tato služba přináší i finanční
efekt - úspora bankovních poplatků za výběr hotovosti. Efektem
městského úřadu je téměř okamžité připsání platby na účet města
a úspora poplatků za odvody hotovosti do banky. 		
Matěj Zelinka

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
pohotovostní služby jsou od 9 do 13 hodin
Únor
3.2. Sobota			
4.2. Neděle			
10.2. Sobota			
11.2. Neděle			
17.2. Sobota			
18.2. Neděle			
24.2. Sobota			
25.2. Neděle			

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

Březen
3.3. Sobota			
4.3. Neděle			

MUDr. Yvona Chludová
MUDr. Yvona Chludová

Josef Cimburek
Josef Cimburek
Jiří Janovský
Jiří Janovský
Lubomír Pecháček
Lubomír Pecháček
Hana Mrkvičková
Hana Mrkvičková

Skuteč
Skuteč
Hlinsko
Hlinsko
Miřetice 31
Miřetice 31
Proseč u Skutče, Zahradní 240
Proseč u Skutče, Zahradní 240

Tyršova 386
Tyršova 386
Wilsonova 590
Wilsonova 590
Zdravotní středisko
Zdravotní středisko
Zdravotní středisko
Zdravotní středisko

Skuteč, Smetanova 568
Skuteč, Smetanova 568

U BOTANY Skuteč
U BOTANY Skuteč
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ZPRÁVY ZE ZŠ SMETANOVA

POZVÁNKA NA ZÁPIS NANEČISTO

Vánoční turnaj v deskových hrách v Praze

Tradiční soutěže se účastníme
již několik let. Sice nás jezdí docela málo, ale nějakou tu medaili
vždycky „urvem“. Letos díky velkému počtu nemocných osmáků
a v podstatě nezájmu žáků devátého ročníku se jednalo zejména
o výjezd našich páťáků. A ač byli
mezi soutěžícími výrazně nejmladší a často i nejmenší, rozhodně se
nedali zahanbit. Nejlépe se dařilo Aničce Drobné z 5. A,   která
ve hře Ubongo  získala zlato (že by
nová nástupkyně Zdeňky Novotné?). Podobně se dařilo i Martinu

Nařízením ministerstva školství se od loňského roku přesunul termín zápisu do 1. ročníku
na duben. Přesto předškoláci
ze Skutče a blízkého okolí mají
možnost si již nyní (v čase původního termínu zápisu) na naší
škole nezávazně vyzkoušet,
jak jsou připraveni k nástupu
do školy.
Ve středu 14. února od 15
hodin se uskuteční pro všechny zájemce Zápis nanečisto.
Předškoláci si mohou ověřit své
znalosti a dovednosti - budeme
počítat, zpívat, poznávat barvy
a geometrické tvary, trénovat
jemnou motoriku, cvičit v tělocvičně, přednášet básničku,
kreslit a poznávat nové kamarády. V případě zájmu mohou

Votavovi z 8. třídy, který ve hře
Othello získal stříbro (jak sám pravil, první byl Dejf/David Tran, kdo
taky jiný…). V této hře mile potěšil
i Adam Chrbolka z 5. A, který se
umístil na krásném 5. místě. Ani
ostatním se nevedlo úplně nejhůř
a drželi se kolem desátého až patnáctého místa. Všem účastníkům
děkuji za pohodu po celou dobu
pobytu i cesty do Prahy a zpět.
Další info k turnaji můžete nalézt
na
http://zsbrouci.blog.cz/1801/
ohlednuti-za-vanocnim-turnajem.
Mgr. Eliška Leopoldová

Hledáme nejlepšího mladého chemika

Tak se jmenuje soutěž určená
zejména žákům devátého ročníku
základních škol. Vždy jí  předchází  
školní kolo, kterým nejlépe prošla
Adéla Burešová, Radek Janáček
a Denisa Javůrková. Všechna
tři žhavá želízka jsme dopravili
do Pardubic na místní SPŠCH, kde

se konalo regionální kolo. Nejlépe
se umístila Adéla Burešová na krásném 52. místě! GRATULUJEME!!! Na postup do finále to sice
nestačilo, neboť postupuje pouze
prvních 30 nejlepších účastníků, ale
umístění v první stovce z necelých
??? set, je velmi pěkné.

čení hry byly: „To bylo příšerně
těžký! To se nedalo vypočítat!!! Už
jsme se učili procenta???“ apod.
Nicméně ještě než jsme došli k nedaleké tramvajové zastávce, padl
jiný dotaz: „A pojedeme na jaře
znovu? Bylo to totiž super a už víc
víme, co nás tam asi tak bude čekat…“ S čímž ostatní s úsměvem
souhlasili. Je pravda, že pro žáky
devátého ročníku je to poslední

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
možnost, jak se této soutěže zúčastnit. Tak uvidíme, jak to bude
vypadat na jaře a zda se s nimi
někdo do Prahy opět vypraví. Pro
tentokrát se oba týmy umístily lehce za polovinou z celkového počtu,

což je v porovnání s loňskou účastí
výrazné zlepšení. Všem účastníkům děkuji za pohodu v průběhu
cesty na místo klání a zpět i za příjemné ohlasy za účast v této hře.

Skutečští skauti a Vánoce 2017
Ručičky na pomyslných hodinách roku 2018 si již mnohokrát
oběhly ciferník, ale přesto ještě
několik vzpomínek na loňské Vánoce. Skutečské náměstí zdobil
nádherný  vánoční strom, stříbrný
smrk, který městu darovala rodina
Hanušova z Máchovy ulice. Stavbu vánočního stromu tradičně  zajišťuje naše skautská organizace.
Je za tím schována nejen práce našich roverů a oldskautů. Na manipulaci a vztyčení stromu  se  účastnila firma pana Jiřího Vincenciho
se svým jeřábem a jeřábníkem panem Milošem Malým. Převoz
stromu zajišťoval  svým traktorem
pan Josef Josífek. Pokácení stromu
a veškerou práci s motorovou pilou, včetně   usazení stromu převzal po svém otci pan Jan Zindulka, náš bývalý člen. Středisko
děkuje všem za spolupráci.
Pod vánočním stromem je tradičně připevněna kasička na dobrovolnou sbírku na SOS dětské

vesničky, o kterou se každodenně
a každoročně   stará Zdena Svěráková – Andy.   Doposud se letos
vybralo 10 870 Kč. Největší částka
přibyla, když 23. prosince sehrál
dívčí a chlapecký oddíl pod vedením Jitky Kohoutkové – Judy
a Martiny Hronové   živý betlém.
Tuto akci nám pomohli  zvládnout:   
připojení se na elektrickou energii
pan Josef Chalupník, ozvučení
pan Josef Stolařík ve spolupráci s panem Jaroslavem Hronem
a pan farář, který poskytl „přístřeší“ pro vystupující na faře
a zapůjčil kulisy. Všichni pomohli
zdarma. Byla sehrána 2 představení. V průběhu představení bylo
rozdáváno betlémské světlo, které
Damián Pavliš st. tradičně vyzvedává u vlaku ve Žďárci a letos ho
doma opatroval již od 16. prosince. Světlo zapálené v betlémské
jeskyni šíří skauti jako symbol čistých myšlenek, přátelství a míru
mezi všemi lidmi.

ZŠ Komenského

Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů
ve Skutči
Vítězslava Nováka 584, 539 73  Skuteč
www.gymnskutec.cz

MASO aneb matematická soutěž

V listopadu se jí pro letošní školní rok za naši školu účastnily dva
týmy: Buráci (Burešová Adéla,
Kateřina, Michaela a Bureš Matěj) a Smetanka (Bohatý Matouš,
Pavlištová Andrea, Novák Vít
a  Veselá Tereza). Pro všechny členy jednotlivých týmů to bylo první
MASO, které okusili. Tušili, co je
přibližně čeká, ale vlastní soutěž je
překvapila. První reakce po skon-

rodiče také pohovořit s našimi
zkušenými pedagogy o připravenosti svého dítěte na nástup
do 1. třídy. Odvážné děti, které
si přijdou s předstihem vyzkoušet svou připravenost na školní
docházku, při dubnovém zápisu
určitě nic nepřekvapí.
Na Zápis nanečisto srdečně
zveme všechny předškoláky
bez ohledu na to, pro jakou
školu se později jejich rodiče
rozhodnou.
Z důvodu zákazu vstupu v běžné obuvi do nové
tělocvičny
prosíme
rodiče, aby své děti (případně
i sebe) vybavili přezůvkami. Děkujeme za pochopení.

úterý 6. února 2018, 12.00 – 16.30 hodin

Bližší informace o studijních oborech Gymnázium všeobecné
a Bezpečnostně právní činnost.
Přijímací řízení, průběh studia a jeho zakončení, volnočasové aktivity,
možnosti ubytování pro dojíždějící žáky.

Školní jídelna gymnázia
Vzhledem k rostoucímu počtu
žáků gymnázia a nedostatečné
kapacitě školní jídelny jsme přistoupili k dohodě se ZŠ Komenského o ukončení poskytování
stravování pro žáky této školy. Ti
budou odcházet ve dvou etapách,
tak abychom vyšli  vstříc požadavkům Města Skuteč a jím zřizované
školní jídelny. Od 1. února to budou
žáci druhého stupně, k poslednímu
červnu pak žáci prvního stupně.
Žáci budou odhlášeni automaticky

a vyrovnání případných přeplatků
a nedoplatků bude probíhat v průběhu měsíce.
  V září 2018 se tak jídelna navrátí
k původní činnosti, totiž  stravování
žáků    gymnázia, pokračovat bude
stravování žáků Speciální základní školy a praktické školy Skuteč
a stravování zájemců z řad veřejnosti. Děkuji tímto za ochotu při
jednáních ředitelce Ing. Šárce Horákové a starostovi Pavlu Bezděkovi.                 Mgr. Šárka Jonešová

Snad světýlko, které jsme si
odsud odnesli domů, ještě více
pomohlo vnést do našich domovů
lásku a pohodu a nádherný vánoční
strom na náměstí důstojně dotvářel
vánoční atmosféru v našem městě.
Mgr. Zdeňka Štěrbová - Ježek

ZPRÁVY Z GYMNÁZIA
Vítězství v okresním kole florbalového turnaje středních škol
V pátek 5. ledna florbalový tým
dívek z bezpečnostně právního oboru a z gymnázia vybojoval skvělé
1. místo a bez ztráty kytičky postupuje do krajského turnaje. Blahopřejeme a fandíme v dalším kole!

q Tradiční vánoční výprava činovníků a oldskautů.

Novinky v městské knihovně
Upozorňujeme čtenáře Městské knihovny ve Skutči, že z důvodu
selhání knihovního systému Clavius, který naše knihovna doposud využívala, jsme byli nuceni přejít na zcela nový výpůjční systém Koha.
Z tohoto důvodu se změnila pravidla pro přihlašování do on-line účtů
čtenářů. Nové přihlašovací údaje vám sdělíme v knihovně. Čtenářům je
také k dispozici nový katalog dostupný z našich webových stránek (www.
knihovna.skutec.cz). Zároveň se změnila pravidla pro účtování upomínek a registračních poplatků. Podrobnější informace vám rádi sdělíme
v knihovně. Za způsobené komplikace se omlouváme.
Eliška Pečenková

Exkurze v Národním technickém
muzeu a v České národní bance
Ve středu 10. ledna 2018 se třída
septima vydala do Prahy. V Národním technickém muzeu nás čekal
workshop věnovaný optice. Vyzkoušeli jsme si, jak se láme světlo,
mohli jsme vidět různé druhy dalekohledů, počítali jsme ohniskovou vzdálenost a zjistili, co vzniká
mísením barevných světel. Bylo to
velmi zajímavé a přednášející byli
moc milí.
Dalším bodem programu byla
návštěva České národní banky. Zde jsme nejprve zhlédli
krátké filmy, poslechli si výklad průvodkyně a potom jsme
si mohli projít stálou expozici,
vyzkoušet pravost našich peněz

a zkusit poznat padělané peníze.
Čekala nás také soutěž o rozdrcených 50 000 Kč. Na závěr jsme
mohli zvednout zlatou cihličku,
která váží 12,6 kg a má hodnotu 11
milionů korun.
Zuzana Svárovská, septima
Beseda s Honzou Králem
o opylovačích na zahradě
Chcete si poslechnout něco
o včelách, čmelácích, motýlech?
Chcete jim začít pomáhat nebo je
rovnou chovat? Chcete se dozvědět něco o včelí pastvě? Co vysadit, aby vaše zahrada kvetla celou
sezónu?
VÝMĚNA OSIV – SEED SWAP
Chcete si také povyměňovat semínka? Zkusit pěstovat něco nového, netradičního?
Popovídat si o samozásobitelství? Přijďte ve středu 7. února
v 15.30 do čajovny gymnázia
SŘMR, Vítězslava Nováka 584,
Skuteč. www.gymskutec.cz http://
boskovice-nazivo.cz
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Filip Blažek a Martin Hofmann ve Chvále bláznovství

Eling a Kjell Bjarne jsou
opravdu přátelé do nepohody.
Sdíleli společný pokoj na psychiatrické klinice a nově dostali
možnost nastěhovat se do státem
přiděleného bytu. Propuštění
z kliniky jim otevřelo dveře
do „normálního“ světa, což je
však pro ně těžkou zkouškou.
Stěhování, osobní hygiena, přijímání telefonních hovorů, nákup
nebo návštěva restaurace – věci
pro zdravé dospělé jedince docela samozřejmé. A co teprve, když
se do toho všeho přimíchají touhy a přání.

Komedie Divadla Palace Praha vznikla na motivy úspěšného
norského románu   Pokrevní bratři.
Dvojice Filip Blažek a Martin Hoffman se skvěle doplňují a jejich
ztvárnění „bláznovství“ je vkusné
a uvěřitelné. Představení nabízí řadu
humorných situací, zároveň však až
dojemně vyznívají pocity osamocenosti hrdinů, jejich strachu z lidí
i touha po lásce a přátelství.
Chválu bláznovství uvádíme
jako první hru jarního abonentního
cyklu ve středu 14. února. Vstupenky v ceně 300 Kč koupíte v obvyklých předprodejích.

;

ZVEME VÁS DO DIVADLA

KULTURNÍ KALENDÁŘ
ÚNOR 2018
do 25. 3., městské muzeum
PETR LICHTENBERG – REALISTICKÉ OBRAZY

Realistické až fotorealistické obrazy jsou velice zajímavou kategorií výtvarného umění.
Jejich tvorbě se autor začal věnovat teprve nedávno. Svým pojetím však už dokázal
zaujmout nejen laickou veřejnost, ale i řadu odborníků.
                   Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč

čtvrtek 1. 2. – 18 hodin, městské muzeum
NEJNOVĚJŠÍ OBJEVY NA CHRUDIMSKU

Mlčení bobříků

Toto je příběh z dávných časů, řešením, jak dívku zachránit, se zdá
kdy na Letné stály sochy Bohů
být starobylá praktika vymítání. Již
není pochyb, že nešťastná dívka je
a prostý lid se krčil pod jejich krutovládou. Jen několik lidí se jim
posedlá skautingem...
dokázalo vzepřít a bojovat proti
Představení Divadla Pod Palnim. Hra podle skutečné událosmovkou – Studia PALM OFF bylo
ti o neuvěřitelném žertu skrytém
zvoleno SUKCESEM MĚSÍCE
v rubrice Divadelních novin. Server
v naší historii.			
U devatenáctileté Bedřišky se
Idnes.cz ohodnotil inscenaci 85%
zničehonic objeví příznaky podivprocenty v kategorii DIVADLA
né nemoci. Dokáže rozdělat oheň
ROKU. Mlčení bobříků se dostalo
mezi pět nejlepší v rámci tuzemska.
bez pomoci Pepa a zná všechny
sloky z „Vlajka vzhůru letí“. DokPod hlavičkou Divadlo odvážného
toři, psychologové a psychiatři
diváka uvádíme v KKS 5. 3. 2018,
jsou bezradní. Jediným možným
vstupné 200 Kč.	               /frí/

Nové objevy v regionální archeologii vám přiblíží PhDr. Jan Frolík, CSc. a PhDr. Jan Musil.  
Vstupné: 40 Kč (dospělí), 20 Kč (děti)

sobota 3. 2. – 20 hodin, KKS
5. FLORBALOVÝ PLES

Florbalový spolek FbC Skuteč zve na tradiční a v pořadí 5. florbalový ples. K tanci
a poslechu zahraje kapela Quattro. Těšit se dále můžete na soutěž o báječné ceny a další.

Vstupné: předprodej 100 Kč, na místě 120 Kč

6. 2. – 8. 4., městské muzeum
MOZAIKA TRADIČNÍ LIDOVÉ KULTURY
PARDUBICKÉHO KRAJE A SKUTEČSKA

Vernisáž výstavy zahájí v úterý 6. 2. 2018 v 18 hodin přípravný pěvecký sbor ZUŠ
V. Nováka Skuteč pod vedením sbormistra Zdeňka Kudrnky.

Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč

pátek 9. 2. – 20 hodin, KKS
SKAUTSKÝ PLES

Junák – český skaut, středisko Ležáky Skuteč, z. s. pořádá již 28. Skautský ples; tentokrát v Benátském stylu a s hudební produkcí skupiny HB Chrast. Předprodej vstupenek
probíhá v Květinářství Sokol.
                Vstupné 100 Kč

sobota 10. 2. - 13 hodin, KKS
DĚTSKÝ KARNEVAL

Skutečští skauti se kromě dospělých starají také o zábavu dětí. Právě pro ně připravili
dětský karneval, plný zábavy a her o sladké odměny. O hudební doprovod se postará
DJ Luděk Dostál.

Vstupné 30 Kč, děti a masky mají vstup volný

úterý 13. 2. - 19 hodin, městské muzeum
VEČER FRANCOUZSKÝCH ŠANSONŮ

Přijďte si poslechnout písně Edith Piaf, Jacquese Brela, Gilberta Bécauda a dalších
známých šansoniérů v podání profesionálního hudebního tělesa Chanson Trio CouCou.

Vyprodáno

středa 14. 2. – 19 hodin, KKS
ELLING A KJELL BJARNE
ANEB CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ

Chvála bláznovství je příběhem dvou přátel Ellinga a Kjella Bjarna, jež spolu sdíleli pokoj
v ústavu pro duševně choré, a kteří stojí před velkou výzvou začít společný život mimo
stěny léčebny.

Vstupné 300 Kč

čtvrtek 15. 2. – 18 hodin, městské muzeum
POHŘBÍVÁNÍ NA CHRUDIMSKU
VE STŘEDOVĚKU A NOVOVĚKU

V uplynulých letech bylo na Chrudimsku prozkoumáno několik stovek hrobů z období
středověku a novověku. Nové poznatky vám představí PhDr. Jan Frolík, CSc. a PhDr. Jan
Musil.

Vstupné: 40 Kč (dospělí), 20 Kč (děti)

sobota 24. 2. – celý den, KKS
II. SEMINÁŘ: VĚDA, VÍRA, SKAUTING

Vzdělávací seminář, na kterém vystoupí Plzeňský biskup František Radkovský,
kandidát na prezidenta a diplomat Pavel Fischer a ředitel sdružení Post Bellum a vedoucí
projektu Paměť národa, Mikuláš Kroupa. Každá z osobností má připravenou zajímavou
přednášku na různá témata.
                  Vstupné: 50 Kč, děti 25 Kč

úterý 27. 2. – 19 hodin, městské muzeum
LAPONSKEM NA LYŽÍCH I PĚŠKY

S cestovatelkou Pavlou Bičíkovou poznáte drsnou švédskou divočinu za polárním
kruhem. Navštívíte národní parky Abisko a Sarek, projedete se po Královské stezce
Kungsleden kolem nejvyšší hory Švédska Kebnekaise a seznámíte se s životem Sámů
(Laponců).
Vstupné: 50 Kč (dospělí), 25 Kč (děti)
Připravujeme na březen:
  3. 3. Hokejový ples
  5. 3. Mlčení bobříků
18. 3. Symfonický orchestr Českého rozhlasu
         – zahajovací koncert TNHS 2018
22. 3. Proč bychom se netěšili
24. 3. O cenu Vítězslava Nováka
25. 3. Píseň je touha
27. 3. Trápení pana Bambuly aneb Nezbedná kapela – koncert pro ZŠ
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Masopustní
obchůzky

In Karta

a.s. hledá nové kolegy na pozice:
strojník kolových nakladačů (UNC) a strojník pásových rypadel – 5t.
Požadujeme:
• Strojnický průkaz (obnovení
nebo rozšíření po dohodě zajistíme)
• Řidičský průkaz sk. C
• Praxi 1 rok
• Zdravotní způsobilost
• Práci v turnusových cyklech

Nabízíme:
• Možnost slušného výdělku
a odměny podle výsledků práce cca 35 000 Kč + prémie
• Firemní benefity
• Možnost zvýšení kvalifikace
• Zázemí stabilní rodinné firmy

řidič nákladního vozidla pro stavby inženýrských sítí
Výhodou je zkušenost s obsluhou čelního kolového nakladače (UNC)
nebo hydraulické ruky.
Požadujeme:
• Řidičský průkaz sk. C
a profesní průkaz
• Praxi
• Zdravotní způsobilost
• Práci v turnusových cyklech

Nabízíme:
• Možnost slušného výdělku
a odměny podle výsledků práce
cca 35 000 Kč + prémie
• Firemní benefity
• Možnost zvýšení kvalifikace
• Zázemí stabilní rodinné firmy

V případě Vašeho zájmu volejte pana Romana Jonáše
tel. 602 265 007 nebo pište na e-mail: mtz@kubik.cz
Sídlo společnosti je v Litomyšli. Nástup možný v březnu 2018 nebo
dle dohody.
Bližší informace o společnosti Kubík a.s. naleznete na:
www.kubik.cz

Vlakem levněji

Tradice masopustních obchůzek
na Skutečsku pokračuje. Tento měsíc, konkrétně v sobotu 10. února
můžete obdivovat průvod plný masek na Zbožnově a o týden později,
tj. v sobotu 17. února zavládne masopustní veselí v Radčicích.

● se slevou IN 25, IN 50, IN 100,
● IN Důchodce a IN Senior vám
● jízdné zlevní o 25, 50 nebo 100 %
● výši a trvání slevy si můžete
● vybrat podle potřeby
www.cd.cz/inkarta

inz_Skutecske_noviny_InKarta_2018_125x80_v01_tisk.indd 1

Taneční 2018
05/01/18 15:00

Přihlášky do tanečních kurzů
na rok 2018 bude odbor kultura
a školství MěÚ Skuteč přijímat
od 1. 3. 2018. Kurz bude probíhat pod vedením Matěje Zelinky v prostorách Kulturního
klubu Skuteč od září do prosince. Jednotlivé lekce budou
v sobotu odpoledne.
V závislosti na množství zájemců bude otevřen jeden či
dva kurzy nebo se stejně jako
v roce 2014 uskuteční kombinovaná varianta, tzn. společné lekce
a rozdělení do dvou skupin v případě prodloužených a věnečků.
Opět upřednostňujeme přihlášené v párech, mohou se však hlásit i jednotlivci. Kurzovné činí
1 500 Kč a je v něm zahrnuto
i vstupné na závěrečný Věneček.
Přihlášky přijímáme telefonicky 469 326 487/486 nebo
731 557 422/477, mail: matej.
zelinka@skutec.cz nebo lenka.
fridlova@skutec.cz.
OPRAVY
TRAVNÍCH
SEKAČEK A MOTOROVÝCH
PIL VŠECH TYPŮ. PROVÁDÍME ZEMNÍ PRÁCE BAGREM, OPRAVY MOTORŮ, VYSOKOZDVIŽNÝCH
VOZÍKŮ,
BAGRŮ, TRAKTORŮ, VIBRAČNÍCH DESEK ATD.   SKUTEČ U VELAMOSU, BROKL Z.TEL.: 606 306 266., DOPITA L.
– TEL.: 606 306 270.
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SLAVNOSTNÍ PĚVECKÝ GALAKONCERT
Patnáctý ročník festivalu na samém konci programu (13. května)
nabídne unikátní projekt koncertního turné světové operní hvězdy
a legendární sopranistky slovenského původu Gabriely Beňačkové
a tenoristy Jakuba Pustiny.
S procítěným klavírním doprovodem docentky Janáčkovy akademie
múzických umění Marty Vaškové
zazní s pódia slavné operetní melodie a árie, které budou částečně
rekapitulovat v rámci festivalu již
uvedené operetní tituly (Hraběnka
Mariza, Veselá vdova, Polská krev,
Čardášová princezna atd.).
Je velkým svátkem, že ve Skutči poprvé můžeme přivítat hvězdu
takového významu, jako je Gabriela Beňačková. Českou republiku
na domácích i světových operních
scénách reprezentuje už neuvěřitelných 46 let.

Také Jakub Pustina získává
ve světě stále vyšší renomé. Součas-

ně patří k předním sólistům Národního divadla v Praze.

SYMFONICKÝ ORCHESTR ČESKÉHO ROZHLASU

Slavní Češi v provedení věhlasného orchestru
B. Smetana: Prodaná nevěsta, předehra; V. Novák: Serenáda D dur
A. Dvořák: Symfonie č. 8 G dur, op. 88
Symfonický orchestr Českého rozhlasu
Tomáš Brauner - dirigent
NEDĚLE 18. března - 16 hodin, Kulturní klub Skuteč, vstupné 400 Kč

PROČ BYCHOM SE NETĚŠILI

Putování Jolany Slavíkové
Návštěvníci koncertu nazvaného
Putování s hudbou, který se v pátek
20. dubna od 18 hodin uskuteční
v kostele Nanebevzetí Panny Marie
ve Skutči, budou moci posoudit,
jakou cestu za kariérou už ušla rodačka z Mokrýšova – Jolana Slavíková. Program bude příjemnou procházkou, při níž nás budou provázet
čeští i světoví skladatelé i rozličné
hudební útvary od písní až po operní árie. Uslyšíme výběr písní od
A. Dvořáka a V. Nováka, skladby
L. Janáčka, W. A. Mozarta, B. Smetany, ale i G. Rossiniho a G. Pucciniho. Sopranistku Jolanu Slavíkovou
na klavír doprovodí Jan Polívka,
který působí zejména v Německu.

O CENU VÍTĚZSLAVA NOVÁKA

Soutěžní přehlídka dětských a mládežnických pěveckých sborů
SOBOTA 24. března - 10 hodin, Kulturní klub Skuteč, vstupné zdarma

C. ORFF: CARMINA BURANA

Scénické provedení proslulé kantáty
Moravský komorní sbor; baletní soubor, orchestr a sbor Slezského divadla Opava
Marek Šedivý - dirigent, Anna Bocanová - soprán, Pavel Klečka - tenor
NEDĚLE 25. března - 16 hodin, Kulturní klub Skuteč, vstupné 350 Kč

PÍSEŇ JE TOUHA

Festival poprvé v Proseči
S jubilejním 15. ročníkem se
program festivalu Tomáškova

a Novákova hudební Skuteč rozšiřuje i do nedaleké Proseče. Díky

Přijmeme pracovníky na HPP nebo na ŽL.

3

zájmu vedení města a vstřícnosti
sboru   Českobratrské církve evangelické vás můžeme pozvat v pátek
4. května do evangelického kostela
v Proseči, kde nám od 18 hodin své
instrumentální mistrovství představí kytarový virtuos Lubomír
Brabec. V provedení majitele zlaté
a platinové desky Multisonic a držitele státního vyznamenání Za zásluhy o stát v oblasti umění uslyší
návštěvníci program složený z nejúspěšnějších kytarových skladeb
L. S. Weisse, F. Sora, H. Villa-Lobose, F. Tárregy a dalších. Stejně
jako své jubileum slaví festival,
také pro mistra jde o jubilejní turné. V letošním roce, konkrétně
21. května, oslaví své 65. narozeniny.

AVILO MEDIOPTIK s.r.o

1

Palackého 38,
Holice,
tel: 466 920 672
VÍCE
INFORMACÍ
U NÁS
V OPTICE

ORIGINÁLNÍ BRÝLE
S VLASTNÍM PODPISEM

Olivova_inzerce_hero3_85x55.indd 1

Komorní skladby a korespondence Bedřicha Smetany
Trio ArteMiss: Jana Holmanová - klavír, Alžběta Vlčková - violoncello a Adéla Štajnochrová - housle,
Valérie Zawadská - umělecký přednes
ČTVRTEK 22. března - 18 hodin, Městské muzeum Skuteč, vstupné 200 Kč

Na Labišti 532,
Pardubice,
tel: 466 647 352
Sládkova 849,
Skuteč,
tel: 469 350 541

05.09.2017 10:53:30

Interpretace hudby renesance a baroka dobovými nástroji
Soubor Chairé, Carmen Mayerová - umělecký přednes
NEDĚLE 8. dubna - 16 hodin, kostel Panny Marie na Chlumku v Luži, vstupné 200 Kč

ČESKÝ ROK V HUDBĚ

Koncert věnovaný 100. výročí vzniku Československa
Chrudimská komorní filharmonie, PS Rubeš Skuteč, PS Slavoj Chrudim
Martin Profous - dirigent, Zdeněk Kudrnka - sbormistr
NEDĚLE 15. dubna - 16 hodin, kostel Nejsvětější Trojice Chrast, vstupné 200 Kč

PUTOVÁNÍ S HUDBOU

Za zpěvem z Mokrýšova až do Frankfurtu
Jolana Slavíková - soprán, Jan Polívka - klavír
PÁTEK 20. dubna - 18 hodin, kostel Nanebevzetí Panny Marie Skuteč, vstupné 200 Kč

MICHAEL JACKSON SYMPHONY

Nesmrtelné hity krále popu v aranžích Martina Kumžáka
Filharmonie Hradec Králové, Moondance Orchestra
Dasha, Naďa Wepperová, Dušan Kollár, Dušan Marko
Martin Kumžák - dirigent
NEDĚLE 22. dubna - 20 hodin, Zimní stadion Skuteč, vstupné 450 Kč

P. I. ČAJKOVSKIJ: PANNA ORLEÁNSKÁ

Tragický osud statečné dívky v opeře ruského klasika
Divadlo F. X. Šaldy Liberec
SOBOTA 28. dubna - 16 hodin, Kulturní klub Skuteč, vstupné 400 Kč

RECITÁL LUBOMÍRA BRABCE

Kytarový mág s virtuózním sólovým programem
PÁTEK 4. května - 18 hodin, evangelický kostel Proseč, vstupné 200 Kč

J. STRAUSS ML.: CIKÁNSKÝ BARON

Láska, temperament a tanec ve slavné operetě
Slezské divadlo Opava
NEDĚLE 6. května - 16 hodin, Kulturní klub Skuteč, vstupné 350 Kč

ČECHOMOR - PROMĚNY

Výjimečný koncert populární kapely se symfonickým doprovodem
Čechomor, Moravská filharmonie Olomouc
Jan Kučera - dirigent
PÁTEK 11. května - 20 hodin, Zimní stadion Skuteč, vstupné 600 Kč

GALAKONCERT GABRIELY BEŇAČKOVÉ

Legendární sopranistka se sólistou Národního divadla
Gabriela Beňačková - soprán, Jakub Pustina - tenor, Marta Vašková - piano
NEDĚLE 13. května - 16 hodin, Kulturní klub Skuteč, vstupné 350 Kč

Výhradním dodavatelem vína pro festival
TOMÁŠKOVA A NOVÁKOVA HUDEBNÍ SKUTEČ je VINSELEKT MICHLOVSKÝ.
Kvalitní moravská vína z jejich produkce můžete zakoupit i ve Skutči, ve Vinotéce U soudku.

Periodický tisk územně samosprávného celku. Evidenční číslo přidělené ministerstvem: MK ČR E 11941. Za obsah periodického tisku územně
samosprávného celku zodpovídá Rada města Skuteč, šéfredaktorka - Lenka Frídlová. Četnost: měsíčník, místo vydávání: Skuteč. Příjem příspěvků
vč. inzerce: Městský úřad Skuteč, Lenka Frídlová, ved. odboru kultura a školství, tel.: 469 326 487, e-mail: lenka.fridlova@skutec.cz. Uzávěrka
došlých příspěvků je vždy 12. v měsíci. Grafická úprava a tisk: Ofsetová tiskárna UNIPRINT s.r.o., Zbuzany 1584, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, tel.:
494 542 292,  fax: 494 533 045. Náklad: 2 920 ks. Cena na stánku: 10 Kč

