Únor – měsíc zamilovaných

Ať se nám přejímání zahraničních svátků líbí, či nikoliv, pravdou je, že
i v České republice se únor stal především měsícem zamilovaných. Rozhodně jde o příjemnější charakteristiku než v lednu (měsíc rozvodů). Myslím, že máme-li někoho, komu můžeme vyjádřit svoji lásku, měli bychom
to dělat celoročně, únor nevyjímaje. A naopak – přijmout malý dárek
v podobě květiny nebo dobré čokolády jistě neurazí nikoho z nás.
Krásný a láskyplný únor přeje redakce.

Vážení a milí přátelé, festivaloví návštěvníci a hosté,
nechce se tomu ani věřit, ale čas neúprosně letí.  Jako mávnutím
proutku je pryč rok, je tu měsíc únor a my máme opět možnost pozvat Vás na další ročník festivalu Tomáškova a Novákova hudební
Skuteč, tentokrát již šestnáctý. A věřte, činíme tak velmi rádi.
Potěšilo nás, že jsme se setkali s velmi pozitivními a spokojenými
ohlasy na koncerty loňského festivalu. Celková návštěvnost dokázala, že si našel místo ve vašich srdcích a že již patří k důležitým
kulturním akcím našeho kraje.
Jako pořadatelé cítíme velkou zodpovědnost při přípravě programu
dalšího ročníku, a snažíme se, aby kvalita festivalu zůstávala na
stejně vysoké úrovni a doznávala i dalšího posunu. Sami máte příležitost posoudit, zda vynaložená snaha došla kýženého cíle. Doufám, že ano a věřím, že i letošní nabídka Vám přinese nejen chvíle
krásných kulturních zážitků ale i příjemného odpočinku, radosti
a pohody.      
q Do redakce Skutečských novin mohou čtenáři posílat i svoje fotografie. Autorem hezkého nočního snímku zimní Skutče je pan František Vaňásek.

Souboj klavírů s kulisou filharmonického orchestru
Zahájení 16. ročníku festivalu
Tomáškova a Novákova hudební
Skuteč bude nejen slavnostní, ale
půjde i o originální a atraktivní
podívanou. Na pódiu skutečského
kulturního klubu nezůstane místečko volné – celý prostor zaplní
orchestr Filharmonie Bohuslava
Slova odborné kritiky:
„Manželé Ardaševovi znovu
prokázali, že ve svém oboru
reprezentují naprostou špičku.
Průzračný zvuk, svižná tempa
a skvělý rytmus zvýrazňující
kresbu, jejich bohatá úhozová
paleta pak mnohdy překvapivě
sugeruje barvy téměř orchestrální.“

Martinů Zlín a dva klavíry, na které
budou současně hrát manželé Renata a Igor Ardaševovi. Sálem bude
znít Koncert pro dva klavíry a orchestr E dur od Felixe Mendelssohna-Barholdyho, kterému se někdy
přezdívá „Mozart 19. století“.

Umělecké krédo Igora Ardaševa:
„Na pódiu chci mít představu, že hraji pro lidi,
kteří si přišli poslechnout pěknou hudbu.“

Kouzelná flétna – pohádková opera pro všechny
Operu Kouzelná flétna napsal W. A.
Mozart jako svůj poslední divadelní kus. Určena byla pro lidové publikum a respektuje tradice starovídeňské kouzelné opery, jednoho
z tipů tzv. singspielu. Pod tímto výrazem si můžeme představit zpěvohru kombinující zpívané a mluvené
pasáže, v níž vedle postav ze světa
lidí vystupují různé pohádkové bytosti i zvířata a své uplatnění zde
nacházejí i různé jevištní efekty.
Kouzelná flétna se stala nejslavnější ukázkou tohoto žánru nejen díky
pohádkovému příběhu, v němž
princ Tamino za pomoci kouzelné flétny a komického společníka
Papagena hledá cestu k princezně
Pamině, dceři Královny noci, ale

také díky odkazům na zednářskou
symboliku a v neposlední řadě díky
Mozartově okouzlující hudbě.

Slavné melodie z muzikálů
V rámci loňského festivalu pořadatelé mezi návštěvníky zjišťovali, co by si v programu příštího
ročníku přáli najít. Velmi častou
odpovědí byl muzikál. Technické podmínky na zimním stadionu, ale ani v Kulturním klubu
Skuteč však realizaci prostorově
i technicky velmi náročných muzikálových představení neumožňují. Přesto si příznivci muzikálu
přijdou na své, a to uvedením
koncertního projektu Muzikály
z Broadwaye.

V programu koncertu uslyšíme také
předehru k opeře Hubička od Bedřicha Smetany a Českou suitu Antonína Dvořáka. Koncert bude svou
taktovkou řídit šéfdirigent zlínské
filharmonie, kterým se od sezóny
2018-19 stal Tomáš Brauner.
Na zahajovací koncert festivalu se
soubojem klavírů srdečně zveme
v neděli 17. března 2019.

Vážení přátelé, těším se na setkání v rámci 16. ročníku festivalu TNHS.
Pavel Bezděk, starosta

Moravské divadlo má tuto operu na repertoáru od června 2016
a zájem diváků si drží dodnes.
Přes svůj komediální rozměr a hu-

morný tón se nepodbízí a je věrná
předloze. Důležitým aspektem,
díky kterému si může dnešní divák
plně vychutnat více než dvě stě let
staré operní dílo, je počeštění mluvených pasáží. Hudební hloubka
spojená s německým jazykem
zůstává nenarušena, zatímco významné posuny v ději můžeme
sledovat v češtině
Na krásnou, pohádkovou operu se
přijďte podívat v neděli 31. března 2019.
q Ústřední čtveřicí v Mozartově
opeře Kouzelná flétna jsou:
Pamina a Tamino (vlevo)
a Papagena a Papageno.

Filharmonie Hradec Králové, těleso známé jedinečnou a odvážnou dramaturgií, připravilo zcela
nový koncertní program pojící
dva hudební žánry. Jeho hvězdou
se stala Yvetta Blanarovičová.
V jejím podání uslyšíte písně
z těch nejznámějších muzikálů
Broadwaye, jakými jsou např.
My Fair Lady, Bídníci, West
Side Story, Chicago a dalších.

věnovány talentovaným dětem
z dětských domovů. Spolupracovala s Českým národním symfonickým orchestrem,
s Filharmonií Brno a s Pražským symfonickým orchestrem.
Koncertuje doma i v zahraničí;
účinkuje v muzikálech a působí
i jako moderátorka.
Věříme, že jedinečný charakter
crossoverových koncertů Filharmonie Hradec Králové a neopakovatelná atmosféra zimního
stadionu v kombinaci s velkým
hlasovým rozsahem zpěvačky
přinesou návštěvníkům nadstandardní zážitek.
Koncert Muzikály z Broadwaye
uvedeme na zimním stadionu
ve čtvrtek 9. května 2019.

Yvetta Blanarovičová se do našeho povědomí zapsala především jako herečka (pohádky Z.
Trošky, Pojišťovna štěstí, Dobroty atd.), hrála i na předních
pražských divadelních scénách,
hostuje v MD Brno. Méně známá je skutečnost, že kromě dramatického oboru na Státní konzervatoři v Praze vystudovala
také hru na housle a operní zpěv
na Státní konzervatoři v Žilině.
Je autorkou mnoha benefičních
koncertů, jejichž výdělky jsou

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

MEDIÁLNÍ PARTNER
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Opereta Noc v Benátkách

Výpravnou podívanou, zábavný příběh a chytlavou hudbu nabídne divákům 16. ročníku festivalu opereta
Noc v Benátkách v provedení souboru Šaldova divadla Liberec. Napsal ji
Johann Strauss ml., který na poli operety sklízel úspěchy přímo kolosální.
Noc, karneval, víno, ženy a zpěv.
Co všechno se může stát. Co všech-

no je dovoleno? Kdo najde toho
pravého a kdo pravou lásku naopak
ztratí? Po Netopýrovi a Cikánském
baronovi uvádí festival další slavný
titul uznávaného skladatele.
Ani v této operetě nebudou chybět
nezapomenutelné melodie, krásné
kostýmy, milostné tahanice s překvapivým rozuzlením s nádechem

nostalgie časů minulých. Opereta měla svou premiéru roku 1883
v Berlíně, vídeňská premiéra se pak
konala téhož roku na podzim, kde
byla přijata s triumfálním nadšením
a stala se tak jednou z nejoslavovanějších a nejuváděnějších operet.
Pobavit se i ocenit výborné pěvecké
výkony můžete v neděli 28. dubna
2019.

Do Paříže za krásou šansonů

Podnět k založení Chanson Tria CouCou dala zpěvačka Radka Rubešová, která se při svém studiu ve Francii zamilovala do šansonu i do francouzské kultury
jako takové. Absolventka JAMU v Brně v oboru sólový zpěv ke spolupráci přizvala další tři profesionální muzikanty – absolventy Konzervatoře Pardubice:
Martina Kudrnu (akordeon, klavír), Zdeňka Häckla
(housle) a Petra Pavíčka (kontrabas).

Ansábl si zakládá na akustickém provedení písní
a skladeb, které interpretuje ve vlastních hudebních
aranžích. Jejich autorem je Martin Kudrna, který patří k výrazným hudebním osobnostem mladé generace
v regionu. Působí rovněž jako dirigent a korepetitor
ve vokálně instrumentálním souboru ReBelcanto.
Na svých koncertech Trio vytváří bezprostřední atmosféru a náladu, kterou přenáší hudební prožitek
z muzikantů na posluchače. Někteří z vás možná patří k nadšeným návštěvníkům jejich koncertů v Městském muzeu Skuteč. Nyní Trio poprvé přivítáme
v Kulturním klubu Skuteč, premiérově však ve společném koncertním projektu s orchestrem Komorní
filharmonie Pardubice.
Nechat se unést francouzskými šansony můžete v neděli 24. března 2019.

Mozartova Malá noční hudba

Variace s Otakarem Brouskem
Hudební program podvečera doplní
umělecký přednes povídek skladatele, spisovatele, klavíristy a pedagoga Ilji Hurníka. Tyto povídky
jsou důkazem toho, jak dokonale
uměl Ilja Hurník spojit své dvě lásky - hudbu a literaturu.

slavné herecké rodiny nemusíme
představovat, jen připomeneme, že
svůj příjemný hlas v rámci dabingu propůjčil i slavných zahraničním hercům (Russel Crowe, Paul
Reiser) a působí také jako televizní
moderátor.

Patrně nejslavnější Mozartovo dílo
Eine kleine Nachtmusik, v češtině
Malá noční hudba, zazní v kostele
Nanebevzetí Panny Marie ve Skutči. Hniličkovo Trio ve složení Klára
Křivská, Aleš Křivský a David Matoušek pro tento účel posílí houslista Petr Vrána.

Jeho literární tvorba sahá od dětských básniček přes povídky až
po román a díla dramatická.

PERLIČKA
V hereckém prostředí má Otakar
Brousek ml. (kvůli své nesmělé
povaze v dětství) přezdívku Ťulda.
„Plachý jsem stále, jen už se tolik
nestydím,“ říká. Poslechnout si ho
můžete 21. března 2019.

W. A. Mozart byl zázračné dítě
a fenomenální skladatel, který díky
svým raným a předčasným schopnostem naplňoval své obecenstvo
po celý svůj život úžasem. Jeho
skladby (dochovalo se jich přes
600) zahrnují všechny hudební
styly. Mozart v nich spojil německé a italské prvky baroka, rokoka
a začínajícího romantismu do svého vlastního stylu. Stal se jedním

Soubor Variace vznikl v roce
1997 z iniciativy člena České
filharmonie, houslisty Jana Jouzy.
Usiluje o nevšední dramaturgii orientovanou zejména na díla 20. století, s občasnými výlety do století
jednadvacátého i do století předcházejících (klasicismus, romantismus). I když by těleso mohlo
být postaveno na instrumentálním
umění svých členů, jeho prioritou
je spíše prosazování kulturních
hodnot. Poznávacím znakem je vysoce citlivý přístup k interpretaci
uváděných děl.

Otakar Brousek ml. je aktuálně
členem hereckého souboru Divadla na Vinohradech. Herce ze

z největších skladatelů období klasicismu.

Provedení Malé noční hudby Hniličkovým triem budou předcházet

Čtyři miniatury pro smyčcové trio
od J. Temla a Smyčcové trio d mol
A. Hniličky. Koncert ve skutečském kostele se koná ve čtvrtek
2. května 2019.

Jiří Stivín zavítá do Proseče

Sólo pro region v Chrasti

Sólo pro region – tak nazvali pořadatelé festivalu koncert v kostele Nejsvětější Trojice v Chrasti,
a to hned ze dvou důvodů. Stalo
se již tradicí, že právě v chrasteckém kostele prezentují své
kvality umělci z našeho kraje.
Stejně jako v uplynulých letech
zde i letos vystoupí Chrudimská
komorní filharmonie a pěvecké
sbory Rubeš ze Skutče a Slavoj
z Chrudimi.

Současně název koncertu poukazuje
na výročí dvou hudebních skladatelů,
jimž je věnován i festival jako takový. Aktuálně si připomínáme 245 let
od narození Václava Jana Tomáška,
skutečského rodáka, a 70 let od úmrtí
Vítězslava Nováka, který ve Skutči
působil a zemřel. S ohledem na tyto
skutečnosti sestavili dirigent Martin
Profous a sbormistr Zdeněk Kudrnka slavnostní program, v němž zazní
výběr z významných děl obou jme-

novaných skladatelů. Vedle toho zazní i část Requiem od W. A. Mozarta
a Z. Lukáše.
Prostředí kostela Nejsvětější Trojice nabízí akusticky výborné podmínky, v nichž vynikne jak sborový
zpěv, tak bohatý zvuk orchestru.
Jejich spojení pak nabízí vskutku
ojedinělý zážitek. Sólu pro region
je v programu festivalu vyhrazena
neděle 14. dubna 2019.

Díky spolupráci se sborem Českobratrské církve evangelické i městem Proseč festival Tomáškova
a Novákova hudební Skuteč rozšířil
své působiště a vloni poprvé uvedl
jeden z koncertů v evangelickém
kostele v Proseči. Po velkém úspěchu, který zde zaznamenal kytarový virtuos Lubomír Brabec, se nyní
místnímu i přespolnímu publiku
představí významný český hudebník, multiinstrumentalista a skladatel Jiří Stivín.

scéně. V programu zazní ukázky
skladeb hvězdné
trojice Bach, Telemann, Vivaldi
i skladby 20. století – Petr Eben
Semplice, E. F.
Burian
Ztracené serenády, J.
Allain Tři kusy,
CH. Corea Dětské písně a další.

Koncertní program s podtitulem
Odrazy a doteky vznikl jako sólový narozeninový recitál k 75. narozeninám, které Jiří Stivín oslavil
v roce 2018. Současně si připomněl
i padesátileté výročí na hudební

V evangelickém
kostele v Proseči
se na vaši návštěvu těší v úterý
7. května 2019.

Nejoblíbenější balet všech dob

Labutí jezero se těší pověsti nejoblíbenějšího a nejlepšího klasického
baletu všech dob, stalo se součástí světového kulturního dědictví.
Úspěch díla nepramení pouze
z Čajkovského vzletné a symfonicky nespoutané hudby, ale i z radikálního kontrastu mezi scénami
z královského paláce v choreografii
Mariuse Pepity a lyrickými výjevy
u jezera, jejichž autorem je Lev
Ivanov.

Smyšlený pohádkový příběh osloví
děti i dospělé. Nezapomenutelným
zážitkem pro diváka se však Labutí jezero stává i díky výkonům
tanečníků, protože tento balet si
vyžaduje preciznost a vysokou
úroveň klasické techniky od všech
zúčastněných. Během představení
se můžeme nechat unést ladným
pohybem labutí, prince Siegfrieda
a jeho dvorního šaška. Královnou,
která chce provdat svého syna. Je-

dinečná je také dvojrole sólistky,
která představuje Odettu i Odilii
a během představení dokáže ztvárnit charakter dvou zcela odlišných
postav.
Labutí jezero v programu festivalu uvede Severočeské divadlo Ústí
nad Labem. Ke zhlédnutí nestárnoucího klenotu klasického baletu
vás zveme v neděli 7. dubna 2019.

SKUTEČSKÉ NOVINY

KRÁTCE
Termín JENOM ŽIVOT

Po upřesnění hracích plánů Igora Bareše (ND Praha) a Antonie Talackové
(Divadlo na Vinohradech) nám byl
potvrzen termín prvního představení
jarního divadelního cyklu. Hru Jenom život v Kulturním klubu Skuteč
uvedeme v pondělí 18.03.2019.

Připravované investice města

Kanalizace

V místních částech Lažany, Skutíčko, Radčice a Žďárec existuje
několik úseků trubního vedení (většinou zatrubnění bývalých otevřených příkopů), do nichž jsou napojeny odpady z některých rodinných
domků. Tyto stoky jsou vyústěny
do vodotečí s tím, že povolení pro
vypouštění do těchto vodotečí je
dáno odborem životního prostředí
Městského úřadu Chrudim.

kontrolována, zvyšuje se četnost
kontrol a limity pro vypouštění odpadních vod se zpřísňují.

Z tohoto důvodu město přistoupilo k přípravě odkanalizování. Jak
jsme již informovali, v tuto chvíli
je připravena projektová dokumentace včetně vydaného stavebního
povolení pro místní části Skutíčko
a Lažany (projekt pro Skutíčko byl
připravován již v roce 2010).

a Lažany. Případná realizace bude
záviset na celkových realizačních
nákladech a výši získané dotace.
Orgán Státní správy ŽP nemusí
v budoucnu povolení k vypouštění vod prodloužit, navíc by městu
hrozily pravděpodobně dost vysoké
sankce. Vlastníci předmětných nemovitostí by dalším vypouštěním
odpadních vod porušovali zákon.
Vzhledem k výše uvedenému musíme počítat i s přípravou na odkanalizování obcí Žďárec a Radčice.

Zimní stadion

Masopustní obchůzky

Tradice na Skutečsku přetrvávají,
o čemž svědčí i každoroční masopustní obchůzky ve dvou místních
částech města. Masopustního veselí si můžete letos užít v sobotu
23. února na Zbožnově a v sobotu
2. března v Radčicích.

Partička

Díky velkému zájmu o Partičku
pořádající agentura přidala v úterý
26. února ještě jedno představení,
a to od 17:30. Vstupenky v ceně
480 Kč koupíte v předprodeji
na webu vstupenky.skutec.cz, popř.
v obvyklých předprodejích.

Kino promítá

Mamma Mia – Here we go again,
tak se jmenuje druhý díl oblíbeného
filmu, jehož děj se odehrává po 10
letech. Ve Skutečském kině ho můžete vidět ve středu 27. února od 19
hodin. Vstupenky koupíte v předprodeji na webu vstupenky.skutec.cz
za 50 Kč, na místě budou stát 80 Kč.
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q V květnu by na zimním stadionu měly začít práce spojené s modernizací technologie chlazení.

Situace ohledně vypouštění je příslušným odborem ŽP důsledně

V měsíci lednu jsme podali žádost
o dotaci na vybudování kanalizace v místních částech Skutíčko

Jak jsme již psali, Státní fond životního prostředí přiznal městu dotaci
na modernizaci technologie chlazení zimního stadionu ve Skutči.
V současné době se připravuje
zadávací dokumentace pro výběrové řízení na tuto investiční
akci. Nedílnou součástí zadávací dokumentace je nejen projekt,
ale i harmonogram akce, který se
konzultuje s projektantem. Zahájení prací předpokládáme v květnu tohoto roku tak, aby zkušební
provoz mohl být zahájen v druhé
polovině měsíce září.
Pavel Bezděk,
starosta

Nové
jednosměrky
V lednu došlo na několika místech ve Skutči k úpravám dopravy a „zjednosměrnění“ některých
ulic. Jednou z nich je například
část ulice B. Němcové (na snímku) nebo ul. Smila Flašky. Podrobně se tomuto tématu budeme
věnovat v příštím čísle, kdy i s vyznačením na mapě jednotlivé změny ozřejmíme.
Vzhledem k uvedenému tedy doporučujeme pozorně sledovat dopravní značení, abyste se vyhnuly
případným nepříjemnostem.
/frí/

Kalendář rybářských závodů
SKUTEČSKÝ PSTROUŽEK - VIII. ročník
sobota 16. března
Závody v muškaření a vláčení umělých nástrah na rybníku Zbožnovský.
Při nepříznivém počasí (led na rybníku) se závody přeloží
o týden, na 23.03.2019.
Přihlášky a bližší informace: Netolický Lukáš, tel.: 724 236 066,
Bárta Zdeněk, tel.: 777 973 351, Netolický Zdeněk, tel.: 724 236 065

Vánoční hokejové turnaje
Na zimním stadionu ve Skutči se
během vánočních prázdnin uskutečnily hned dva hokejové turnaje
dětí, které zorganizoval hokejový
klub. Ve čtvrtek 27. prosince patřil zimní stadion Pro-doma Cupu
mladších žáků. Ten ovládli mladí
hokejisté z České Třebové, domácí
skončili na čtvrtém místě. Slavnostního vyhlášení se zúčastnil a ceny

SKUTEČSKÝ KAPŘÍK
sobota 11. května
Šestihodinový závod jednotlivců na položenou, plavanou i feeder,
Rybník Štěpánovský, kontakt a informace: Sokol Josef,
tel: 732 181 691, Netolický Zdeněk, tel.: 724 236 065.
MEMORIÁL FRANTIŠKA LORENCE – II. ročník
sobota 14. září
Osmihodinový závod dvojic, technikou položená, plavaná, feeder.
Rybník Štěpánovský, kontakt a informace: Netolický Zdeněk,
tel.: 724 236 065, Netolický Lukáš, tel.: 724 236 066.
PODZIMNÍ PADESÁTKA
20. – 22. září (pátek – neděle)
Padesátihodinový závod dvojic v lovu kaprů a amurů, rybník
Štěpánovský. Kontakt: Sotona Marcel, tel.: 607 879 726.
SKUTEČSKÁ ŠTIKA – II. ročník
16. listopadu
Závody v lovu štik, okounů a candátů vláčením umělých nástrah.
Rybník Štěpánovský, kontakt: Netolický Lukáš, tel.: 724 236 066,
Bárta Zdeněk, tel.: 777 973 351.
Všechny tyto závody bude provázet vždy dobré občerstvení a doufejme
i dobré počasí a krásné úlovky tak, aby byli spokojeni závodníci a veřejnost, kterou tímto na všechny závody zveme.
Za MO ČRS Skuteč Netolický Zdeněk

Děkujeme všem, kteří na turnaje
dorazili a podíleli se na nich, doufáme, že se na našem zimním stadionu znovu brzy setkáme!
Za HC Skuteč
Jakub Cimburek

Městská sportovní hala
so 02.02. 		
Futsal – přebor Pardubického kraje
		
(9:00 – 15:30)
Stolní tenis – Regionální přebor muži C
		
Basketbal – Východočeská liga muži
		
			
(17:00 – 19:30)
ne 03.02 		
Basketbal – Východočeská liga muži
		
(10:00 – 12:00)
Florbal – Liga Vysočiny muži (12:00 – 14:00)
		
Basketbal – Východočeský přebor U14
so 09.02. 		
		
(9:00 – 12:00)
Futsal – Přebor Pardubického kraje, divize D
		
(14:00 – 21:00)
		
Florbal – Liga starší žáci (9:00 – 17:00)
ne 10.02. 		
Nohejbal – Turnaj O pohár starosty města
so 16.02. 		
(9:00 – 17:00)
			
Basketbal – Východočeská liga muži
		
		
(18:30 – 21:00)
ne 17.02. 		
Kopaná – turnaj mládeže (8:00 – 14:00)
		
Stolní tenis – divize muži A (9:00 – 17:00)
so 23.02. 		
Florbal – 2. liga ženy (9:00 – 15:30)
ne 24.02. 		
Kopaná – turnaj mládeže (8:00 – 14:00)

Aktuální rozpis jednotlivých sportovišť naleznete
na sportoviste.skutec.cz

Plavání batolat
 Plavání pro děti od 1 roku věku
 Plaveme v pátek od 9. hodin
 Plavání probíhá v krytém plaveckém bazénu ve Skutči
 Přihlášky na tel. čísle 723 270 103, email:chmelito@email.cz
• Cena kurzu 1400 Kč (10 lekcí + 2 náhradní),
v ceně je zahrnuta sauna
 Kurz proběhne od 8.3.2019 do 24.5.2019

Městská sportoviště Skuteč, s.r.o.
Palackého nám. 133, Skuteč 539 73 IČ:26013771 DIČ:CZ26013771
Provoz sportovních zařízení ve Skutči
v období pololetních a jarních prázdnin (1.2. - 8.2.2019)
Krytý plavecký bazén
Pátek
01.02.2019
13:00 - 19:00		
Pondělí
04.02.2019 8:00 - 11:00
13:00 - 19:00
				
(19:00 - 20:00 (Aquaaerobic)
Úterý
05.02.2019 6:30 - 11:00
13:00 - 20:00
Středa
06.02.2019 6:30 - 11:00
13:00 - 19:00
Čtvrtek
07.02.2019 6:30 - 11:00
13:00 - 20:00		
Pátek
08.02.2019
13:00 - 19:00
Pátek
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

SKUTEČSKÝ MARATON – VIII. ročník
3. – 5. května (pátek – neděle)
Padesátihodinový závod dvojic v lovu kaprů a amurů na rybníku
Štěpánovský. Kontakt: Sotona Marcel, tel.: 607 879 726.
ZÁVODY MLADÝCH RYBÁŘŮ A RYBÁŘEK - IV. ročník
středa 8. května (svátek)
Na rybníku Štěpánovský, pro závodníky do 15 let.
Přihlášky a informace podá Netolický Lukáš,
tel.: 724 236 066, Bárta Zdeněk, tel.: 777 973 351.

Gregor, Město Skuteč, Mias s.r.o,
Stavitelství Háněl, Bosport, Kesa
s.r.o, Alukov a.s. a Farma Doly.

SPORTOVNÍ KALENDÁŘ

Zimní stadion - veřejné bruslení
01.02.2019		
14:00 - 16:00
04.02.2019		
15:00 - 17:00		
05.02.2019		
15:00 - 17:00		
06.02.2019		
15:00 - 17:00		
07.02.2019		
15:00 - 17:00		
08.02.2019		
15:00 - 17:00		

Sportovní hala
Pátek
01.02.2019		
					
Pondělí
04.02. - pátek 08.02.
					

14:00 - 22:00
(dle rozpisu)		
14:00 - 22:00
(dle rozpisu)

předal zástupce firmy Pro-doma
stavebniny, jejíž název celý turnaj
nesl.
O dva dny později se uskutečnil
turnaj přípravek O pohár starosty
města Skuteč. V něm si zahrálo
8 týmů z více koutů naší republiky
a celý turnaj ovládl celek z Humpolce. Velice dobrý výsledek si
připsala také domácí Skuteč! Naši
malí hokejisté celý turnaj urputně
bojovali a na konci se mohli radovat z bronzových medailí za krásné 3. místo. Na tomto turnaji, jak
již napovídá sám název, nechyběl
starosta města pan Pavel Bezděk,
který se podíval na zápasy a poté
předával ocenění.
Tímto bychom chtěli poděkovat
panu starostovi a celému městu
Skuteč za spolupráci, budeme se
těšit i v dalších letech. Oba turnaje
provázela skvělá hokejová atmosféra a organizačně se velice podařily.
Vděčni jsme také sponzorům obou
turnajů, kterými byly Pro-doma
stavebniny, Strojmont s.r.o, Juane
Trade s.r.o, HS dlažba, Zemní práce

q Malí skutečští hokejisté z přípravky získali v turnaji O pohár starosty Skutče bronzové medaile.

STRANA 4

SKUTEČSKÉ NOVINY

Výpis z usnesení z 5. zasedání Rady města Skuteč
konaného 17. prosince 2018 na MěÚ Skuteč
Rada města bere na vědomí:
01/005/2018
plán akcí Městského muzea Skuteč
na rok 2019
Rada města schvaluje:
02/005/2018
ceník služeb Městského muzea Skuteč s platností od 01.01.2019
03/005/2018
ceník zboží Turistického informačního centra Skuteč s platností
od 01.01.2019
04/005/2018
rozpočet SeniorCentra Skuteč na rok
2019
05/005/2018
střednědobý výhled rozpočtu SeniorCentra Skuteč na roky 2020 a 2021
06/005/2018
rozpočty škol a školských zařízení
zřizovaných městem Skuteč na rok
2019
07/005/2018
střednědobé výhledy rozpočtů škol
a školských zařízení zřizovaných
městem Skuteč na roky 2020-2021
08/005/2018
změnu položkového rozpočtu města
Skuteč na rok 2018
09/005/2018
platový výměr ředitele příspěvkové
organizace SeniorCentrum Skuteč
10/005/2018
objednávku dodávky a montáže vybavení gastro do školní jídelny u společnosti Staver Luže s.r.o.
11/005/2018
objednávku dodávky a montáže slaboproudých rozvodů v objektu hasičské zbrojnice ve Skutči u fyzické
osoby Vojtěch Jíra
12/005/2018
objednávku na zpracování pasportu
komunikací jako součásti programu
Gramis u fyzické osoby Věra Nosková, Geodézie Vrchlabí
13/005/2018
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

na akci Výměna rozvodů vody a kanalizace ve Skutči č. p. 349 se společností STAVER Luže s. r. o.
14/005/2018
dodatek č.1 ke smlouvě o díle
na akci Novostavba chodníku v ulici
Smila Flašky včetně parkovacích stání, se společností Hold s.r.o.
15/005/2018
poskytnutí věcných darů členům výjezdové jednotky JPO II Skuteč
16/005/2018
dohodu o ukončení smlouvy o pachtu části p. p. č. 2167/1, k. ú. Skuteč,
obec Skuteč
17/005/2018
smlouvu o výpůjčce nemovité věci č.
p. 50 a p. p. č. 527 k. ú. Lažany,
obec Skuteč, se SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lažany
18/005/2018
podání žádosti o dotaci z Programu
podpory kultury a památkové péče
v Pardubickém kraji na rok 2019
na restaurování křížku v k. ú. Skuteč
19/005/2018
podání žádosti o dotaci z rozpočtu Pardubického kraje na požární
techniku a věcné prostředky požární
ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
20/005/2018
podání žádosti o dotaci do Programu podpory kultury a památkové
péče v Pardubickém kraji
21/005/2018
objednávku na úpravu vybavení
učebny v ZŠ Smetanova u společnosti STAVER Luže s.r.o.
22/005/2018
dohodu o ukončení smlouvy o nájmu
části p. p. č. 2479/1, k. ú. Skuteč,
obec Skuteč
Rada města bere na vědomí:
23/005/2018
čerpání rozpočtu města za období
leden - listopad 2018

nu Skuteč zkráceným postupem dle
§ 55a a § 55b stavebního zákona
a s prvky regulačního plánu
Zastupitelstvo města
bere na vědomí:
27/002/2018
stanovisko pořizovatele dle § 46
odst. 3 stavebního zákona a stanovisko příslušného orgánu ochrany
přírody podle zákona o ochraně
přírody a krajiny k navrhovanému
obsahu změny územního plánu,
ve kterém je vyloučen významný
vliv na evropsky významnou lokalitu
nebo ptačí oblast a stanovisko krajského úřadu jako příslušného úřadu
k navrhovanému obsahu změny
územního plánu, ve kterém je uvedeno, že návrh změny nebude posuzován z hlediska vlivů na životní
prostředí podle § 10 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Zastupitelstvo města schvaluje:
28/002/2018
způsob úhrady nákladů na pořízení
změny č. 1 Územního plánu dle §
46 stavebního zákona
29/002/2018
jednací řád Zastupitelstva města
Skuteč
30/002/2018
podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj do programu
Podpora rozvoje regionů 2019+
na obnovu místních komunikací
31/002/2018
podání žádosti o dotaci do Operačního programu životní prostředí
na výstavbu Nového pavilonu mateřské školy ve Skutči v pasivním

energetickém standardu
32/002/2018
směrnici S 8/2018 Sociální fond
33/002/2018
směrnici S 9/2018 Použití sociálního fondu
34/002/2018
poskytnutí dotace společnosti Městská sportoviště Skuteč, s.r.o., IČ
26013771 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
35/002/2018
dodatek č. 1 ke smlouvě o zápůjčce ze dne 30.10.2017 s SVJ č.
p. 379,
Palackého náměstí, Skuteč
Zastupitelstvo města
bere na vědomí:
36/002/2018
rozpočet příspěvkové organizace
SeniorCentrum Skuteč
Neschválené návrhy usnesení:
1. rozšíření kontrolního výboru
na celkový počet sedmi členů.
2. s účinností k 01.01.2019 odměnu 1.300 Kč měsíčně každému
členovi Výjezdové jednotky JPO
II SDH Skuteč, hrazenou z rozpočtu města.
3. příspěvek ve výši 300 tis. Kč pro
Římskokatolickou farnost Skuteč
na druhou etapu výmalby Kostela Nanebevzetí Panny Marie
ve Skutči, která byla zaplacena
převážně ze sbírek a na zpracování projektu a realizaci nové
střechy Děkanství ve Skutči.
4. zrušení vyhlášky týkající se výherních loterijních terminálů
ve městě Skuteč.

Výpis z usnesení ze 6. zasedání Rady města Skuteč
konaného 28. prosince 2018 na MěÚ Skuteč
Rada města schvaluje:
01/006/2018
změnu položkového rozpočtu města
Skuteč
02/006/2018
rozpočtové opatření č. 10/2018

v rozpočtu města Skuteč
03/006/2018
smlouvu o bezúplatném převodu majetku se Školní jídelnou, Skuteč, okres
Chrudim

Výpis usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Skuteč
konaného dne 10.12.2018 na MěÚ Skuteč
Zastupitelstvo města schvaluje:
01/002/2018
členy návrhové komise
02/002/2018
program 2. zasedání Zastupitelstva
města Skuteč
Zastupitelstvo města bere
na vědomí:
03/002/2018
zprávu starosty města Skuteč
Zastupitelstvo města schvaluje:
04/002/2018
starostu města Skuteč jako zástupce
města Skuteč v MAS Skutečsko, Košumbersko, Chrastecko, z.s.
Zastupitelstvo města
bere na vědomí:
05/002/2018
zápisy z kontrol Kontrolního výboru
zastupitelstva města Skuteč
06/002/2018
zápisy z kontrol Finančního výboru
zastupitelstva města Skuteč
Zastupitelstvo města schvaluje:
07/002/2018
plán kontrol Kontrolního výboru
zastupitelstva města Skuteč na rok
2019
08/002/2018
plán kontrol Finančního výboru
zastupitelstva města Skuteč na rok
2019
Zastupitelstvo města
bere na vědomí:
09/002/2018
rozpočet společnosti Městská sportoviště Skuteč, s.r.o. na rok 2019
10/002/2018
rozpočet společnosti Městské vodovody a kanalizace Skuteč s.r.o.
na rok 2019
11/002/2018
cenu vodného a stočného na rok
2019 společnosti Městské vodovody a kanalizace Skuteč s.r.o.
12/002/2018
čerpání rozpočtu města Skuteč
za období leden - říjen 2018
13/002/2018
rozpočtové opatření č. 8/2018
v rozpočtu města Skuteč
Zastupitelstvo města schvaluje:
14/002/2018
rozpočtové opatření č. 9/2018
v rozpočtu města Skuteč
15/002/2018
rozpočet města Skuteč na rok 2019
16/002/2018
střednědobý výhled rozpočtu města
Skuteč 2020-2021
17/002/2018

smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na části území Pardubického
kraje v období od 09.12.2018
do 14.12.2019 a úhradě nákladů
s tím spojených s Pardubickým krajem
18/002/2018
prodej části p. p. č. 773/3 o výměře 7 m², ostatní plocha - silnice, k.
ú. Skuteč, obec Skuteč za cenu 200
Kč/m² + platná sazba DPH + náklady s prodejem spojené
19/002/2018
prodej části p. p. č. 2468/1 o výměře 51 m², ostatní plocha - ostatní
komunikace, k. ú. Skuteč, obec Skuteč za cenu 300 Kč/m² + platná
sazba DPH + náklady s prodejem
spojené
20/002/2018
prodej částí p. p. č. 277/2 o výměře 235 m², ostatní plocha - neplodná půda, k. ú. Skutíčko, obec
Skuteč s tím, že 69 m² za cenu 35
Kč/m² a 166 m² za cenu 100 Kč/
m² + platná sazba DPH + náklady
s prodejem spojené
21/002/2018
prodej p. p. č. 2217/5 o výměře
214 m², ostatní plocha - ostatní komunikace a p. p. č. 2218/9 o výměře 223 m², ostatní plocha - ostatní komunikace, vše k. ú. Skuteč,
obec Skuteč za cenu 300 Kč/m² +
platná sazba DPH + náklady
s prodejem spojené
22/002/2018
prodej části p. p. č. 351/1 o výměře 135 m², ostatní plocha - ostatní
komunikace, k. ú. Lhota u Skutče,
obec Skuteč za cenu 35 Kč/m² +
platná sazba DPH + náklady s prodejem spojené
23/002/2018
koupi části p. p. č. 84/2 o výměře
cca 160 m², ostatní plocha - jiná
plocha, k. ú. Skuteč, obec Skuteč,
za cenu 300 Kč/m² + náklady
s koupí spojené od majitelů podílů
předmětné parcely v ulici Havlíčkova Skuteč
24/002/2018
koupi nemovitých věcí - budovy čp.
551 a budovy čp. 552, k. ú. Skuteč,
obec Skuteč, místní část Přibylov
Zastupitelstvo města
neschvaluje:
25/002/2018
prodej části p. p. č. 110/1, ostatní
plocha - ostatní komunikace, k. ú.
Radčice u Skutče, obec Skuteč
Zastupitelstvo města schvaluje:
26/002/2018
pořízení změny č. 1 Územního plá-

INFORMACE Z EVIDENCE OBYVATEL
Počet osob k 31.12.2017 byl 5 063 osob.
Borek, Hněvětice
Skutíčko
Lažany
Štěpánov
Lešany
Zbožnov
Lhota u Skutče

55
135
106
162
36
115
56

Zhoř
Nová Ves
Žďárec
Radčice
Skuteč, Přibylov
(z toho Přibylov 84)

49
11
304
216
3 787

Počet osob k 31.12.2018 činil 5 032 osob.

V roce 2018:
narozeno
40
přistěhováno 94

odstěhováno 92
zemřelo
73		

Zaznamenali jsme tedy přírůstek 134 osob a úbytek 165 osob.
Celkovým výsledkem je proto úbytek: - 31 osob.
Petra Šlemrová, matrika a evidence obyvatel

Poděkování
Děkujeme touto cestou za projevenou soustrast a květinové dary
všem, kteří se naposledy přišli rozloučit
s paní Mgr. Věrou Kovářovou.
dcery Jolana a Pavlína
s rodinami

Ohlédnutí za rokem 2018
Máme za sebou další rok činnosti
SeniorCentra Skuteč. Jsme příspěvkovou organizací města Skutče, která byla zřízena v roce 2002
za účelem zajištění sociální pomoci
starým a zdravotně postiženým
občanům, kteří potřebují pomoc
a podporu při péči o vlastní osobu.
V souladu se zákonem o sociálních službách jsme registrovaným
poskytovatelem sociálních služeb
Domov pro seniory, Domov pro
osoby se zdravotním postižením
a Pečovatelská služba. Domov pro
seniory a Domov pro osoby se
zdravotním postižením jsou pobytovými službami. Jsou určeny těm,
kteří nejsou schopni za pomoci rodiny a dostupných terénních a ambulantních služeb zůstat ve svém
domácím prostředí. Jsou poskytovány 24 hodin denně. Pečovatelská služba je terénní služba, jejímž
cílem je umožnit uživatelům zůstat
co nejdéle v jejich přirozeném pro-

středí. Je poskytována v domácnostech uživatelů v pracovní dny, od
7 do 14.30.
Naši klienti měli i v tomto roce
možnost rozmanitých aktivizačních činností. Denně byl pro ně
připraven Klub šikovných rukou
a Domácí dílna, kondiční cvičení,
trénování paměti, procvičování řeči
nebo grafomotoriky. Uspořádali
jsme oslavu masopustu, pálení čarodějnic, letní a podzimní slavnosti,
velikonoční a vánoční výstavu.
Příjemným zpestřením byly návštěvy psích společníků z canisterapeutického spolku Kamarád, pravidelně se také scházel náš pěvecký sbor
Radost.
dokončení na straně 5

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
pohotovostní služby jsou od 9 do 13 hodin
Únor
2.2. Sobota			
3.2. Neděle			
9.2. Sobota			
10.2. Neděle			
16.2. Sobota			
17.2. Neděle			
23.2. Sobota			
24.2. Neděle			

MUDr. Lubomír Pecháček
MUDr. Lubomír Pecháček
MUDr. Zora Dvořáčková
MUDr. Zora Dvořáčková
MUDr. Petr Foltan
MUDr. Petr Foltan
MUDr. Josef Cimburek
MUDr. Josef Cimburek

Miřetice 31
Miřetice 31
Hlinsko
Hlinsko
Herálec 81
Herálec 81
Skuteč
Skuteč

Tyršova 386
Tyršova 386

Březen
2.3. Sobota			
3.3. Neděle			
9.3. Sobota			
10.3. Neděle			

MUDr. Eva Konývková
MUDr. Eva Konývková
MUDr. Michael Chlud
MUDr. Michael Chlud

Hlinsko, Nádražní 548
Hlinsko, Nádražní 548
Skuteč, Smetanova 568
Skuteč, Smetanova 568

Poliklinika Hlinsko
Poliklinika Hlinsko
U BOTANY Skuteč
U BOTANY Skuteč

Zdravotní středisko
Zdravotní středisko
Husova 64
Husova 64

STRANA 5

SKUTEČSKÉ NOVINY

ZPRÁVY ZŠ KOMENSKÉHO
Již od roku 2003 jsou zaměstnanci
a žáci naší školy zapojeni do pro-

jektu Diecézní katolické charity
Hradec Králové Adopce na dálku.

Díky finanční podpoře, jejíž část
je tvořena prostředky získanými

za sběr papíru a léčivých bylin,
jsme přispěli ke vzdělání dvou indických dětí – chlapce a dívky.
V roce 2019 námi podporovaná
dívka ukončí bakalářské studium,
a tak jsme přemýšleli, kam bude
naše pomoc směřována tentokrát.
Rozhodli jsme se, že finančně podpoříme potřebné z našeho okolí,
o čemž budeme čtenáře Skutečských
novin příležitostně informovat.
POZVÁNKA
NA ZÁPIS NANEČISTO
Také v letošním školním roce jsme
připravili pro všechny předškoláky zápis nanečisto, který se koná
13.02.2019 od 15:00 do 16:30
Přijďte se seznámit se školním prostředím a ověřit si, jak jsou vaše
děti připraveny na nástup do školy.

q V ZŠ Komenského jsme se 16. ledna připojili k Teplákovému dni a strávili jsme pohodové dopoledne v neformálním oblečení.

ZPRÁVY Z GYMNÁZIA
Beseda s poslancem
V pondělí 14. ledna navštívil naši
školu poslanec JUDr. Jan Chvojka
(ČSSD). Po setkáních s Mgr. MarVýborným
(KDU-ČSL)
kem
a MUDr. Davidem Kasalem (ANO)
je to třetí ze série besed s poslanci.
Žáci 4. BP a oktávy měli možnost
dalšího setkání a porovnání názorů
napříč politickým spektrem.
Novoroční turnaj v badmintonu
Ve čtvrtek 3. ledna 2019 se ve skutečské sportovní hale uskutečnil
turnaj v badmintonu. Dopoledne
mezi sebou soupeřili studenti niž-

šího gymnázia, kdy 10 členů bojovalo ve čtyřhrách dívek a chlapců
a smíšené čtyřhře. Do samého závěru byl zejména boj tercie a kvarty
o 1. místo velmi napínavý. Nakonec zvítězila kvarta.
Odpoledne se konala utkání studentů vyššího gymnázia a bezpečnostně
právního oboru, kdy se bojovalo jak
ve čtyřhrách, dvouhrách, tak ve smíšené čtyřhře. Zde už byla úroveň hry
pochopitelně lepší a odehrávaly se
zde divácky atraktivní souboje. I zde
nebylo do samého závěru jasné, kdo
se umístí na předních příčkách.

Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů Skuteč
V. Nováka 584, 539 73 Skuteč
www.gymskutec.cz

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
úterý 12. února 2019, 12:00 – 16:30

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.

Nakonec se o pouhou jednu výhru na prvním místě umístila sexta
a za ní na druhé příčce se shodným
výsledkem studenti 2.BP a septimy.
Všem účastníkům děkujeme za obětavou hru a příjemnou atmosféru,
která v hale panovala.
Odborná soutěž BP oboru
Žáci 3. a 4. ročníku bezpečnostně
právního oboru se zúčastnili odborné soutěže „Mladý právníček“,
která proběhla prostřednictvím
internetového rozhraní. Pořádající
školou byla Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o. Nejlepší
z naší školy byli Petr Žoudlík, Michal Barták a Matěj Hyksa. Jejich
výsledky se pohybovaly mezi 70
a 80 procenty.
Perspektivy vojenské kariéry...
Těsně před Vánoci jsme měli návštěvu z pardubického rekrutačního střediska AČR. Nadrotmistr Krč
byl profesionál každým coulem
a bylo na něm vidět, že své práci
opravdu rozumí. Přednesl žákům
perspektivy po vstupu do Armády
České republiky.
Po podrobném výčtu benefitů
následovaly otázky žáků. Nrtm.
Krč na ně odpovídal s přehledem
a hlavně upřímně, takže opravdu
nešlo o nějakou naučenou bezduchou agitaci.
Náš bezpečnostně právní obor dává
dobré základy pro službu v jakémkoliv ozbrojeném sboru, takže věříme, že pokud se někdo z žáků pro
vojenskou kariéru rozhodne, nebude litovat.
Mezinárodní den lidských práv
Žáci 3. BP během vánoční studentské kavárny připomněli Mezinárodní den lidských práv a přiblížili
svým spolužákům napříč ročníky
příběhy politických vězňů současnosti. Společně pak psali tzv.
urgentní apely adresované vládám
příslušných států, vše v rámci projektu Amnesty International.
Projekt „S úctou k životu“
V závěru loňského roku se žáci
druhých ročníků gymnázia a bezpečnostně právního oboru v rámci
preventivního programu zúčastnili besedy s Tomášem Řehákem
na téma „O nemoci AIDS, sexu,
lásce a věrnosti“. Součástí besedy
byla filmová projekce, která žákům
problematiku přiblížila prostřednictvím příběhu jejich vrstevníka.
studenti gymnázia

Vzpomínka
na vánoční strom 2018
Nádherný velikán, který uplynulé
Vánoce zdobil naše náměstí, se
stal již jen pouhou vzpomínkou.
Poděkování všem, kteří kromě
skautů na něm měli zásluhy, bylo
v prosincovém čísle. Je tady již jen
prostor na poděkování všem dárcům za finanční příspěvky do kasičky, umístěné pod ním. Bylo
vybráno celkem 11.250 Kč. Tato
částka byla zaslána na účet SOS
dětských vesniček.

Částka je to velmi pěkná. Jenom
akce Živý betlém, spojená s rozdáváním betlémského světla, přinesla do kasičky částku 2.749 Kč.
Akci připravil dívčí a chlapecký
skautský oddíl, pod vedením Martiny Hronové. Poděkování patří
také panu Chalupníkovi za možnost elektrického připojení, ranči
„U Pokyho“ – Oldřetice za zapůjčení
koně, panu Taláckovi z Radčic za zapůjčení ovcí a panu Hronovi za kvalitní ozvučení akce. Pro děti byly
připraveny balíčky a mini-dílničky.
Věříme, že toto krátké zastavení
a setkání před Štědrým dnem u vánočního stromu přineslo do našich
srdcí vánoční pohodu a zároveň
myšlenku obdarovat ty, kteří nemají to štěstí vyrůstat v rodině s tátou
a mámou.

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 vybavili přezůvkami. Děkujeme za pochopení.
ZŠ Komenského

Děkujeme za vaši podporu a těšme se všichni ve zdraví na vánoční
strom 2019.
Za skautské středisko Skuteč
Z. Štěrbová - Ježek

ZIMNÍ OLYMPIÁDA V PODÁNÍ ZŠ ŽĎÁREC

Období prosince a ledna by mělo být
pro děti časem zimních radovánek.
Pokud se však zima opozdí a sníh
stále nepřichází, je na čase poradit si
jinak. Někdo se rozhodne za zimními
sporty odjet na hory, my jsme si zimu
přivezli do sportovní haly.

z můstku a jako finále proběhlo velké hokejové utkání. Celé dopoledne
proběhlo v zábavném duchu. Děti si
fandily, pomáhaly a doufáme, že pro

ně nebylo tolik důležité vyhrát, jako
se zúčastnit.
ZŠ a MŠ Žďárec

V posledním předvánočním týdnu
jsme se rozhodli ukrátit a zpříjemnit dětem jejich čekání na Ježíška
a uspořádali jsme jim „zimní olympijské hry“. Před jejich samotným
začátkem nesměl chybět slavnostní
nástup sportovců vedených vlajkonošem a zpěv české hymny. Poté si
děti užily spoustu zábavy při plnění
netradičně provedených zimních
disciplín. Mezi nimi nesměl chybět biatlon, slalom na lyžích, skoky

Ohlédnutí za rokem 2018
dokončení ze strany 4
Úspěchy sklidili naši klienti na soutěžích v pétanque a recitace, Májové
koulení a Zámecký šotek, pořádaných v Heřmanově Městci. Navštívili jsme několik koncertů v rámci
hudebního festivalu Tomáškova
a Novákova hudební Skuteč, koncert
Baroco Sempre Giovanne s Václavem Hudečkem i Adventní swingový
koncert Pirate Swing Band.
V rámci mezigeneračních setkávání
jsme prohloubili spolupráci s místními školami. Zavítaly k nám děti
z MŠ Osady Ležáků, z MŠ Pokřikov, ze ZŠ Komenského i ZŠ Smetanova, ze ZUŠ Vítězslava Nováka
i skutečského gymnázia. Stejně
jako v minulém roce jsme se zapojili do projektu Českého rozhlasu

Ježíškova vnoučata, připojili jsme
se k projektu UNICEF Adoptuj panenku, zachráníš dítě!
V rámci dalšího vzdělávání zaměstnanců se uskutečnily 3 interní
školicí akce. Stejně jako v předchozích letech jsme spolupracovali
se vzdělávací agenturou Seduca
a v SeniorCentru Skuteč proběhlo 8
odborných seminářů. Další semináře proběhli u renomovaných vzdělávacích agentur, jako jsou Česká
společnost pro léčbu rány, Institut
bazální stimulace a další.
Pobytové služby Domov pro seniory
a Domov pro osoby se zdravotním
postižením využívalo k 31.12.2018
celkem 144 klientů, z toho 99 žen
a 45 mužů. Průměrný věk žen byl 85

let, u mužů 77 let, nejmladší klient
měl 52 let, nejstarší 102 let. 77 %
klientů pobíralo příspěvek na péči
ve 3. a 4. stupni, 13 % ve 2. stupni.
Pečovatelská služba měla k 31.12.
2018 celkem 18 klientů, z toho 15
žen a 3 muže. Průměrný věk žen
byl 80 let, u mužů 77 let, nejmladší
klient měl 68 let, nejstarší 89 let.
Podařilo se nám realizovat několik
větších investičních akcí, jakými
byla výměna oken a rekonstrukce
zádveří ve středisku PE a modernizace systému přivolání pomoci
ve středisku DD.
Podrobnější údaje o našich službách najdete na www.scskutec.cz.
Mgr. Linda Bodláková
vedoucí sociální péče

In Karta
Vlakem levněji

Ať už cestujete kamkoliv a jakkoliv často, s In Kartou ušetříte!
» se slevou IN 25, IN 50, IN 50 Důchodce* a IN 100 vám jízdné zlevní o 25, 50 nebo 100 %
» výši a trvání slevy si můžete vybrat podle potřeby
» zvolit lze mezi plastovou In Kartou a virtuální In Kartou v mobilu
* IN 50 Důchodce je určena pro důchodce do 65 let.

www.cd.cz/inkarta

inzerce_InKarta_2019_125x80_v02_tisk.indd 1

07/01/19 16:13

STRANA 6

SKUTEčSKÉ NOVINY

Přihlášky do tanečních kurzů na rok 2019 bude odbor
kultura a školství Městského úřadu Skuteč přijímat
od pondělí 4. března 2019.
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. Opět upřednostňujeme přihlášené v párech,
mohou se však hlásit i jednotlivci.

;

TANEČNÍ 2019

KULTURNÍ KALENDÁŘ
ÚNOR 2019

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.

do 17. 3., muzeum
ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA V ZAHRANIČÍ

Pracovníci ČGS jsou díky svým znalostem a erudici cenění nejen v naší republice, ale
i daleko za hranicemi. Čeští experti pracují v celé řadě států Afriky, Asie, Ameriky. Velmi
zajímavé výzkumy provádí v Antarktidě. Výstava přibližuje jejich náročnou činnost.
Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč

Vandráci / Vagamundos ve Skutči

sobota 2. 2. – 20 hodin, KKS
6. FLORBALOVÝ PLES

Nenechte si ujít vyprávění Pavla Lišky a Jana
Révaie o jejich dobrodružství na dvou kolech.
Besedu, kterou musíte
zažít, pořádáme v Kulturním klubu Skuteč
ve čtvrtek 30. května
2019 od 20 hodin.
Herci Pavel Liška, Jan
Révai a režisér Hynek
Bernard si říkají Vagamundos
(Vandráci).

Naposledy na svých motorkách vandrovali tři
měsíce po středoamerických cestách.

Předprodej
vstupenek
v ceně 270 Kč probíhá
od 3. prosince prostřednictvím vstupenky.skutec.cz, na odboru kultura

FbC Skuteč zve na tradiční a v pořadí 6. florbalový ples. K tanci a poslechu zahraje
kapela Mat4. Těšit se dále můžete na soutěž o báječné ceny a další.

Vstupné: předprodej 100 Kč, na místě 120 Kč

12. 2. - 24. 3., muzeum
KROKY VE TMĚ A DEŠTI

Vernisáž výstavy obrazů a fotografií Hany Kratochvílové proběhne v úterý 12.02.
2019 v 17 hodin. Vystoupí Matyáš Vích (housle) a Sarah Křížová (piano). Úvodní slovo
přednese JUDr. Martina Řeháková.
Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč
a školství Městského úřadu Skuteč nebo v Turistickém informačním cen-

tru v budově Městského
muzea ve Skutči.

čtvrtek 14. 2. – 18 hodin, muzeum
NÁLEZY ZBRANÍ A ZBROJE NA CHRUDIMSKU

Jak vyplývá z analýzy starších muzejních fondů, i z nově objevených přírůstků archeologických
sbírek, patří okres Chrudim mezi mimořádně bohaté oblasti. Hojně jsou u nás zastoupeny
nálezy sečných i bodných pobočních zbraní, nalezneme zde i zbraně úderné a žerďové.
Specifickou skupinou nálezů jsou doklady střelných a palných zbraní a jejich doplňků.

Vstupné: 40 Kč dospělí, 20 Kč děti do 15 let

sobota 16. 2. – 19 hodin, KKS
MATURITNÍ PLES GSŘMR

Přijďte se pobavit s letošními maturanty – třídy 4. BP a Oktávy místního gymnázia a užít
si jejich ples. O hudební doprovod se postará kapela Artur. Vstupenky jsou k dispozici
u maturantů nebo v květinářství Sokol na náměstí ve Skutči.
Vstupné: předprodej - stání 130 Kč, sezení 150 Kč, na místě - 150 Kč

čtvrtek 21. 2. – 18 hodin, muzeum
REUNION

S cestovatelem Jaroslavem Bouzkem objevíte přírodní krásy ostrova Reunion. Uvidíte
jeden z nejaktivnějších vulkánů na světě, prozkoumáte tunely, které vytvořila tekoucí
žhavá láva, a poznáte neuvěřitelně živý podmořský svět.
Vstupné: 50 Kč dospělí, 25 Kč děti do 15 let

pátek 22. 2. – 20 hodin, KKS
SKAUTSKÝ PLES

Junák – český skaut, středisko Ležáky Skuteč, z. s. pořádá již 29. Skautský ples.
Tentokrát v černobílém stylu a s hudební produkcí skupiny Akcent. Předprodej vstupenek
probíhá v Květinářství Sokol.			
Vstupné 100 Kč

sobota 23. 2. - 13 hodin, KKS
DĚTSKÝ KARNEVAL

Skutečští skauti také 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 26. 2. – 17:30 a 20:00, KKS
PARTIČKA

Michal Suchánek, Igor Chmela, Richard Genzer, Michal Novotný, Jakub Kohák a Marian
Čurko se opět předvedou se svou improvizační show.
Vstupné 480 Kč

středa 27. 2. – 19 hodin, KKS
MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN

Je to přesně deset let, co muzikál Mamma Mia! „zboural“ kina po celém světě. Trvalo
to relativně dlouho, za to v pokračování Mamma Mia! Here We Go Again dostanete
hned dva příběhy. Oba se proplétají a doplňují je písničky švédského hudebního zázraku
jménem ABBA.
Vstupné v předprodeji 50 Kč, na místě 80 Kč

čtvrtek 28. 2. – 18 hodin, muzeum
POD POKLIČKOU STŘEDOVĚKÉ KUCHYNĚ

Shirley Valentine
Divadelní hra Shirley Valentine,
napsaná jako one woman show, se
stala obrovskou příležitostí pro herečku Simonu Stašovou. Ve Skutči
už bylo představení jednou uvedeno, v roce 2009, tzn., že nyní
nás čeká repríza po 10 letech. To,
jak dlouho se tato komedie hraje,
svědčí o kvalitě představení i uměleckých kvalitách Simony Stašové.
Její Shirley Valentine má v sobě
hořkost i poslední zbytky naivity,
humor i sentiment, naději i rezignaci.
Ve fyzicky i emočně náročné roli
po celou dobu téměř tříhodinové
inscenace neopustí ani na okamžik
jeviště a je v kontaktu s diváky.
Příběh ženy na hranici středního
věku tak získává zcela nový rozměr
a předává poselství o tom, že bychom neměli předem rezignovat na
své sny, ale také není nutné bezhlavě popírat vše, v čem jsme dosud
žili.
/frí/

Přednáška nás zavede do světa středověkých hostin a jejich zákulisí. Dozvíme se,
jaké byly postupy přípravy pokrmů a základní vybavení kuchyní, jaké byly chutě
středověkého člověka, i jaké zvyky vládly u běžné a slavnostní tabule.
Vstupné: 40 Kč dospělí, 20 Kč děti do 15 let
Připravujeme na březen:
14. 3. Altaj – nejkrásnější hory Sibiře
17. 3. Souboj klavírů – zahájení TNHS
18. 3. Jenom život
21. 3. Variace s Otakarem Brouskem

23. 3. Skautský seminář
24. 3. Na skok do Paříže
27. 3. Bohemian Rhapsody
30. 3. O cenu Vítězslava Nováka
31. 3. Kouzelná flétna
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VZPOMÍNKA

Dne 2. února 2019 si připomeneme 15. výročí
úmrtí našeho bratra Františka Kroulíka.
S láskou vzpomínají
bratr a sestry s rodinami.

Řádkový inzerát

Pronajmeme suchý, zděný a zateplený prostor s kanceláří, celkem
cca 140 m2 nedaleko centra Skutče, okres Chrudim. Prostor se nachází
ve 3. podlaží výrobní budovy v uzavřeném areálu. Nákladní výtah, široké
schodiště, WC. Vhodné pro menší výrobu či skladování. Možnost vytápění
prostor plynovým kotlem, parkování. Tel.: 608 175 265.

VZPOMÍNKA
Dne 9. února 2019 uběhne patnáct let od dopravní nehody, při níž zemřela naše milá dcera, sestra, maminka, teta, paní Ilona Lněničková, rozená Tomišková.
„Z našich životů jsi odešla, v našich srdcích napořád
zůstáváš.“
Vzpomíná celá rodina.

Řádkový inzerát

PRODÁM byt 1+1 v OV ve 2. poschodí domu č.p. 926/8 v Družstevní
ulici ve Skutči. Cena dohodou. Nejsem realitní kancelář. Tel.: 774 657 034

VZPOMÍNKA
V neznámý svět odešel  jsi spát.
Zaplakal  každý, kdo Tě měl rád.
Co osud vzal, to nikdy nevrací,
i když nám srdce žalem krvácí.
Dne 26. ledna 2019 uplynulo 6 let od chvíle, kdy nás navždy opustil
pan František Novák ze Skutče. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají manželka a dcera s rodinou.

VZPOMÍNKA

na pana Jiřího Šponara z Hroubovic.
„Je to už rok, co se naše cesty rozdělili, někdy to přijde jak věčnost,
jindy jak okamžik, chvíle…
Jak krutě osud nám tě vzal, v srdcích našich zůstává smutek, žal…“
S láskou na Tě stále vzpomíná manželka,
dcery, vnoučata a celá tvoje rodina.

VZPOMÍNKA
Dne 10. února uplyne dlouhých 8 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil pan Jaroslav Bouška
ze Skutče. Vzpomeňte na jeho veselou povahu.
S úctou manželka
a synové s rodinami

Řádkový inzerát

Pronajmu garáž ve Skutči u Konopáče (Tesca). Cena 500 Kč měsíčně.
Tel.: 731 187 428.
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FANTASY FILMOVÁ HUDBA

Nepochybně se mnou budete souhlasit, že i nejlepší film by se bez
doprovodné hudby nelíbil asi nikomu. Je to právě filmová hudba,
která posouvá děj a velmi silně
působí na naše emoce – zvyšuje napětí, oslavuje, baví i dojímá. Tvůrci
filmové hudby jsou ve světě právem uznáváni jako největší hvězdy
a zejména v posledním desetiletí se
koncerty filmové hudby staly doslova fenoménem.

Doménou se tento hudební žánr
stal pro orchestr nesoucí jméno

FILMOVÁ
FILHARMONIE,
nebo též někdy Filmharmonie, který vznikl v roce 2013. Více než šedesátičlenné těleso bylo i se svým
šéfdirigentem Chuheiem Iwasaki
hostem festivalu 2017. Nyní přijíždí podruhé s novým koncertním
programem zaměřeným především na fantasy filmovou hudbu.
Filmharmonie sdružuje mladé profesionální hudebníky – studenty
a absolventy středních a vysokých
hudebních škol. Jejich nasazení
(šéfdirigenta nevyjímaje), zaujetí a snad i fascinace uváděnými

skladbami je nepřehlédnutelná
a nepřeslechnutelná, ovace jistě
zasloužené.

A na skladby z jakých filmů se
můžete těšit? Bude to: Star Wars,
Harry Potter, Jurský Park, Forrest
Gump, Piráti z Karibiku, James
Bond, Pán prstenů, Kmotr, Gladiátor, Mission Impossible a Titanic.
Příznivce filmové hudby zveme
na zimní stadion v neděli 5. května
2019.

Q VOX a Laudate Dominum na Chlumku

V akusticky vynikajícím prostoru poutního kostela Panny Marie
na Chlumku v Luži dokonale vyznívají také vokální soubory.

V rámci programu 16. ročníku budeme mít poprvé příležitost uslyšet
a capella vystoupení mužského
vokálního kvarteta Q VOX, kte-

ré jsme doposud byli zvyklí vídat
v doprovodu symfonických orchestrů, a to právě v překrásném prostředí kostela v Luži. V programu
nazvaném Laudate Dominum zazní
nejen písně duchovní, spirituály
a gospel songy, ale i skladby napříč žánry a staletími od středověku
do současnosti.

TOMÁŠKOVA

Odborná kritika na souboru vyzdvihuje školené a zároveň operní
praxí nezdeformované hlasy zpěváků, které vynikají i v odlehčených
žánrech. Přednostmi Q VOX jsou
precizní pěvecká technika i intonační jistota. Na koncert jste zváni
ve čtvrtek 25. dubna 2019.

NOVÁKOVA

17. 3.-12. 5. 2019
SOUBOJ KLAVÍRŮ 17. 3. l VARIACE
S OTAKAREM BROUSKEM 21. 3.
NA SKOK DO PAŘÍŽE 24. 3. l O CENU
VÍTĚZSLAVA NOVÁKA 30. 3.
KOUZELNÁ FLÉTNA 31. 3. l LABUTÍ
JEZERO 7. 4. l SÓLO PRO REGION 14. 4.
Q VOX 25. 4. l NOC V BENÁTKÁCH 28. 4.
MALÁ NOČNÍ HUDBA 2. 5. l FANTASY
FILMOVÁ HUDBA 5. 5. l JIŘÍ STIVÍN 7. 5.
MUZIKÁLY Z BROADWAYE 9. 5.
PAVEL ŠPORCL & GIPSY WAY 12. 5.
Změna programu vyhrazena

hudebni.skutec.cz

POŘADATEL

HLAVNÍ SPONZOR

PARTNEŘI

PARDUBICKÝ KRAJ

q Mužské vokální kvarteto Q VOX není na festivalu nováčkem. Jejich uměleckou kvalitu jsme ocenili již při
několika hudebních projektech na zimním stadionu – Symphonic Queen, Pink Floyd Classic, Rolling Rock
a naposled Beatles Mania.

Zdarma na přehlídku sborů

Poslední březnová sobota bude
v Kulturním klubu Skuteč patřit
přehlídce sborového zpěvu. Ta již
po osmé proběhne v soutěžní formě,
při níž odborná porota rozhoduje
o udělení bronzového, stříbrného
nebo zlatého pásma. Nejúspěšnější
sbor současně získá Cenu Vítězslava
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Nováka. Soutěžní vystoupení začínají v 10 hodin, přijít je možné kdykoli
v průběhu přehlídky, jejíž ukončení
předpokládáme (podle počtu zúčastněných sborů) kolem 13 hodiny.
Úroveň soutěžících dětských (popř.
mládežnických) sborů bývá mnoh-

dy úctyhodná a jejich pěvecký projev plný radosti a energie. Srdečně
vás proto zveme k návštěvě. Klání
se samozřejmě zúčastní i domácí
Dětský pěvecký sbor Cantando.
Vstup na přehlídku je zdarma a občerstvení po celou dobu zajištěno.

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.

Pavel Šporcl
a Gipsy Way

1

Originální brýle s vlastním podpisem
Holice, Palackého 38, tel: 466 920 672
Pardubice, Na Labišti 532, tel: 466 647 352
Skuteč, Sládkova 849, tel: 469 350 541

Největší zájem u diváků vzbudil
závěrečný koncert festivalu. Koncertní projekt Gipsy Fire, v němž s houslovým virtuosem Pavlem Šporclem
vystoupí cikánská cimbálová kapela
Gipsy Way Ensemble byl vyprodaný
během pouhého týdne.
Jeden z nejžádanějších umělců se
na skutečský festival vrací po pěti
letech. Program 16. ročníku se uzavře v něděli 12. května 2019.

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
10:15:52
vč. inzerce: Městský úřad Skuteč, Lenka Frídlová, ved. odboru kultura a školství, 30.10.2018
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: 5 000 ks. Cena na stánku: 10 Kč
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Nábytek Skuteč,
Smetanova 1011,
539 73 Skuteč

Křeslo Flavio

Houpací křeslo MAX

akční cena 3 799,-

akční cena 4 894,-

původní cena 4 399,-

původní cena 5 758,-

Obě křesla v mnoha variantách
čalounění a moření

