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Stalo se v říjnu před 50 lety Den s dechovkou
4 3 . vý r oč í V Ř SR a z á vě r M ě síc e sově tsk é h o přá telství

ve S kutč i

Skute ské zrcadlo o tom napsalo: S bojovým heslem ,,V bratrské jednot! se sov!tským lidem za mír, za rozkv!t socialismu v naší vlasti“ zahájili
jsme oslavy 43. výro í Velké "íjnové socialistické revoluce a u nás již tradi ní M!síc s.-sov!tského p"átelství, který se stal pravidelnou sou ástí našeho
politického života. Zamýšleli jsme se nad pr#b!hem M!síce p"átelství v našem m!st!. Máme dosud v živé pam!ti ve er k Zahájení M!síce p"átelství
s plamenným projevem s. Jägermana, poslance NS. Slyšíme dosud vzorn!
nacvi ené písn! a recita ní pásma žák# obou našich škol a p!veckého sboru
osv!tové besedy Rubeše. Nezapomínáme ani na hudební soubor OB, který
p"isp!l k vytvo"ení dobré pohody p"ítomných a k úsp!chu ve eru. Je radostným faktem, že na všech ostatních akcích, a$ p"i položení v!nc# k hrobu
rudoarm!jce, nebo na manifestaci pracujících na nám!stí byla velmi p!kná
ú ast ob an#. P"ihlédneme-li i k ostatním po"ad#m /uvítání severní v!tve štafety p"átelství, beseda s ú astníky zájezdu do SSSR, beseda o boji SSSR proti
kolonialismu, rozhlasová relace, Þlmová p"edstavení /Návšt!va s. Chruš ova ve Francii/ úsp!šná výstavka dopis# a dárk# d!tí, které si dopisují s d!tmi
SSSR atd./, m#žeme být s pr#b!hem M!síce p"átelství spokojeni.

Díky Vašemu zájmu po ádáme a srde!n" zveme
všechny p íznivce dechovky na III. ro!ník

DNE S DECHOVKOU
V p íjemném prostedí Kulturního klubu Skute!
Vám tentokrátk tanci i pro dobrou náladu
zahraje:

Dechová hudba BEKRAS
Litom yšl

GOL OVANKA
Tom áše Kot!ry – Gol"#v Jeníkov

ŠEUCOUSKÁ M UZIKA
Skute"

ned!le 24.10.2010
od 10 – 15 hodin

Gymnázium zah ájilo šk olní rok
v nové m k ab átě
Po náro ném školním roce 2009/2010 nás ekaly nemén! náro né
prázdniny spojené s vnit"ními úpravami školy. Nov! vymalované t"ídy,
chodby a rozší"ení výdejního místa v jídeln!, dovybavení kmenových
t"íd dataprojekty, hodiny fyziky ve specializované u ebn!. To vše b!hem
prázdnin. Sou asn! byl v zájmu zvýšení jazykové gramotnosti našich student# vypracován projekt multimediální u ebny a nyní probíhá jeho realizace.V jednání je též projekt na zateplení budovy v rámci programu Zelená
okresu Skut e, a aby zdejší museúsporám.
um zpravovalo i v budoucnosti z"íNový školní rok byl tradi n! zahájen slavnostní mší svatou. Po krátkých
zené museum na Ležákách.
sch#zkách ve t"ídách odjeli primáni a kvintáni na n!kolikadenní seznamovací kurz do 'achnova. Ostatním žák#m a zam!stnanc#m pomohl jist!
Vysv tlení n kterých zkratek:
k úsp!šnému startu zájezd do Prahy na p"edstavení Sluha dvou pán# s MiOB – Osv!tová beseda; ONV –
roslavem Donutilem v hlavní roli. Chcete-li vše vid!t, podívat se, jak probíOkresní národní výbor; NS – Náhá výuka, navštivte nás budÿ v rámci DNE OTEV(ENÝCH DVE(Í, nebo
rodní shromážd!ní; RAJ – Restaupo domluv! jakýkoliv jiný den. Rádi vás p"ivítáme a provedeme po škole.
race a jídelny
zam stnanci školy
DNY OTEV$ENÝCH DVE$Í
zapsal kroniká! JosefGruber,
22. 11. 2010 8- 15hodin
zkroniky vybral LiborAksler
9. 12. 2010 12- 17hodin
15. 1. 2011 8- 13 hodin
7. 2. 2012 8- 15hodin

N ě k ter á usnesení z listopadový c h z asedá ní r ady
Rada M!stNV souhlasila s p"evodem dom# p. 43, 140a 311, pod
operativní správu domovní správy
M!stNV ve Skut i a to s ú inností
od 27.XI.1960. Požádat Þnan ní
odbor ONV v Chrudimi o ástku
5.000,- K s na úhradu plánované
demolice domu p 81. P"id!lit provozní místnost /býv. kancelá" uhelných sklad#/ Lidovému družstvu
„Záštita“, pro z"ízení provozovny
zakázkové výroby. Rada M!stNV

souhlasí s postavením t"í ve"ejných
hovoren na nám!stí. Provést v JZD
ustavení inventurní komise, za ú elem soupisu zásob, zjišt!ní jejich
uskladn!ní a bezpe nostní opat"ení.
Nesouhlasit s požadavkem RAJe
pod. "ed. Hlinsko o zrušení restaurace ve Skut i-lázních. Rozhodnutí
provedeno na návrh ob anského
výboru . 2. Doporu it podmín!né propušt!ní na svobodu Zde%ka
Bartoše a vyhov!t tak žádosti jeho

manželky Ludm. Bartošové. Nesouhlasit s kádrovým obsazením
p"edstavenstva JZD P"ibylov, námitky vyslovují se zejména proti
Janu Novotnému, jako zootechnikovi, který je pro tuto funkci
navrhován. Souhlasit s návrhem
plánu rozvoje muzea na rok 196165 p"edloženým školskou a kulturní komisi. Požádat odbor školství
ONV o ponechání sb!rné oblasti
v hranicích bývalého soudního

D ě tí na zá klad níc h a stř ed níc h š kolá c h ub ý vá
Gym názia v Pardubickém krajisnižujípo!ty prvních ro!ník",okresu Chrudim
(tedy aniskute!ského gym názia)se zm #ny nedotknou
Ve snaze o zvýšení úrovn! st"edního školství a posílení pot"ebných
technických obor# jsou Pardubickým krajem zavád!ny nezbytné
zm!ny ve st"edoškolském vzd!lávání. Jednou z nich je snížení potu t"íd v prvních ro nících gymnázií. Ve školním roce 2011/12
klesne jejich po et z dnešních 40
na 32t"íd.
D#vodem je snižující se po et

žák# základních škol. Na prvním
stupni jich ubylo o 10 procent, na
druhém stupni až o 20 procent.
Jestliže d"íve vycházelo v pr#m!ru na jednu školu 209 d!tí, nyní
je to jen 193 d!tí. V p"íštím roce
vyjde z 9. t"íd o 790 žák# mén! a
po et se dle demograÞckých pr#zkum# má i nadále snižovat. Po
provedených zm!nách by na gymnáziích v budoucnu m!lo studovat

maximáln! 19 % po tu populace
šestnáctiletých žák# (v etn! žák#
osmiletých gymnázií).
K úbytku i omezení t"íd dojde
na gymnáziích ve všech okresech
Pardubického kraje, vyjma okresu
Chrudim. Zde se vzhledem k optimálnímu po tu gymnázií zm!ny
neuskute ní.
Další zavád!nou zm!nou je potla ení ekonomických obor# na

jiných st"edních školách než jsou
obchodní akademie.
Odborníci, ale i laická ve"ejnost
se shodují na tom, že zm!ny ve
st"edním školství jsou nezbytné.
Vyšší úrovn! by m!lo být dosaženo
výb!rem p"ijímaných student#, a
to v závislosti na výsledcích p"ijímacích zkoušek a pak samoz"ejm!
státními maturitami.
/bal/

První sezóna muzea ukončena
Letní období je pro v!tšinu památek a muzeí hlavní turistickou
sezonou. Nejinak tomu bylo u nás
ve Skut i. Nové stálé expozice
byly slavnostn! otev"eny 3. "íjna
2009, a tak jsme se na prázdninový p"íval turist# mohli dob"e p"ipravit. Pokud dnes mohu hodnotit,
byla zm!na expozic krok správným sm!rem a v nejvyšší as.
Statistika návšt vnosti v posledních 10 letech vypadala
takto:
2000 –3642návšt!vník#;
2001 –3642
2002 –3506
2003 –2180
2004 –2117
2005 –1070
2006 –1665
2007 –XXX
2008 do 31/8 –1828
2009 od 3/10 –1625návšt!vník#
Podotýkám, že od 31. 8. 2008
do 3. 10. 2009 bylo muzeum pro

ve"ejnost uzav"eno z d#vodu
stavby nových expozic. Po et
návšt!vník# od po átku letošního
roku dosáhl k 31. 8. ísla 5010,
což hovo"í za vše. Z uvedeného
po tu využilo 1484 lidí pln! služeb turistického informa ního
centra. Je jisté, že vysoká investice, na které se z velké ásti podílela dotace z fond# EU, se nevrátí
ve Þnancích, ale pouze v rovin!
morální a reprezenta ní. Kredit
m!sta u spokojených návšt!vník#
muzea je opravdu vysoký.
Místní lidé na nových expozicích obuvnictví a kamenictví
oce%ují p"edevším d#stojnou p"ipomínku osud# svých rodi # i
známých, vždy$ který „sku ák“
nem!l n!koho z rodiny v kamenopr#myslu nebo v ševcovin!.
Vzdálen!jší návšt!vníci jsou v!tšinou p"ekvapeni typem a úrovní
výstavy, kterou v!tšinou v m!st!
naší velikosti v#bec ne ekali.
Jako velmi š$astné se ukázalo za"azení tzv. interaktivních prvk#,

esky "e eno v!cí, které si mohou
návšt!vníci sami osahat, spustit i
pozorovat jejich funkci. Jedná se
o je"ábek, svážnou, ukázku lanovky i funkci beranové štípa ky.
V obuvnictví si návšt!vníci zvlášt! oblíbili ševcovskou sv!tni ku
i unikátní kopírku na kopyta. Pokud má turista zájem o kompletní
prohlídku, nebývá výjimkou, že u
nás stráví více než dv! hodiny.
Ze zajímavých výprav, které
muzeum navštívily, musím zmínit
t"i zájezdy zrakov! postižených
ob an#. Bu& se zbytky zraku,
nebo úpln! slepých. Pro n! jsme
p"ipravili zvláštní program, zam!"ený p"edevším na hmatové a
sluchové vjemy a poznatky. 'asté
jsou zájezdy senior# z nejr#zn!jších kout# republiky. Co se však
tém!" vytratilo, jsou zájezdy škol.
Je to však celorepublikový jev,
kdy rodi e nejsou moc ochotni
Þnancovat drahou autobusovou
dopravu.
Jako velmi úsp!šné akce se

ukázaly prohlídky spojené s "emeslnými ukázkami. Mohli jste je
navštívit v ervnu o muzejní noci
a v srpnu p"i skute ském jarmarku. Oživlá kovárna, štípárna i
ševcovský verpánek vždy budily
zaslouženou pozornost. Tyto akce
budeme samoz"ejm! opakovat i
v p"íštím roce.
Krom! stálých expozic jsme
ve"ejnosti nabídli 6krátkodobých
výstav, n!kolik koncert# a oblibu si získal cyklus cestopisných
p"ednášek organizovaných Ing.
Ladou Bakrlíkovou z Turistického a informa ního centra. Do
konce tohoto roku prob!hne ješt! výstava graÞky Jana Netušila
(26/10–21/11)a výstava eských
a moravských betlém#, která zane 1. prosince. Váno n! lad!ný
koncert m#žete navštívit 8. prosince. Sledujte naše internetové
stránky www. muzeum.skutec.cz
a www.skutecsky.navstevnik.cz.
MUZ

Také budova gymnázia by se m!la do kat zatepletní v rámci programu Zelená úsporám.

Gymnázium na návštěvě v Národním
Již 16let se hraje na scén! Národního divadla commedie dell’arte italského dramatika Carla Goldoniho. A není se v#bec emu divit!Inaše gymnázium se tedy rozhodlo 14. zá"í 2010tuto hru navštívit. O tom, jaký je o
p"edstavení zájem, sv!d í i fakt, že na vstupenky jsme ekali v po"adníku
p"es dva roky!Zájezd domluvil, za"ídil a vedl pan u itel Václav Moty ka,
za což mu pat"í velký dík všech zú astn!ných.
V hlavní roli se jako sluha Truffaldino p"edstavil Miroslav Donutil, ve
vedlejších rolích byl k vid!ní Karel Pospíšil, Kate"ina Hrušínská, Filip
Rajmont a další herci naší první scény. Nutno dodat, že i když byly jejich výkony jakkoliv dobré, zastínil je brilantní výstup práv! Miroslava
Donutila, který ve h"e uvádí lidi v smích tém!" každým svým slovem a
p"edevším skv!lou interakcí s obecenstvem. (Na p"ípadné zájemce o hru
apeluji, aby si nezapomn!li doma krajíc chleba!)
Velkým plusem hry je její zvuková kulisa, kterou tvo"í nejen živá hudba, ale i živé zvukové efekty!A nejedná se o tuctový velký orchestr. Na
první pohled oby ejná kapela v jednoduchém složení, ale d!lá opravdové
divy v podtržení a umocn!ní atmosféry. Jednoduché, ale ú inné.
Jednoduchá a ú inná je celá hra. Excelentní výkon Miroslava Donutila,
vtipem nabité scény a skv!lá hudba. To jsou v!ci, na které se vyplatí zajít.
Michal Cemper,septima,
Gymnázium Suverénního !ádumaltézských rytí!"ve Skut#i

