SKUTE SKÉ NOVINY

Akce CIF a DOMESTOS
n a Z Š Sm etan o v a fi n iš u je
Prozatím jsme v sout"ži CIF a DOMESTOS na 5. míst (upoutávku na
ni jste ur!it" zahlédli v televizi). Pokud toto místo uhájíme, nebo dokonce
vylepšíme, získáme Þnan!ní prost edky v hodnot" 500 000 K! na za ízení
nového d"tského h išt".
Možná má n"kdo pocit, že se ho n"jaké nové d"tské h išt" netýká, slýcháváme takové reakce ob!as i od žák# vyšších ro!ník#, ale to jenom proto, že
zatím žádné h išt" vybavené podle našich p edstav nemáme. Kdybychom
ho m"li, mohou si sem chodit hrát jejich kamarádi, pozd"ji t eba i jejich
d"ti.
P isp"jete-li ZŠ Smetanova do této sout"že, zvýšíte naše šance na úsp"ch.
Proto pokud jen trochu m#žete a pokud si budete jeden z výrobk# CIF nebo
DOMESTOS po izovat, jakýmkoli zp#sobem doru!te ú!tenku z obchodu,
fakturu (pop . jejich kopie) do naší ZŠ Smetanova ve Skut!i. Akce kon!í
29. íjna 2010.
Naše d"ti (hlavn" ty menší) Vám budou vd"!né. Když už jsme se dostali
tak daleko, nevzdáme to!!! Vy nám m!žete pomoci a práv s Vaším p"isp ním se m!že nejen naše škola, ale i celá Skute# ukázat a zviditelnit.
D kujeme. ZŠ Smetanova.

1 . z á ři n a Z Š Sm etan o v a

krátce zacvi!it. P ítomní se dozv"d"li všechny pot ebné informace o
cvi!ení aerobiku a mohli i rovnou
na míst" vyplnit a odevzdat p ihlášku.
Ve Skut!i se bude cvi!it každou
st edu, v t"locvi!n" ZŠ Komenského, a to pro t i v"kové kategorie. Ti
nejmladší od 16h., starší od 17h. a
nejstarší od 18h. Podle dalšího zájmu budou p ípadn" termíny upraveny. P ípadné další informace m#žete získat u p. Ivy Mrkvi!kové na
tel.!.:725 380 477nebo 731 708907.
/
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P R V N Í Š K OL N Í DEN

V letošním školním roce 2010/
2011byla na naší škole otev ena jedna první t ída s 25 žáky, kterou vyu!uje paní u!itelka Mgr.Jana Pe inová. St eda
1.9.2010 byla jejich prvním školním dnem. Úsp"šný celý školní rok jim
všem p išel pop át editel školy Mgr. Leoš Lukaštík spolu s panem starostou
Pavlem Novotným, nechyb"la ani paní radní Ludmila Navrátilová, vedoucí
odboru školství paní Lenka Balounová a z Krajského ú adu Pardubického
kraje Ing. Jan Ptá!ek a Mgr. Hana Pochobradská.
„Prv$á#k!m p"ejeme š%astnévykro#ení do jejichškolního sv ta“
ZŠ Smetanova

Ve školním roce 2010/
2011 nastoupilo do první t ídy ZŠ Smetanova
25 d"tí. První den ve škole pro n" byl docela ur!it" velkým zážitkem.

Aerobik pro dívky na ZŠ Komenského
Ukázková hodina aerobiku p ilákala do t"locvi!ny ZŠ Komenského
vedle n"kolika rodi!# ne!ekané velké množství hol!i!ek, d"v!at i dívek. Nejenže byla akce zajímavým
zpest ením st ede!ního odpoledne,
ale ukázala se pro p ípadné zájemce
jako ideální. Poté co diváci zhlédli
dv" ukázkové skupinové sestavy
d"v!at z hlineckého Aerobik klubu,
si mohli ud"lat p edstavu o tom,
jak vypadá b"žná cvi!ební hodina.
V záv"ru si mohly nové zájemkyn" spolu s hlineckými d"v!aty pod
vedením cvi!itelky Ivy Mrkvi!kové
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Mažoretky ZŠ Smetanova vystoupily p i slavnostním otev ení nové
sportovní haly ve Skut!i.

Také na ZŠ Komenského byla slavnostn" zahájena výuka prv$á!k#. P ivítat ve škole je krom" pana editele p išla i radní m"sta Ludmila
Navrátilová.

Létání bez bariér s Providentem na letišti ve Skutči
„Nedá se popsat jiskra v o ích nemocného, neumím namalovat úsm!v,
který byl na tvá"i klient# a bohužel se
nevcítím ani do euforie, která vládla
po p"istání „Anduly“. Pro tyto d!ti
je to zážitek, ze kterého budou erpat
ješt! hodn! dlouho. Dovedou si vážit
všeho a všech, kte"í pro n! cokoliv
ud!lají, pomohou a stojí jim po boku
p"i p"ekonávání velké p"ekážky zvané b!žný život“. To jsou slova jedné
z ú!astnic charitativní akce, která se
konala 11. zá í na letišti ve Skut!i.
Více než 130 d"tí a t"lesn" postižených z r#zných kout# naší republiky si na skute!ském letišti užívalo
den plný p ekvapení a zážitk#. Již
tradicí a nejv"tším zážitkem jsou
ur!it" vyhlídkové lety, ale ú!astníci se mohli povozit na !ty kolkách,
pohladit si orla, sokola nebo raroha, prohlédnout si letecké modely,

zaskákat na trampolín". Doslova
v obležení d"tí byly v hangáru naši
p átelé z kade nického salónu Matrix Angel, kte í pro d"ti p ipravili
sout"že, malování na hedvábné šály,
tombolu, kde vyhrál každý a mnoho
dalších aktivit. D"v!ata odcházela
s barevnými pramínky a po zásahu
kade nických mistr# se prom"nila v malé sle!ny, zkrátka každý si
p išel na své. Výt"žek z tomboly,
7220 K! byl p edán jako p ísp"vek
na dopravu koordinátorce z „Klubu
t"lesn" postižených“z Opavy. Klub
vojenské historické techniky zase
uva il vynikající guláš z polní kuchyn" a kluci si zast íleli a zahráli
na vojáky.
Dlouhou chvíli !ekání na vyhlídkový let zkrátil pestrý letecký
program. Historická letadla, rogala,
vojenské vrtulníky, akrobatické spe-

ciály, seskoky parašutist# a na záv"r
i pr#lety dvojice nadzvukových letoun# Jas 39 Gripen, to vše bylo na
letišti k vid"ní.
I v letošním roce si splnila sv#j
sen - tandemový seskok - dívka, která je upoutána na vozík po nezda ené operaci. A poprvé v &eské republice jsme vid"li sla$ování vozí!ká #
z upoutaného horkovzdušného balónu ve výšce 35 metr#.
Záštitu nad celou akcí p evzal
hejtman Pardubického Kraje Radko Martínek a ú!astníky p ilet"l
pozdravit známý hudební skladatel
Ond ej Soukup.
Byl to krásný den, který si užili
nejen naši hosté, ale i my, !lenové
Aeroklubu Skute!, pro které je tato
akce „srde!ní“ záležitostí. Proto
i naše díky pat í Þrm" Provident
Financial a dalším sponzor#m a

doufáme, že nám z#stanou p ízniv"
naklon"ni.
Za AK Skute#
Jana Kincová

Ve Ž%árci prob"hlo zahájení školního roku pro d"ti ze školy i ze školky netradi!n" p ed budovou školy. Zú!astnil se ho i starosta Skut!e Pavel
Novotný, který spolu s d"tmi vypustil i lampión št"stí s p áním škole.

Zamyšlení nad vesnickou
školou ve Žďárci
Pro v"tšinu z nás byla školní léta tím nejzajímav"jším v dob" d"tství.
Vzpomínáme na ni jako na místo zážitk#, zábavy, práce a u!ení.
Pro ž%árecké obyvatele není škola pouze budovou, kam se chodí žáci
vzd"lávat. Je místem kultury, spole!enských i sportovních událostí, je prostorem pro místní rozhlas, p íjemným zázemím pro volební okrsek, místem
života, bez n"hož by obec byla velmi ochuzena.
D"ti vyr#stají a u!í se svými vrstevníky ve své obci, kterou dob e znají.
Kladem je menší kolektiv starších i mladších d"tí. Je p ínosem pro sociáln"
zaostalé a slabší žáky. U!í se zde v"tší ohleduplnosti, tolerantnosti, samostatnosti.
P ed šesti lety byl osud naší školy ve Ž%árci u Skut!e tém" zpe!et"n.
Došlo k náhlému ukon!ení !innosti vedení školy a tím k velkým chybám,
které by bez zásahu pana starosty Novotného vedly k zániku školy. Díky
n"mu jsme z#stali nezrušeni. Chci pod"kovat nejenom za tento !in, ale také
za to, že pan starosta dob e pochopil význam a hodnotu vesnické školy.
Ani ve vybavenosti !i hezkém prost edí v ni!em nezaostáváme! Každý t etí
žák má u nás k dispozici po!íta!, práv" poskytnutá dotace EU nám umožní
zakoupit dv" interaktivní tabule. P"kn" a !ist" p#sobí také nov" zrekonstruované toalety a umývárny v ZŠ i MŠ. Nový pedagogický kolektiv zase
zkvalitní výuku anglického jazyka a akce školy.
Za posledních p"t let jsme také díky podpo e z izovatele, rodi!# a p átel
školy mohli ze šedých nezajímavých chodeb a t íd ud"lat barevn" lad"né
p íjemné prost edí. Spole!nými akcemi s rodi!i, s p áteli školy a Sborem
dobrovolných hasi!# Ž%árec zpest ujeme místní spole!enský život.
1. zá í nastoupilo do naší ZŠ a MŠ 56d"tí. Z reakcí žák#, kte í se k nám
po opušt"ní školy vracejí a rodi!#, kte í (a! jsou z r#zných dálek) volí naši
MŠ, víme, že naše snahy o zachování školy a zvýšení její úrovn" nebyly
marné.
Chci na záv"r pod"kovat sama za sebe a za d"ti všem místním lidem, p átel#m školy a panu starostovi Novotnému za pochopení významu a hodnoty
ž%árecké školy.
Mgr. Radka &ervinková

