SKUTEČSKÉ NOVINY

Fotbalové přípravce se v kraji daří
Od letošní sezóny nastartoval ČMFS prostřednictvím krajských svazů
nový herní systém fotbalových soutěží mládeže. Hraje se na hřišti 45x25m,
jsou menší branky, tým tvoří 5 hráčů a brankař, hraje se menším míčem,
neplatí ofsajdy, střídá se hokejovým způsobem. To jsou hlavní principy fot-

STRANA 3

Stalo se v prosinci před 50 lety
Konec roku bývá obvykle ve znamení různých hodnocení činnosti a provádění statistik. Díky kronikářově pečlivosti se můžeme podívat i na souhrnnou činnost některých organizací a spolků.

KINO

V roce 1960 bylo uskutečněno celkem 126 promítání 72 filmů. Do kina
přišlo celkem 16.354 diváků, z toho 2.420 dětí. Nejvíce navštíven byl film
„Kam čert nemůže“, který se promítal třikrát a celkem jej vidělo 623 lidí.
Nejméně navštíveným filmem byl „Vyšší princip“ s 58 diváky. Skladba filmů
dle země produkce byla tato SSSR 24; ČSSR 19; Francie 7; NDR 7; MLR
5; BLR 3; Čína 2; a po jednom filmu ze zemí: Itálie, Norsko, Anglie, NSR
a Korea.

MÍSTNÍ LIDOVÁ KNIHOVNA

 Vítězné družstvo turnaje v Pardubičkách
stojící zleva: Vařejčko Adam, Tichý Tomáš, Paulus Tomáš, Skála Dominik, Mrázek Dominik, Bureš Matěj, klečící zleva: maskot Vařejčko
Marek, Bezdíček Bóďa, Blažejovská Veronika, Veverka Jeník, maskot
Blažejovský Mojmír
balových pravidel krajské miniligy přípravek. Hráči jsou neustále v kontaktu s míčem, jsou nuceni zvládnout techniku i pohyb bez míče na malém
prostoru. O dramatické situace i pěkné technické akce není nouze.
Fotbalový klub FC Junior 2007 v krajském přeboru úspěšně reprezentuje
družstvo mladší přípravky, které je sestaveno z chlapců a děvčat narozených v roce 2002 a mladších. Tým trénuje 3x týdně a o víkendu se se
svými soupeři pravidelně utkává v miniturnajích, ve kterých sehraje vždy
3 zápasy. Soupeři jsou opravdu zdatní – FK Pardubice, AFK Chrudim, SK
Holice, FK Přelouč, SK Chrudim. Po kvalitních a bojovných výkonech ve
většině zápasů sedmi turnajů přezimují mladí fotbalisté na 1. místě tabulky.
Z 21 zápasů 14 vyhráli, 5 remizovali a jen 2 prohráli. Získali 47 bodů a
svým soupeřům nastříleli 86 branek a 29 dostali.
I zimní přípravnou sezónu zahájilo družstvo úspěšně. Na prvním halovém fotbalovém turnaji pořádaném klubem FC Junior 2007 v neděli 14.11.
2010 vybojovali hráči stříbrné medaile, když ve finále prohráli s velice
silným týmem Svitav. Všem zúčastěným družstvům se v nové hale líbilo
a slíbili, že rádi přijedou na každý další turnaj.
Tým mladší přípravky vede trenér Mojmír Blažejovský se svými asistenty Jiřím Paulusem a Martinem Veverkou. Na úspěšných výsledcích
se podíleli: brankaři Blažejovská Veronika a Dalecký Michal; hráči Bačáková Zuzana, Bezdíček Bóďa, Bureš Matěj, Fišer Tomáš, Klapal Jakub,
Mrázek Dominik, Netolický Lukáš, Paulus Tomáš, Salát Martin, Skála
Dominik, Tichý Tomáš, Vařejčko Adam, Vařejčko Tomáš, Veverka Jeník.
Trenéři i hráči děkují všem rodičům, kteří zabezpečují nejen dopravu,
ale na všech turnajích o hráče obětavě pečují a hlavně neúnavně fandí.
Mojmír Blažejovský

Turistická hra stále láká nové návštěvníky
Již čtvrtou sezónu jste mohli prožít s turistickou hrou Od maštalí do podhradí aneb soutěžte s rytíři Toulovcem a Tasem. S potěšením můžeme konstatovat, že opět vzrostl počet soutěžících i podíl turistů ze vzdálenějších
koutů naší vlasti.
V druhém listopadovém týdnu byl letošní ročník ukončen slosováním
všech účastníků. Losování hlavních výher proběhlo tentokrát v prostorách
rodného domu hudebního skladatele Václava Jana Tomáška, který patří
mezi dvacítku soutěžních stanovišť. Štěstí se usmálo na sedm níže uvedených soutěžících, které čekala nejen odměna v podobě zajímavých cen, ale
i kalendáře Toulovcových Maštalí na příští rok.

Měla tento rok návštěvu 6.080 čtenářů, kteří si vypůjčili 19.217 knih.
Z našich autorů je nejvíce žádán Jirásek, Rais, Nováková, Olbracht, Stašek, Vrba, Morávek aj. Z cizích autorů je nejvíce žádán Feuchtwanger,
Stevenson, Cooper, London aj. Ze současných sovětských autorů se nejvíce čte Šolochov, Erenburg, Kuzněcov, Nikolajevová, Ketlinská aj.
V září 1960 byla provedena pracovníky Okresní lidové knihovny v Chrudimi prověrka knihovny a byla vyřazena všechna zastaralá a opotřebovaná
literatura. Celkem bylo vyřazeno 1.315 knih. Prověrka způsobila menší pokles výpůjček a bude to ještě dlouho trvat, než se čtenáři naučí číst pokroková
díla našich i cizích autorů v takovém počtu, aby nebylo voláno po zastaralých
a únikově dobrodružných dílech apod.

MUZEUM

V tomto roce měl být již konečně upraven špitálek. Bohužel vinou stavebního podniku se tak nestalo. Kromě jiného nejsou dosud podlahy v 1. patře
a vůbec vnitřní zařízení. Nejhorší však je při tom loudavém provádění, že
některé, zvláště práce zednické nejsou kvalitní. Také venkovní okna se nedají
většinou vůbec zavřít.
Expozice muzea letos navštívilo 1.878 osob, hlavně školních žáků. Podle
okresního plánu mělo být muzeum úzce specializováno jen na dělnické hnutí
na Skutečsku. S pomocí rady MěNV bylo docíleno, aby naše muzeum mělo
širší úkol, a to shromažďovat hmotné doklady a vytvářet expozice k vývoji
společnosti a průmyslu se zaměřením na dělnické hnutí, průmysl kamene a
obuvnictví, přírodovědu, zvl. geologii a vlastivědu bývalého soudního okresu skutečského. Do kanceláře muzea byl zaveden telefon s číslem 203.

SVAZ ČS.-SOV. PŘÁTELSTVÍ

Předseda SČSP seznámil účastníky výroční schůze s vývojem organizace
od jejího založení v r. 1925. Zdůraznil radostnou práci, kterou koná místní
pobočka pro uvědomění občanstva a poznávání Sovětského Svazu.

ČSČK

Místní skupina Čs. červeného kříže uspořádala v tomto roce tři přednášky - „O správné výživě“, „Daruj krev“ a „TBC a životospráva“. Členové se
účinně zúčastnili různých akcí, např. Leteckého dne ve Skutči; Ležáky - cyklistické závody městem; Motozávody u Sv. Anny a Spartakiády.

ČINNOST MJ ČSPO



POHYB OBYVATEL

3. cena - poukaz na ubytování 6 osob s 50% slevou
v Turistické ubytovně Toulovec v Proseči
Vítek Kiršner, Sloup

6. cena - rodinná vstupenka na prohlídku zámku Nové Hrady
a Prvního českého muzea cyklistiky
Filip Hausknecht, Praha
7. cena - roční permanentní vstupenka pro 3 osoby na rozhledny
Sdružení obcí Toulovcovy Maštale
David Cisarík, Šumperk
Všem vylosovaným výhercům gratulujeme
a těšíme se na zahájení další turistické sezóny!!!
Ing. Lada Bakrlíková

Projekt je spolufinancován Evropskou unií
a Pardubickým krajem.

Účastníci spartakiády v Praze

V roce 1960 zemřelo celkem 20 osob přímo v místě, a to 13 mužů 7 žen.
Z dětí žádné. Mimo Skuteč asi 15 osob, většinou v nemocnicích. Sebevraždou jedna žena. Narozených v místě 1 děvče, mimo Skuteč v porodnicích a
v nemocnicích 15 chlapců a 16 děvčat. Většina novorozeňat dostala od ZV
ROH peněžité dary v částce 100,- až 200,- Kč. V matričním obvodě bylo
uzavřeno celkem 40 sňatků. Trvale bydlících k 31.12. je 3.336 obyvatel.
zapsal kronikář Josef Gruber, z kroniky vybral Libor Aksler

2. cena - publikace 1 000 HRADŮ, ZÁMKŮ A TVRZÍ
Eliška Jelínková, Chrudim

5. cena - cyklo přilba a blikačka - Cyklo Jožák
Kamil Hrnčál, Košumberk

 Několik vystoupení měl i velmi oblíbený estrádní soubor Kvítko.
Zde zleva jeho členové: Macoun, Mokrý, Drahošová, Novák, Kučera
a Koráb

Místní jednota Čs. požární ochrany konala celkem 9 schůzí s průměrnou
účastí 12 členů a 1 výroční schůzi za účasti 36 členů. Školení bylo provedeno
třikráte a cvičení devětkrát. K požárům byl sbor volán sedmkrát s hlavním
zásahem při požáru Uhelných skladů ve Skutči dne 17. září 1960. Bylo provedeno 102 protipožárních prohlídek, včetně budov v JZD Skuteč. Pohotovost členů ve zbrojnici 89 hodin 23 členy sboru. Žňové ostrahové hlídky
konány po 27 dní, 54 členy, celkem 432 hodiny. Brigády byly uskutečněny
pro JZD při úpravě luk, při žních a na bramborách 25 členy sboru. Na výzvu
MěNV dále odpracováno 68 hodin při čištění koupaliště, 120 hodin při úpravě zbrojnice a 192 při údržbě strojů. Stav členstva k 31.12. je 86.

1. cena - abonmá pro jarní cyklus divadelních představení
v Kulturním klubu Skuteč
Vojtěch Wagner, Kynšperk

4. cena - permanentka na 10 vstupů na aquaerobic
v plaveckém bazénu Skuteč
Iveta Janáková, Trutnov

 V tomto roce byla také zahájena přestavba bývalé sokolovny. Pohled z Tyršovy ulice.



Skutečské noviny
– lukrativní místo pro inzerci
Moc nás těší, že zájem o inzeráty ve Skutečských novinách stále roste.
Vedle obvyklé řádkové inzerce a inzerátů menších firem a lokálních podnikatelů v posledních dvou letech zaznamenáváme i zájem ze strany velkých
společností.
Příjmy z inzerce zaplatí polovinu nákladů
Skutečské noviny pravidelně nacházíte každý měsíc ve svých poštovních
schránkách. Možná byste se o nich rádi dozvěděli víc. Vycházejí v nákladu 2700 ks a jsou zdarma distribuovány do všech domácností ve Skutči a
v přidružených obcích. Roční náklady na jejich vydávání dosahují částky
téměř 200 tisíc korun. Dnes již můžeme říct, že poloviční část nákladů se
nám do rozpočtu vrací zpět v podobě příjmů za inzerci. Všem inzerentům bychom tedy za jejich spolupráci v uplynulých letech rádi poděkovali.
Mimo to, že si zajistí adresnou reklamu, přispějí na dobrou věc a vydávání
Skutečských novin tím podpoří.
Případné problémy s roznáškou
Náklad SN je v současné době dostatečný. Přímo na radnici (sekretariát)
jsou každý měsíc k dispozici volné výtisky pro návštěvy i jiné příležitostné
zájemce. Máte-li např. příbuzné, nebo známé, které zajímá dění ve Skutči
(ať už v oblasti kultury, sportu, výstavby apod.)., můžete si pro ně kdykoli
přijít. Pokud však SN ve své schránce nenacházíte, nahlaste, prosím, tuto
situaci na poště. Děkujeme.
Lenka Balounová

Čištění zabahněného koupaliště

Inzerce ve Skutečských novinách
Platné od 1. 1. 2010

Rozměr
Cena včetně DPH
celá strana
11.900,- Kč
1/2 strana
5.950,- Kč
1/8 strany (8,5 x 12,5 cm)
1.500,- Kč
formát vizitka
715,- Kč
řádková inzerce
240,- Kč
- Při opakované inzerci počítáme cenu o 15 % nižší a za opakovanou
inzerci považujeme trojí opakování (včetně prvního inzerátu).
Opakování inzerátu po celý rok … sleva 30 %.
- Uvedené ceny jsou platné pro černobílou inzerci, v případě barevného
provedení + 30 % ceny, na 1. straně (barva) ...... + 100 % ceny.
- Další formáty se vypočítávají poměrnou částkou.

Možnost zdarma zveřejnit svou ﬁrmu,
provozovnu nebo živnost máte
v katalogu ﬁrem na: www.skutec.cz
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