SKUTEČSKÉ NOVINY
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Bývalé poddanské město rychmburského panství zastihl počátek 60.
let 19. století v situaci, kdy se stalo
sídlem okresního soudu a dalších
úřadů nutných pro fungování samostatného soudního okresu. Skuteč
se na základě zákona o obecním
zřízení z počátku roku 1862 začala
proﬁlovat jako přirozené centrum
okolního kraje. Ve večerních hodinách 7. května 1862 vypukl v domě
čp. 428 požár, kterému podlehla
celá východní část náměstí včetně
přilehlých ulic. Sjely se k němu hasičské sbory z okolních obcí včetně
nedalekého Rychmburku. Každá
obec a město musely od počátku
novověku na základě císařských
nařízení disponovat hasičským
vybavením a mužstvem schopným
provádět potřebné hasičské a záchranné práce v zástavbě většinou
vybudované z hořlavých materiálů. Přítomnost hasičské techniky
a vycvičeného mužstva zabránily
mnohonásobně větším škodám. Po
požáru město zachvátila stavební
horečka. Skuteč se začala proměňovat ze středověkého města na moderní aglomeraci.
Prusko – rakouská válka v létě
1866 představovala pro Skuteč zastavení obnovy města a zbídačení
obyvatelstva. Po bitvě u Hradce
Králové, kdy byla rakouská vojska
na hlavu poražena pruskými armádami, Skuteč zaplavily houfy rakouských vojáků prchajících před
pruskými pronásledovateli na jih.
Uprchlíci okolo sebe šířili zprávy
o krvelačných Prusech, kteří vraždí
a loupí. Ve městě vypukla panika.
Obyvatelé Skutče mající příbuzné
v horských oblastech Čachnova,
Svratouchu a Svratky se rozhodli
nalézt úkryt tam. Obyvatelé okolních obcí se snažili ukrýt to nejcen-

nější, co měli, v různých skrýších
a ženy a děti odeslali do lesních
roklin, které užívali nekatolíci ke
konání tajných bohoslužeb, ve víře,
že nebudou odhaleny pruskými vojáky.
Přes Skutečsko prošlo v období
července a srpna 1866 okolo 40.000
pruských vojáků. Úkolem městského úřadu ve Skutči bylo zajistit dostatečné množství potravy a ubytování pro okupační jednotky. Došlo
ke spotřebování veškerých potravin,
zabavení dobytka a koní nalézajících se ve Skutči a jejím okolí. Okupace v období žní navíc znemožnila
provedení sklizně. Po odchodu Prusů na Skutečsku vypukla v srpnu až
říjnu 1866 epidemie cholery, která si
vyžádala několik desítek mrtvých.
Hrozícímu hladomoru zabránila intervence státních úřadů a ředitelství
panství Rychmburk, kterým se do
zimních měsíců podařilo do Skutče
dopravit takové množství potravin,
jenž umožnilo obyvatelům Skutče
přežít do sklizně v roce 1867.
Dne 16. srpna 1867 v podvečer
postihl Skuteč další požár, který
vznikl na náměstí v domě, v němž
zemřel spisovatel František Jaromír
Rubeš. Požáru
podlehlo 102
domů, chlévů a stodol s
úrodou, která
měla zahladit
následky pruské okupace.
Požár vyvolal
vlnu solidarity
v celém českém království. Probíhaly
sbírky
jak
ﬁnanční, tak

Fotbalový oddíl FC Junior Skuteč 2007 o. s.
provádí nábor chlapců a dívek od 5 let věku.
Přijďte se nezávazně podívat na tréninkovou
jednotku, s dítětem zde můžete zůstat,
pomoci jemu i nám.
Co nabízíme vašemu dítěti?
Odbornou péči kvaliﬁkovaných trenérů
Vynikající tréninkové podmínky, tréninkové pomůcky
Přívětivé a profesionální prostředí
Slevový program při součinnosti rodičů
Tréninky 2 krát týdně
Kde to najdu, kde se zeptat?

materiální na pomoc „pohořelcům“
ve Skutči. Zde se velice vyznamenal
představitel nedalekého hlineckého
okresu Karel Adámek mající díky
své matce vazby na Skuteč, neboť o
Skutči referoval na zemském sněmu
a místodržitelství a pořádal veřejné
sbírky na její obnovu. Skuteč se tak
dočkala výrazné podpory i ze strany
státních úřadů. V řadě obnovovaných budov došlo k rozšíření zázemí pro obuvnické dílny.
Skuteč se do roku 1908 stala
obuvnickým městem. Dopad uvedených událostí na město nejlépe
ukazuje demograﬁcký vývoj. V
roce 1838 zde v 563 domech žilo
3408 obyvatel, v roce 1869 to bylo
pouze 2089 obyvatel v 573 domech.
V roce 1910 pak již ve městě žilo
4345 obyvatel v 522 domech. Zásadní zlom pro další vývoj tohoto
poněkud odlehlého kraje představuje 1. červen 1871. Ve stanici Skuteč
(dnes Žďárec u Skutče) se poprvé
setkaly vlaky jedoucí z Havlíčkova
(Německého) Brodu a Rosic nad
Labem. Železnice rozšířila prodej
zdejších produktů do vzdálenějších
částí rakouského soustátí.
Dne 6. října 1897 přijel po nově
vybudované lokální dráze vedoucí
ze Svitav do stanice Skuteč vlak do
samotné Skutče (tehdy Skuteč-město). Budování železnice s sebou
přineslo potřebu značného množství výrobků ze žuly. Postupně docházelo ke zlepšování hospodářské
a sociální situace. Na jaře 1914 se
Skuteč nacházela v pozici hospodářsky rozvinutého města s fungujícími společenskými korporacemi
se silným pročesky orientovaným
nacionalismem, který se projevil po
vypuknutí 1. světové války.
Mgr. Michal Štorek
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V intencích jednoho čínského přísloví, které říká, že chce-li někdo znát budoucnost, musí přemýšlet o minulosti, jsme pro vás připravili novou rubriku s názvem Stalo se před … Celý rok se budeme prostřednictvím
výpisků z kroniky města r. 1960 vracet do Skutče, do doby před 50 lety. Doufáme, že vás zápisy tehdejšího
kronikáře Josefa Grubera ze všech oblastí veřejného i společenského života zaujmou, přimějí k zamyšlení a
někdy třeba i pobaví. Výňatky pro vás celý rok bude vybírat vedoucí městského muzea Libor Aksler.
Úkoly MNV v roce 1960
(kronika str. 191)
Předseda MNV s. Jožák Jaroslav
ve své zprávě na řádném zasedání
MNV konaném dne 5. ledna hovořil o úkolech v roce 1960. Pokud se
projednával rozpočet jak ve ﬁnanční
rozpočtové komisi při MNV, tak i
v radě MNV, bylo k tomuto mnoho
připomínek, protože hlavně položky
příjmu nebudou stačit na nutné výdaje MNV, které bude nutno v roce
1960 ﬁnancovat. Připomíná, že bude
tedy nutno na dnešním zasedání učinit usnesení a toto odeslat na ONV s
požadavky zvýšení rozpočtu.
Jedná se o dokončení některých
akcí v letošním roce. V prvé řadě
o dokončení vodovodní přípojky z
Přibylova do Nové Vsi. Na tuto akci
MNV zaplatil téměř Kčs 40.000,- a
koncem roku jsme obdrželi od ONV
Kčs 15.000,-. Ovšem peníze ještě
dodnes nebyly poukázány do Státní
banky. Jako další nezajištěná položka po stránce ﬁnanční je čištění
města a veřejné osvětlení. Bude také
nutno přikročit ke generální opravě
celého městského rozhlasu, který
je v dezolátním stavu. To si vyžádá
částku nejméně 15 tisíc Kčs, rozpočtově je zajištěna pouze částkou
1,5 tisíc korun. Rovněž na kapitole
místního hospodářství není zajištěna
částka pro dokončení koupaliště, aby
mohlo býti kolaudováno a dáno do
užívání naší veřejnosti. Na kapitole
školství a kultura jsou již všeobecně
známy stesky ředitelů škol k nízkému rozpočtu a prozatím i na této kapitole není naděje na jeho zvýšení.
V další části zprávy byly uvedeny
akce, které chce MNV uskutečniti:
1) bude pokračováno ve výstavbě
sportovního stadionu
2) upravení místní komunikace ul.

<ÊÖ`ÀãL>Ê
Õ>V

v zimním období v tělocvičně
ZŠ Komenského
v letním období na fotbalovém hřišti
ve Skutči
Kdy a v kolik?
úterky od 15:30 do 16:30 hod.
pátky od 15:30 do 16:30 hod.
Co na sebe?
Vhodné sportovní oblečení, v létě kopačky, v zimě tenisky, dobrou náladu
Podrobnější informace: na tréninku či na
tel.: ing. Mojmír Blažejovský 602 443 734,
Ing. Jan Krupka 775 55 98 55.

S nastupující zimou bude
Městským úřadem ve Skutči
a přilehlých obcích prováděna
zimní údržba komunikací. Spočívá v pluhování a solení místních komunikací a úklidu sněhu
na chodnících. Žádáme občany,
aby své automobily parkovali na
vyhrazených místech a způsobem, který nebude bránit pohybu pluhů po komunikaci.

vodě, čistota prostředí, momentální
stav a nálada dítěte, apod.) a také
samotná výuka plavání. Kurz je určen dětem ve věku od 1 roku do 6
let. Děti jsou rozděleny do skupin
dle věku a pokročilosti. Jednotlivé
lekce probíhají 1x týdně, v pátek v
určenou hodinu.
Co budete potřebovat na lekci? Pro dítě a doprovod hygienické
potřeby, sprchové mýdlo, osušku,
plavky a kosmetiku, kterou používáte po koupání, náhradní plenku
pro dítě. Děti potřebují plavky s
gumičkou kolem nožiček nebo speciální jednorázové plenky do vody.
Pro rodiče jsou nutné klasické plavky (ne bermudy). Vhodná je obuv

určená k bazénu (není nutností).
Kurz se skládá z 10 ucelených
lekcí po 30 minutách. Termín zahájení nového kurzu je v pátek 15.
ledna 2010 od 8:30 hodin. Počet
dětí v jedné skupině je 8. Přihlášky
a informace: Ing. Jan Krupka, tel.
775 55 98 55, jan.krupka@skutec.cz. Cena kurzu činí 1 200 Kč
včetně použití sauny.
Přijďte si k zařádit se svými dětmi pod odborným dohledem na náš
bazén.
Ing. Jan Krupka, vedoucí společnosti Městská sportoviště Skuteč,
s. r. o.
více na webových stránkách:
www.sportovisteskutec.cz

Čs. armády výdlažbou
3) zahájit výstavbu 18 bytových jednotek nově ustaveným občanským
bytovým družstvem
4) mimo rozpočet MNV se podílet
na výstavbě kulturního domu, který
se musí státi v letošním roce záležitostí všech našich občanů. Předběžné výsledky při získávání závazků
jsou velmi slibné a až dosud bylo
uzavřeno přes 8 tisíc brigádnických
hodin na výstavbu domu. Jistě, budou-li řádně odpracovány, přispějí k
dokončení tohoto velikého díla.
Hovory s občany
(kronika str. 217)

tohoto mléka je nesnadné. Mléka v
lahvích je málo. Na prodejny by se
mohlo dát, ale bylo by to na úkor
Hlinska.
Dále byly stížnosti na nedostatečné balení čokolád. Byla také stížnost
na nedostačující provoz obchodů. Je
zapotřebí, aby alespoň jedna prodejna, samoobsluha byla přes poledne
otevřena. Další připomínka byla na
oděvní obchod. Hlavně na nedostatečný výběr bytového textilu, je
nedostatek punčochových kalhot,
svetrů, halenek, pracovních obleků,
podkolenek, manšestráků. Soudruzi
zástupci vysvětlili hlavně nedostatek
pracovních obleků a manšestrů. Nedostatek se projevuje hlavně v bavlně, která se musí dovážet. Pracovní
obleky se dovážejí z Číny a Polska.
Velmi dobrá je konfekce z NDR.
Občané si stěžovali na nedostatek
pečiva i chleba. I když přijede chleba, je tvrdý a i po jiné stránce velmi nedostačující. Soudruh Pleskač
jako zástupce pekáren uvedl, že to
bylo zaviněno dovolenou dvou pekáren, takže nebylo možno zajistit
dostatečný rozvoz. Byl také uveden
nedostatek zboží v prodejně Kovomat, hlavně na sklo, porcelán a železářství.

Hovory s občany byly konány
v zasedací síni Státní spořitelny za
účasti 10 poslanců MNV a 67 hostů.
Hovory zahájil tajemník Vilém Bakeš. Konstatoval, že hovory budou
probíhat ve formě dotazů k přítomným zástupcům. Hned na počátku
bylo velmi připomínek na Pramen,
jehož zástupcem byl s. Tomek. Občané si stěžovali na nedostatek sýrů,
hlavně krájených, dále na trhu se
dlouho neobjevilo máslo s tukem,
byl také nedostatek skořice a másla II. Nejsou polotovary, neslazené
mléko a mléko v lahvích. Soudruh
V příštím vydání se můžete těšit
Tomek zdůvodnil připomínky následovně: sýry jsou dodávány více na tyto výňatky: Společenský stutavené, než krájené. Nejsou plněny dentský ples a Plán JZD.
dodávky mléka a tak není
z čeho vyrábět. Nedostatek
skořice je ojedinělý, másla
II se dává v malém měřítku
na prodejny. Nedostatek polotovarů a vůbec přísun je
omezen, poněvadž se dělají
z čerstvého masa a toho je
málo. Neslazeného mléka
používají hospodyně místo
smetany, a proto se brzy vyprodalo. Též i konzervování  Ilustrační foto
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O opravách a rekonstrukcích místních komunikací v průběhu roku jsme
již informovali, přesto se v čase bilancování k této oblasti ještě krátce vracíme. Rozdíl mezi původním a aktuálním stavem komunikací v ul. Havlíčkova, Strmá, Klínek nebo na Zbožnovské návsi nejlépe vynikne při srovnání
na fotograﬁích. Pro příklad otiskujeme jedno takové srovnání.

Kontaktní osoby:
Pavel Bezděk
731 557 485
Ing.Martin Šotys
731 557 421
Mgr. Tomáš Kopecký
731 557 467
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Vážení spoluobčané, příznivci plavání, maminky, tatínkové
s malými dětmi, rád bych vás
informoval o kurzu plavání kojenců, batolat a dětí, který bude
zahájen na našem krytém plaveckém bazénu ve Skutči v lednu
2010.
Kurzu „plavání“ se může zúčastnit dítě řádně přihlášené na základě
vyplněné a podepsané přihlášky a
po zaplacení kurzovného. Součástí
přihlášky je prohlášení o zdravotním stavu dítěte. Předmětem kurzu je hra a cvičení rodičů s dětmi
ve vodě, při níž jsou respektovány
všechny potřeby dítěte (teplota
vody a vzduchu, délka pobytu ve
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ulice Klínek před rekonstrukcí



ulice Klínek po dokončení

Fotbalový oddíl FC Junior
Skuteč 2007 o. s. hledá trenéra
fotbalových nadějí.
Zajímavá a různorodá práce s mládeží. Trenérská licence výhodou,
umožníme její dodělání.
Podrobnější informace podá
p. Tomáš Vít, 607 678 465.

