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První společenský studentský ples
V neděli 7. února uspořádalo Sdružení rodičů a přátel školy se školskou skupinou ČSM při jedenáctileté střední
škole ve Skutči první studentský ples. Před konáním plesu uspořádalo SRPŠ v době od 24.10.1959 do 6.2.1960
kurz tance a společenské výchovy. V kurzu vyučoval František Mühlbach, učitel tance z Vysokého Mýta, za což mu
sdružení vyplatilo částku 1.596,- korun. Předprodej vstupenek a místěnek na ples provádělo žactvo 10. a 11. třídy,
z nichž nejagilnější byla žákyně 11. třídy Vl. Bezdíčková částkou kolem 1500 Kčs. V předprodeji bylo vybráno
5.239,- a večer u pokladny 1.172,- korun. Celkem Kčs 6.411,- z toho bylo hlavní vydání: nájemné 1.500,-; hudba
1.460,-; občerstvení a jiné vydání 650,- korun. Ples se jak po stránce ﬁnanční i společenské velmi vydařil.

Celoroční výrobní plán jednotného zemědělského družstva
Předseda MNV s. Jaroslav Jožák podal na zasedání MNV
konané dne 9. února zprávu o CVP JZD ve Skutči. Družstvo
bude v roce 1960 hospodařit celkem na 300 ha zemědělské
půdy, z toho 205 ha role.
Výrobní úkoly: plánovaný stav skotu 205 ks, z toho 95 ks
krav. Prasnice plán 20 ks. Dodávka masa 270 q, z toho vepřového 120 q. Mléka 110.000 l; vajec 60.000 ks; brambor 700 q,
chlebového obilí 500 q; řepky 94 q.
Ku splnění těchto úkolů je nutno, aby JZD docílilo těchto
výsledků: 23,2 q žita; pšenice 25 q; ječmene 22 q; řepky 12q;
ovsa 22 q a brambor 160 q výnosu z 1 ha. Průměrný výnos mléka na krávu a rok 1.300 l mléka. Původně mělo JZD plánovat
výnos na krávu a rok 1.800 l.
K zajištění vlastní produkce selat se činí v současné době
opatření novou výstavbou porodny prasnic a připravovanou
výměnou všech prasnic a jejich nahrazení aukčními prasnicemi. Počítá se, že od jedné prasnice bude odchováno v průměru
nejméně 10 selat.
JZD předpokládá, že celkem podle stanovených výrobních
úkolů a při jejich splnění dosáhne přibližného ročního příjmu
681.000,- korun. Z toho náklady budou činit celkem 407.700,-;
dotace fondů JZD 95.500,- a splátky členům JZD 2% což je
5.500,- korun.
Celkem se plánuje na zajištění zemědělské výroby 16300
pracovních jednotek. Rozdělení na prac. jednotky v Kčs na rok
1960 činí celkem 10,74 Kčs na jednu pracovní jednotku. Toto
zajištění bude jedině možné, bude-li uskutečněn přísun pracovních sil do družstva.
zapsal kronikář Josef Gruber,
z kroniky vybral Libor Aksler

q Ještě v roce 1960 bylo stavění obilí do
snopů zcela běžné

q Výmlat probíhal před kravínem
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Naše první tenisová sezóna skončila! Během uplynulé sezóny se náš
tenisový oddíl docela slušně rozrostl! Ke konci roku 2009 evidujeme
již cca 40 dětí ve čtyřech věkových
kategoriích a 10 tatínků (nebo i maminek) aktivně se zapojujících do
tréninků!
Vzhledem k tomu, že jsme stále
ještě poměrně nový tenisový oddíl,
tak u nás samozřejmě nefunguje
všechno tak, jak je zvykem v již
zaběhlých tenisových klubech a jak
bychom si i sami přáli. A ani zázemí
našeho tenisového oddílu není zatím
zcela optimální!
A právě proto bych tímto chtěl poděkovat všem, kteří se aktivně podílejí na tenisovém rozvoji našich dětí
při trénincích, ale také i těm, kteří
náš oddíl více či méně podpořili ﬁnančně. Díky této podpoře například
nejsme odkázaní jen na malou tělocvičnu v ZŠ Komenského (která se
stala naším provizorním útočištěm
během této zimy), ale můžeme s našimi svěřenci pravidelně navštěvovat
i tenisové haly v Litomyšli a v Pardubicích. A to by jenom z členských
příspěvků nebylo možné zrealizovat!
To, že naše práce není zbytečná, dokazují i první, větší či menší,
úspěchy našich členů při tenisových
zápasech (např. našeho družstva Babytenistů) či některých našich členů
na turnajích jednotlivců. Odměnou
pro nás pak byla vždy radost dětí z
jejich prvních získaných medailí či
pohárů. A jejich slzy po prohraném
zápase pak jsou důkazem, že i ti poražení svá utkání srdnatě prožívají a
tudíž je vlastně tato hra baví.
Těšíme se na rok 2010 a věříme,
že i díky nové sportovní hale budeme mít zase o něco lepší podmínky
pro tenisový, ale i všeobecně sportovní rozvoj našich dětí.
Za aktivní podporu tedy děkuji
všem našim „trenérům tatínkům“ a
jejich asistentům – tj. Aleš Sperát,
Pavel Bureš, Jan Bureš, Bohumil
Bezdíček, Václav Jiroutek, Jiří Adámek, Tomáš Paulus a Šárka Horáková - a všem, kteří nás podpořili
ﬁnančně….
Dušan Pečenka
Předseda DTK Skuteč

...výsledky Vánočního halového turnaje pořádaného dne
30.12.2009 v Litomyšli - medailové pořadí:
Kategorie Babytenis (ročníky 2001-1999):
1.místo: Bezdíčková Hana, 2.místo: Pečenková Eliška,
3.místo: Vašulínová Natálie
Kategorie Minitenis(ročníky 2004-2001):
1.místo: Bezdíček Bohumil, 2.místo: Paulus Jiří, 3.místo: Bureš Jan
… a celkové pořadí v celoroční soutěži o tenistu DTK Skuteč roku 2009:
Kategorie Babytenis:
1. Pečenková Eliška
2. Bezdíčková Hana
3. Vašulínová Natálie
4. Jiroutková Kristýna
5. Burešová Kristýna
6. Tichý Jakub
7. Sperátová Michaela
8. Hetﬂeišová Natálie
9. Macháček Daniel
10. Žoudlík Petr
11. Kotvasová Jana
12. Jelínková Simona
13. Burešová Sabina
14. Zdražilová Barbora
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Kategorie Minitenis:
1. Bezdíček Bohumil
2. Paulus Tomáš
3. Sperátová Zuzana
4. Bureš Jan
5. Pečenková Adéla
6. Broklová Jana
7. Pavliš Damián
8. Burešová Adéla
9. Dalecký Michal
10. Vařejčko Tomáš
11. Klapal Jakub
12. Adámek Jiří
13. Nechodom Matěj
14. Votava Martin
15. Horák Kryštof

nou šanci skórovat. A naopak jim
zasadili do brány 3 góly.
Druhé místo na krajské úrovni je
pěknou tečkou za celým pásmem
Orionﬂorbal cupu. Velké poděkování patří nejen rodičům všech žáků,
kteří za naši školu bojovali, ať už
to byly dívčí nebo chlapecké kategorie. Hlavně ale patří velký dík
hokejovým trenérům, kteří většinu
našich hráčů připravovali, aniž by
to tušili, již několik let.
Na kroužcích ﬂorbalu se teď začne s přípravou na příští rok. Žáci i
trenéři se již nemůžou dočkat otevření nové sportovní haly, protože
nutno dodat, že hru „v pěti“ můžeme díky stísněným prostorům tady
ve Skutči cvičit pouze na turnajích,
kde už to je celkem pozdě.
Mgr. Jaromíra Skočílková,
Mgr. Martin Skočílek

Myslivecké sdružení navštívilo 1. a 2.třídu
Ve středu 13. ledna 2010 dorazila
do 1.a 2.třídy návštěva od zvířátek,
kterým jsme celý podzim sbírali kaštany - páni myslivci a spolu s nimi i
fenka Bára. Po jejich zajímavém vyprávění a zhlédnutí krátkého ﬁlmu
dnes už v lese bezpečně poznáme
např. daňka, muﬂona, jelena, srnku,
uslyšíme sovu, datla, víme, jak přečkají zvířata zimu v lese, kam jim
můžeme donést něco k snědku. Ne
každému se poštěstí vyzkoušet si držet brokovnici, vábničku, „osahat“ si
velké množství trofejí. Fenka Bára nezůstala také pozadu a předvedla nám,
co všechno se už naučila. Schovaný
míček v naší třídě vždycky našla.
Už teď se těšíme na další setkání a
děkujeme za krásné vyprávění a zážitky.
1.a 2.třída ZŠ Smetanova

VÁNOCE V NAŠÍ MŠ
Mikuláši, Mikuláši,
kdopak nás to tady straší?
Přišli s tebou anděl, čerti,
s nimi nejsou žádné žerty.
Uviděli hodné děti,
které nikdy nezlobí
a tak dárečky nám dali,
také různé cukroví.
A když přišly Vánoce,
stromečky jsme ozdobili,
koledy si zazpívali.
Pod zářícím stromečkem,
potěšil se s dárečkem
Kája, Terezka, Viktorka i já
– každý koho Ježíšek tu zná.
A co viděl Ježíšek?
Spoustu krásných dětských očí,
ve kterých se radost točí.
A ten úsměv na tváři,
každého pak rozzáří.
Ať i ve Vašich tvářích
v novém roce úsměv září.
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Jmenovaná soutěž proběhla dne 14. 12. 2009 v ZŠ Komenského ve Skutči. Byla to soutěž v kategoriích
začátečníků a i pokročilých podle věku a stupně technické vyspělosti. Všichni zúčastnění bojovali s plným
nasazením. V soutěži největšího počtu kliků - mladší žáci - zvítězila Hetﬂeišová -1. místo, v kategorii starších
žáků - nejvyšší počet kliků udělal Brokl - 1. místo, zlatá medaile v kihomu – 1. místo získal Černohous, v kategorii Kata mladší žáci zvítězil Brokl a kata žákyně 1. místo získala Pokorná. Bylo zde i mnoho těch, co získali
medaile za 2. a 3. místa . Musel bych jmenovat mnoho dalších, které uvidíte na otištěné fotograﬁi z této pěkné
soutěže. Ti, kteří se neumístili, dostali drobné sladkosti, aby měli motivaci do dalšího cvičení. Pokud chcete,
aby se i vaše děti naučily bránit a udělaly něco pro svoje zdraví, zveme vás do našeho oddílu. Pod dohledem
zkušeného trenéra se to určitě povede.
Oddíl KARATE Skuteč přijímá nové členy:
http://www.sweb.cz/skuteckarate

stav 2:1 pro naše sliboval zajímavé
umístění.
Naše druhé utkání s ﬂorbalisty
z Pardubic bylo klíčové. A stejně
tak to dosvědčovala atmosféra po
celou hrací dobu. Fanoušci ze Skutče vytvořili „kotel“, ke kterému se
postupně přidávali všichni přihlížející, a nebylo slyšet vlastního slova.
Dlouho svítil na tabuli stav 0:0. Zápas byl velmi vyrovnaný. Záleželo
už jen na tom, který tým bude mít
víc štěstí. Bohužel pro nás to byl
soupeř, kterému se za stavu 1:1 podařilo zvýšit skóre na 2:1. Čas rychle utíkal a do konce utkání se našim
nepodařilo ani vyrovnat.
Poslední zápas se odehrál z naší
strany v poměrně pohodovém tempu. Žáci z Litomyšle, loňští zlatí
z kraje, bojovali o bronzové medaile, ale naši chlapci jim nedali jedi-

V pátek 15. ledna se vydali hráči
ze ZŠ Komenského do Chrudimě,
aby reprezentovali nejen Skuteč,
ale i celý chrudimský okres, na
ﬂorbalovém turnaji. Krajské kolo
přivítalo logicky čtyři soupeře: nás
za Chrudimský okres, ZŠ Ústí nad
Orlicí za Ústecký okres, ZŠ Resslovu za Pardubický okres a ZŠ TGM
Litomyšl za Svitavský okres.
Jako první nastoupili naši borci
proti chlapcům z Ústí. Začátek byl
zvláště z naší strany velmi rozpačitý a zanedlouho právem potrestaný
prvním gólem. Naštěstí to byl první, ale zároveň poslední gól do naší
brány. Chlapci se zvedli a po doslova dotlačeném míčku za záda ústeckého brankáře přišel ještě jeden
gól, který situaci uklidnil. Soupeř
do konce utkání nevymyslel nic zajímavého proti našim hráčům, takže

děti od 5 let do 15 let

Tréninky jsou každé pondělí 14.50 hodin do 16.00 hod
od 15 let do 18 let dospělé s dětmi
Informace na trénincích v tělocvičně základní školy Skuteč Komenského nebo na mobilu 725 601 649

Konec roku 2009 nám přinesl bohužel i smutné chvíle. Opustila nás naše
dlouholetá kamarádka a kolegyně paní
Jana Burešová. Za všechny příspěvky
na vánoční a mikulášskou nadílku děkujeme těmto společnostem, ﬁrmám a
podnikatelům:
Granita, Seko, Spektrum, Bosport, Pneuservis Kohoutek, Textil D. Mudrochová, Galanterie J. Hronová, DKV elektro,
Velkoobchod obalů J. Smělý, Moravská
fonotéka, Hanet K. Netolický, Cukrárna
U Pražanů, Cukrárna B. Drbalová, Řeznictví-uzenářství O. Čejka, Texevo, Lékárna
U červeného raka, Bylinkářství, Oděvy
Chalupník, Botas, Oční optika Olivová,
Enapo, Podláhářství Bezdíček a Novotný,
Autodílny M. Perko, Smíšenka p. Chaloupková, Traﬁka U Jardy, Forplast, Autoškola ABC P. Šlemr, Květiny Fantazie L.
Píchová, Sklenářství Trojtlar, Restaurace U
kamenné studny, Drogerie L. Bouška, Tex-

til p. Palečková, Květinářství p. Lhotská,
Strojírenství p. Černý, Drogerie p. Pavlišta,
Moderní domov, Grano, Restaurace Beseda, Pivnice p. Chaloupka, Zelenina p. Trávníček, Univex p. Rojar, Unikarton, Sintex,
p. Jirgl a R. Machač ml.
děti a kolektiv MŠ Poršova
a Komenského

