SKUTE!SKÉ NOVINY

Dějiny Skutče mezi světovými
válkami v netradičním povídání
Pat#íte mezi ty, kte#í mají rádi historii? A pat#íte mezi ty, kte#í mají rádi
historii kraje, v n7mž žijí? Pokud ano, potom jist7 rádi využijete možnosti
:as od :asu se sejít s autory práv7 vznikající publikace o historii Skut:e na
neformální p#ednášce.
Tou první by m7lo být setkání s #editelem Regionálního muzea ve Vysokém Mýt7 Mgr. Ji#ím Junkem. Ten v sou:asné dob7 Gnišuje s kapitolou
v7novanou Skut:i v období první republiky a v protektorátu. Na základ7
svého bádání vás seznámí se zajímavými skute:nostmi a historickými fakty,
které jste dost možná ani netušili, ale zároveH se bude obracet p#edevším na
ty d#íve narozené pam7tníky se žádostí o up#esn7ní rIzných historických
detailI a otázek. Pokud vás pozvánka upoutala, pozna:te si v kalendá#i
tvrtek 18. b%ezna – M(stské muzeum ve Skut i.
Petr Sedlák, odbor kultury

Festival mediálně představí tisková
konference v Praze
Je nesporné, že jednou z nejdIležit7jších oblastí p#i po#ádání jakékoli
v7tší kulturn7 spole:enské akce, je její propagace. Nejinak je tomu i v p#ípad7 festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skute:. A:koli si jmenovaný hudební svátek získává stále v7tší po:et p#íznivcI a jeho název se vepisuje do naší pam7ti :ím dál hloub7ji, ješt7 stále se nedostal do všeobecného
kulturního pov7domí v celostátním m7#ítku.
Jednou z možností, jak v tomto sm7ru dosáhnout zm7ny, jsou po#ádané
tiskové konference. A protože centrum veškerého kulturního d7ní se nachází v Praze, i skute:ský festival se svou prezentací již druhým rokem mí#í do
hlavního m7sta KR. Na rozdíl od loHského roku, kdy jsme konferenci ve
spolupráci s houslistou Jaroslavem Sv7ceným uspo#ádali v jeho hudebním
klubu, se tentokrát ocitneme v prostorách ješt7 dIstojn7jších.
Tisková konference k VII. ro níku festivalu Tomáškova a Novákova
hudební Skute prob(hne 1. b%ezna od 11 hodin v 4eském muzeu hudby p%i Národním muzeu Praha.
Hostem konference bude i houslová virtuoska Gabriela Demeterová.
Keské muzeum hudby s m7stem Skute: spolupracuje už n7kolik let.
S jeho pomocí vznikal stálý památník V. J. Tomáška v jeho rodném dom7,
díky PhDr. Markét7 Kabelkové se da#í uvád7t do života dosud neuvedené
skladby V. J. Tomáška a získávat #adu dalších cenných informací. Proto
jsme velmi rádi, že nám Keské muzeum hudby vyšlo vst#íc a tisková konference, na níž je pozváno n7kolik desítek zástupcI médií, se mIže uskute:nit
práv7 zde.
Doufáme, že se nám
poda#í splnit zám7r, který
jsme si p#edsevzali a Tomáškovu a Novákovu hudební Skute: na žeb#í:ku
významných :eských hudebních slavností, p#ehlídek a festivalI posuneme
zase minimáln7 o jednu
p#í:ku výš.
Lenka Balounová,
odbor kultury

MEZIGENERAČNÍ MŮSTEK
Pokud ob:as nevíte, o :em p#íslušníci mladší generace mluví, je tu
pro vás náš „mezigenera:ní mIstek“.

ICQ – další možnost komunikace
V minulých :íslech jsme si vysv7tlili pojmy
„chat“ a „facebook“. V obou p#ípadech se jednalo
o varianty internetové komunikace. Mluvíme-li o
t7chto dvou v7cech, nelze se nezmínit o ICQ, asi
nejznám7jším internetovém komunikátoru využívaným miliony lidí na celém sv7t7. Termín ICQ
(:ti aj sí kjú) pochází z angli:tiny a je zkratkou
v7ty: I seek you (hledám t7).
Pokud chcete komunikovat na ICQ, musíte si stejn7 jako v p#ípad7
face booku na adrese: www.icq.com založit vlastní proGl a registrovat se pod jedine:ným devítimístným :íslem. Je t#eba mít i vlastní
jméno neboli „nick“ (anglicky p#ezdívka). Stejný zpIsob pak praktikujete i p#i navazování kontaktI, p#ibírání p#átel atd. V systému
ICQ je nejužívan7jší „chatování“ (vysv7tlili jsme v minulém :ísle),
stejnou oblibu má i bleskové posílání obrázkI, jakož i textových a
hudebních souborI. P#i chatování mIžete
své pocity a nálady vyjad#ovat i pomocí
rIzných smajlíkI (z velice rozmanité škály) .
/pes/

Hlaste se do tanečních
Od b#ezna odbor kultury p#ijímá p#ihlášky do dalšího kurzu tane:ních ve Skut:i. Ty odstartují jako obvykle v zá#í. Jednotlivé lekce budou probíhat ve v7tšin7 p#ípadI v sobotu odpoledne a ve:er. Ve
výjime:ných p#ípadech se lekce mIže uskute:nit i v pátek ve:er :i
v ned7li dopoledne. Kurzovné zIstane zachováno ve stejné výši jako vloni, tj. 1300,- K: a
splatné bude do konce kv7tna t.r. Tane:ním mistrem i nadále zIstává pan Josef Tumpach.
V p#ípad7 dostate:ného zájmu zvažujeme
spolu s p. Tumpachem i organizaci tane:ních
pro manželské a p#átelské dvojice. Aktuální informace na toto tém7 p#ineseme se zahájením
základních tane:ních na podzim.
/bal/
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SeniorCentrum Skuteč – rok 2009 v číslech
Skon:il rok 2009, jsou ukon:eny
i uzáv7rkové práce a audit, které se
jej týkaly, a proto mIžeme v krátkosti zhodnotit i zm7ny v tomto
roce.
Na za:átku roku bylo hlavním
úkolem dokon:ení p#estavby budovy Penzionu a výstavba spojovacího kr:ku mezi budovami. Z#izovatel – M7sto Skute:, celou akci za
naší spolupráce a nezm7rné trp7livosti stávajících obyvatel Penzionu,
úsp7šn7 dokon:il v m7síci kv7tnu.
KlientIm penzionu ješt7 jednou d7kujeme za trp7livost a doufáme, že
rozší#ením služeb a zajišt7ním v7tší
bezpe:nosti jim p#estále potíže pln7
nahradíme.
Díky p#estavb7 penzionu se kapacita pobytových služeb ze stávajících cca 130 rozší#ila na 145
lIžek. Na obou budovách jsou

zajišt7ny zdravotní a ošet#ovatelské služby po 24 hodin. Proto také
vzrostl po:et zam7stnancI, zejména na pozicích zdravotní sestra a
pracovník sociální pé:e, kde nyní
máme celkem 76 zam7stnancI.
P#ínosem je jist7 i to, že v sou:asné
dob7 máme pracovní místa i pro 6
:áste:n7 invalidních dIchodcI.
Spolu s vyšší kapacitou lIžek a
zvýšením po:tu zam7stnancI se
úm7rn7 zv7tšil i náš rozpo:et. Z cca
23 mil. K: za rok 2008 na cca 30
mil. K: v roce 2009. Rozpo:et je,
jako ve všech p#edcházejících letech, vyvážený a beze ztrát. O hospoda#ení SCS sv7d:í i kladný výrok
auditora: „Ú etní záv(rku ov(%ujeme s výrokem bez výhrad“.
Doufám, že jsem vám p#edstavila
:innost naší organizace i z trochu
jiného pohledu. Kísla jsou to jist7

zajímavá, ale stále máme na pam7ti,
že naším nejdIležit7jším zájmem je
náš klient, který pot#ebuje pomoc. A

k tomu naše :innost neustále sm7#uje.
Boušková Helena, ekonom

Díky p#estavb7 penzionu se kapacita pobytových služeb ze stávajících cca 130 rozší#ila na 145 lIžek.

Stalo se v březnu před 50 lety
Oslavy Mezinárodního dne žen ve Skutči
Výbor žen p#i MNV uspo#ádal v
sobotu dne 5. b#ezna v 19.30 v sále
nové t7locvi:ny slavnostní ve:er
na po:est MDŽ. Slavnostní ve:er
zahájila uvítacím projevem s. H.
Rautenkrancová, u:itelka OŠS. Po
hodnotném referátu :lenky KNV
v Pardubicích, s. ZdeHky Matouškové, byly dekorovány odznakem
mate#ství III. stupn7 ss. Doležalová
a Krupková.
Kulturní program byl vypln7n
recitacemi a scénkami žactva JSŠ a
OSŠ, hudebními p#ednesy kvarteta
soudruhI u:itelI OSŠ a písn7mi
smíšeného p7veckého sboru „Rubeš“. P#ed zahájením a b7hem slavnosti ú:inkovala hudba OB, za vedení s. J.
Havla, #ed. hudební školy ve Skut:i.
Výzdobu a vkusnou úpravu sálu provedla místop#edsedkyn7 výboru žen s. M. Chmela#ová za spoluú:asti svého
manžela. Programem i zda#ilým prIb7hem ve:era byli návšt7vníci v po:tu kol 600 velmi spokojeni.

Bronzový odznak s trikolorou byl p#edáván v koženkovém
obdélníkovém pouzd#e na patentku. (Sbírka M7stského muzea; i.:. 25824) Kestný odznak
"Mate#stvi" I. stupn7 (zlatý) se
ud7loval matkám, které vychovaly 10 a více d7ti, II. stupn7
(st#íbrný) matkám 9 anebo 8
d7tí, III. stupn7 (bronzový) matkám se 7, 6 nebo 5 d7tmi. Poprvé
byl odznak ud7len v roce 1958.

Zhodnocení zimní kampaně a příprava jarních prací JZD
V #ádném zasedání MNV, konaném dne 8. b#ezna byla zhodnocena zimní kampaH a p#íprava jarních
prací JZD. Soudruh tajemník MNV
V. Bakeš ve svém referátu uvedl, že
rada MNV se pravideln7 zabývala
hodnocením pln7ní zimní kampan7
s z hlediska ostatních úsekI, jako
pln7ní úkolI uvnit# družstva, docházky do družstevní školy práce a
další. Ovšem p#es veškerou snahu
orgánI družstvu pomoci i s vnit#ními problémy a úkoly v zimním
období, zIstala celá #ada dobrých
opat#ení nespln7na, nebo nedokon:ena. Jako vyvrcholení letošní
zimní kampan7 bylo projednání
dopisu UV KSK, který byl ur:en
základním organizacím strany a
MNV.
V další :ásti referátu poukázal
na p#ipravenost jarních prací, zda
p#isp7je k podstatnému zvýšení
zem7d7lské výroby již letos. Hospodá#ské stroje a ná#adí nejsou

zatím dopln7ny vzhledem k zvýšenému po:tu vlastních traktorI a
chybí: diskové a zavlažovací brány
a jeden secí stroj. Chyb7jící stroje
a ná#adí bude podle rozd7lovníku ONV p#id7leno b7hem prvního pololetí. P#ipraveny jsou: dva
traktorové pluhy, dvoje brány, t#i
smyky, traktor kultivátor, secí stroj
traktorový a traktorové rozmetadlo
um7lých hnojiv.
Pro lepší organizaci a rychlé zvládnutí jarních prací budou
utvo#eny t#i pracovní :ety. Keta
složená ze šesti žen, :eta složená
ze :ty# mužI s potahy a :eta složená ze :ty# traktoristI. V za:átcích
jarních prací nebude p#ímo JZD
závislé na pomoci patronátních
závodI, protože :áste:nou posilou
budou pracovní skupiny jedenáctileté st#ední školy (cca 14 žákI)
a u:Hovské školy (cca 10 žákyH).
Uvedené jednotlivé pracovní skupiny pracují již v družstvu 3x týdn7

Zprávy Pardubického kraje
Vedení bezpečností rady kraje v pohotovosti
Pardubice, Hradec Králové (2. 2. 2010) – Vzhledem k rekordnímu
množství sn(hu a nevyzpytatelnému po así hrozí nebezpe í povodní v
p%ípad(, pokud by nahromad(né množství sn(hu za alo tát. Jenom v
Pardubickém kraji zadržují sn(hové zásoby 320 milionG krychlových
vody. Krizový štáb kraje je v pohotovosti. Nám(stek hejtmana Roman Línek, který po dobu nemoci hejtmana %ídí bezpe nostní radu
kraje, proto hovo%il v úterý 2. února 2010 o aktuálním stavu sn(hu
a zásobách vody v n(m ukrytých s generálním %editelem Povodí Labe
Tomášem VaLkem.
„Vodohospodá'i, záchraná'i i hasi0i jsou v pohotovosti, povodn5 ale zatím nehrozí, a to p'esto, že Pardubický kraj pokrývá tém5' nejvyšší vrstva
sn5hu v rámci Beské republiky,“ shrnul nám7stek Línek obsah jednání na
královéhradeckém Povodí Labe. Uvedl, že správci vodních tokI prIb7žn7 monitorují hladiny p#ehradních nádrží, odkud vypoušt7jí vodu. Obce se
silni:á#i pravideln7 udržují p#íjezdové komunikace k poldrIm. „Klidn5jší
spánek mohou mít lidé v kraji také proto, že v uplynulých deseti letech se
dokon0ila 'ádov5 za miliardu korun rDzná protipovodEová opat'ení. Pat'í
mezi n5 ochrana Pardubic proti stoleté vod5, regulace rybníku Hv5zda u
T'ebovic, poldry a rDzná další protipovodEová opat'ení v povodí T'ebovky,
T'ebDvky, Orlice a Chrudimky,“ vyjmenovává nám7stek Línek místa, která by m7la ochránit majetek a životy lidí v p#ípad7, že by se prudce oteplilo.
Krajská samospráva i :lenové bezpe:nostní rady Pardubického kraje jsou
informováni o aktuální meteorologické situaci.
(mag)

po 4 až 6 hodinách.
likvidaci hospodá#ství p. Petra,
Nebude-li n7jakých nep#edví- které je v sou:asné dob7 úpadkové
daných okolností, budou v našem a není nad7je na zlepšení.
m7st7 jarní práce zvládnuty #ádn7 a
v:as. S. Uli:ný Josef ve svém diszapsal
kusním p#ísp7vku ohledn7 zem7kroniká% Josef Gruber,
d7lství v otázce nadm7rných záhuz kroniky vybral Libor Aksler
menkI v JZD
doporu:oval
pro p#íští hospodá#ské období vytvo#ení spole:né
záhumenky.
Dále hovo#il
o pId7 na pasekách (Horka), kde by
se dala získat
dobrá krmná
základna pro
dobytek. V
záv7ru disLeták vybízející ob:any k ú:asti na pracích v zem7kuze doporu:oval provést d7lském družstvu pochází z archivu M7stského muzea.

Kraj hledá nového šéfa záchranky
Pardubice (4. 2. 2010) – Rada na dnešním mimo%ádném jednání rozhodla o vypsání výb(rového %ízení na %editele Zdravotnické záchranné
služby Pardubického kraje (ZZS Pk). Stávající %editel Marek Obrtel
tento týden rezignoval na svoji funkci. Požádal o ukon ení pracovního
pom(ru k 31. b%eznu 2010. Chod záchranné služby je zajišt(n.
„Dnes jsme vyhlásili výb5rové 'ízení. Co nejd'íve chceme vybrat nástupce, který p'evezme vedení zdravotnické záchranné služby. Jinak bez ohledu na oznámenou rezignaci zDstává sou0asný 'editel nadále zodpov5dný
za 'ízení ZZS Pk. Jsem p'esv5d0en, že záchranná služba bude poskytovat
stejn5 jako doposud profesionální servis všem pot'ebným na území našeho
kraje,“ #ekl nám7stek Roman Línek pov7#ený zastupováním hejtmana, jak
Pardubický kraj zajistí fungování zdravotnického za#ízení.
Samospráva Pardubického kraje považuje zdravotnictví za prioritu.
„Ob0ané se nemusejí obávat, že by nižší p'ísp5vek pro ZZS snížil kvalitu léka'ské pé0e. Letos máme v rozpo0tu opravdu mén5 pen5z, ale zdravotnická
záchranná služba již nezajišUuje léka'skou službu první pomoci a dopravní
zdravotnickou službu,“ jmenuje radní Tauberová dIvody, pro: je rozpo:et
letošního roku (128 mil. K:) oproti loHskému (143 mil. K:) nižší. „Bástku
jsme diskutovali p'i tvorb5 rozpo0tu na rok 2010. Na základ5 v5cných argumentD se k ní, podle vývoje rozpo0tu, mDžeme kdykoliv vrátit. Porovnáme-li
náš kraj s Královéhradeckým krajem 0i jinými, tak nap'íklad v posledních
0ty'ech letech jsou investice do záchranné služby v Pardubickém kraji jedny z nejvyšších,“ komentuje situaci Roman Línek. „I letos, kdy se musíme vypo'ádat s dopady \nan0ní krize, po0ítáme s desetimilionovou investicí na nákup nových sanitek.“
(mag)

