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SKUTE!SKÉ NOVINY

INFO ZE ZŠ KOMENSKÉHO
V nouzi poznáš p$ítele
Pond$lí 1. února 2010 bylo na
naší ZŠ ve znamení velkého roz;arování. Prožívali jsme snad to
nejhorší ráno, jaké si mCžete pEedstavit. Mísily se v nás pocity beznad$je, zklamání, vzteku a bezmoci.
Neomalení zlod$ji nás pEipravili o
výsledky naší dlouhodobé práce.
Už jsme plánovali a zároveI se t$šili na to, co ve škole zase vylepšíme,
zm$níme, jaké uskute;níme projekty, akce a sout$že,…
Nejsmutn$jší na tom je to, že
jsme pEišli práv$ o Knance, o které jsme se sami pEi;inili poEádáním
váno;ních výstav a které sloužily
jako zdroj pro odm$ny žákCm za
reprezentaci školy v rCzných sportovních a v$domostních sout$žích.
A že jich v posledních letech nebylo zrovna málo! Tyto prostEedky
jsme však využívali pEedevším jako
Knan;ní zázemí pro organizování
rCzných akcí a projektC. Mám na

mysli napEíklad pravideln$ poEádané MTB závody, karnevaly školní
družiny, Halloween, kurzy první
pomoci, pEípravu na skute;ský majáles, projekty jako Besip, Jedeme
do Afriky, Týden pro Zemi a „duhový rekord“, oslavy Dne d$tí, zahradní slavnosti, školní olympiády
atd., atd. …
Rovn$ž byly odcizeny peníze,
které si d$ti navšt$vující keramickou dílnu uložily do školního trezoru na její provoz (hlínu, glazury,…),
a také ty, které si vyd$laly prodejem
svých prvních výrobkC. I školní
žákovská rada zCstala úpln$ bez
prostEedkC, získaných vydáváním
ob;asníku Tajfík.
Poslední projekt, který jsme
uskute;nili na konci ledna 2010 – O
zdraví a zdravém životním stylu, už
zCstane bohužel kvCli n$;í nenechavosti bez odm$n pro nejlepší
kuchaEe a kuchtíky. Nechceme se

ale donekone;na utáp$t v bolestínských náladách. Sami žáci a u;itelé
už pEišli s nápady, jak postupn$ op$t
vytvoEit „fond“, který dosud dobEe
sloužil rozvoji naší školy. Rozhodli
jsme se uspoEádat beneK;ní koncert
s názvem V nouzi poznáš pEítele.
Keramický kroužek již pEipravuje
výrobky pro jarní výstavu. Víme ale
také, že bude trvat dlouhou dobu,
než budeme op$t moci pracovat tak,
jak jsme byli zvyklí.
I pEesto, že se nevzdáváme a
snažíme se nepEíjemnou situaci pEekonat, obracíme se s dCv$rou také
na vás, rodi;e a pEátele naší školy, a budeme vám opravdu velice
vd$;ní, pokud naše úsilí podpoEíte.
Pevn$ v$Eíme, že se ve Skut;i a
jejím okolí najdou lidé, kteEí nám
pomohou.
Za všechny žáky Základní školy
Komenského ve Skut;i d$kuje
Mgr. Ivana Nováková

Celoškolní projekt zam-.ený na zdraví a zdravý životní styl
V období pEed pololetním vysv$d;ením se žáci naší školy zapojili do projektu „Zdraví a zdravý
životní styl“. Celou akci jsme naplánovali tak, aby pEinesla d$tem
cenné rady a užite;né informace.
První den probíhaly rCzn$ zam$Eené dílny, d$ti diskutovaly o tom,
jak dCležitý je pro zdraví ;lov$ka
pohyb, dodržování zásad zdravé
výživy, osobní hygieny i vyhýbání
se toxickým a návykovým látkám.
Druhý den žáci pEipravovali zdravé
pokrmy a se svými tEídními u;iteli
vybírali ty, které pEihlásí do sout$že
„O nejchutn$jší zdravé jídlo“.
Mgr. Marie Bruknerová,
Mgr. Ji(í Kasseckert více na
www.zskomenskeho-skutec.cz

iSK Toulovec - sportovní klub, který integruje zdravé

Za;átkem tohoto roku za;al
v Skut;i fungovat nový sportovní
klub, který se chce v$novat sportovním aktivitám, kde rCzné a ;asto i
velmi t$žké postižení nehraje pEíliš
velkou roli. Samotní hendikepovaní ;lenové Asociace integrovaných
sportC, pod kterou iSK Toulovec se
sídlem ve Skut;i patEí, s úsm$vem
Eíkají, že se pokoušejí integrovat
zdravé lidi do svých sportovních
aktivit, nebog se jim na oKciálních
sportovních utkáních nelíbí, že jsou
tam jejich pEátelé odsouzeni pouze
do role asistentC. Jejich motto je:
Navzájem si pomáhat a spole;n$ se
bavit. Prvním takovým projektem je
integrovaná boccia (iBoccia).
Boccia je obdoba francouzské hry
petanque. Je to paralympijský sport,
který je ur;ený pouze pro nejvíce
hendikepované hrá;e. Smyslem hry
je umístit svCj barevný mí;ek co nejblíže bílému mí;ku (soupeE se snaží
o totéž a pEitom blokuje nebo vyráží mí;ky protihrá;e). Ti, kteEí mají
nejt$žší postižení (hýbou napEíklad
pouze hlavou nebo mají nekontrolovatelné kEe;e do celého t$la) použí-

vají k odhodu mí;ku rampu, po které
mí;ek za pomoci svého asistenta
pouští – vícemén$ „pouze“ ur;ují
asistentovi sm$r a intenzitu odhodu.
iBoccia se hraje v t-í až šesti2lenných týmech a upravená pravidla umož;ují, aby jí spole2n? hráli
jak lidé s nejt?žšími hendikepy, tak
lidé zcela zdraví a také bez rozdílu
v?ku. Pan František Homolá2, vedoucí iSK Toulovec -íká: „iBoccia
je ideální p-íležitost k integraci t?ch
nejvíce postižených lidí mezi zdravé
a naopak. D?je se to p-irozen? - p-i
spole2né aktivit?. Hraje se v týmech,
a tak se musí lidé mezi sebou nau2it
komunikovat. P-i tom 2asto zjistí, že
ten „zvláštní 2lov?k“ na vozíku zas
tak odlišný není. Je to také možnost
jak se odreagovat a v zápalu hry na
chvíli zapomenout na starosti všedních dní. Mít spole2né prožitky, o
kterých mOžete diskutovat. Mnohdy
se stává, že zdraví lidé s t?mi hendikepovanými nenajdou možnost
spole2ných aktivit, a to pak negativn? ovlivní jejich vztah. Toto je
p-íležitost jak p-íjemn? a aktivn?
trávit spole2né chvíle. Sport je dobrá

motivace za2ít se sebou n?co d?lat a
objevovat své hranice a motivace je
pro hendikepované lidi vlastn? to
nejdOležit?jší.“
Pokud vás iBoccia nebo tento
;lánek zaujaly a cht$li byste si tento
sport vyzkoušet, obragte se pEímo na
Františka Homolá;e. Ukázky boccii a další informace naleznete na:
www.spb-cr.cz v sekci „Integrovaná
boccia“.
„Budeme rádi, když p-ekonáte
svOj ostych a p-ijdete se mezi nás
podívat. Jsme p-ipraveni se vám
v?novat a rád bych zopakoval, že
v tomto sportu není žádný fyzický
hendikep problém. Budeme také rádi
za zájemce z -ad zdravých lidí – bez
nich by to ani nešlo, v?-íme, že se jim
s námi bude líbit a bude je to bavit.“
Dodává na záv$r našeho rozhovoru
František Homolá;
Kontakt: František Homolá; ved.
iSK Toulovec Rubešova 423 Skute; tel. 737383669
mail: familacek@seznam.cz
Zástupce: Jaruška Prosekova Rubešova 423 Skute; tel. 604880211

V dubnu přijede

OLYMPIC
S pEedstihem uvádíme ve známost datum, v n$mž ve Skut;i bude
koncertovat další z legend ;eské
hudební scény – slavný OLYMPIC
Petra Jandy. Všichni pEíznivci této
kapely si do kalendáEC mohou zapsat datum 28. 4. 2010. Vzhledem
k tomu, že lze pEedpokládat zna;ný
zájem, za;ne odbor kultury s pEedprodejem vstupenek na Olympic už
8. b(ezna. Cena vstupenky je 370,K;. Doufáme, že jsme vás touto informací pot$šili a už nyní se t$šíme
na další pop rockový zážitek. /bal/

Na záchranku
chybí peníze
V minulém vydání vás starosta Pavel Novotný informoval o
snaze a aktivitách vedení m$sta
sm$Eujících k možnému zEízení
záchranné služby. Na žádost zaslanou Pardubickému kraji, kde
Skute; nabízela vhodné prostory i pomoc se zEízením záchranky, obdržela v únoru radnice
vyjádEení radní odpov$dné za
zdravotnictví Mgr. Tauberové.
V n$m se píše, že (citujeme)
„Budování nových výjezdových
stanovišS ZZS v Pardubickém
kraji závisí na p-ijetí již dlouho
p-ipravovaného zákona o zdravotnické záchranné služb? a poskytnutí prost-edkO ze státního
rozpo2tu na tyto ú2ely. Jakmile
k tomu dojde, bude Skute2 prvním místem, se kterým bude o
vybudování nového výjezdového
stanovišt? ZZS jednáno.“
Z uvedeného tedy vyplývá,
že pokud se nenajdou volné
prostEedky ve státním rozpo;tu
(což není pEíliš pravd$podobné),
nebude kraj v dohledné dob$
schopen vlastními silami vznik
stanovišt$ zdravotní záchranné
služby ve Skut;i iniciovat.
O pEípadných nových informacích vás samozEejm$ budeme
informovat.
/bal/

UPOZORNĚNÍ
Rozpis svozu odpadG ve Skut;i
a v místních ;ástech otiskneme
v dubnových Skute;ských novinách.
redakce

Kurz zdravého
životního stylu
zaměřený na
snižování
nadváhy

teská daIová správa upozorIuje všechny daIové poplatníky, kteEí mají
povinnost podat daIové pEiznání k dani z pEíjmC za rok 2009, že termín jeho
podání je do 31. bEezna (stEeda) letošního roku.
I v letošním roce ;eská daIová správa nabízí možnost elektronického
podání daIového pEiznání, která šetEí ;as jinak strávený na pošt$ nebo na
podateln$ Knan;ního úEadu.
Stejn$ jako v minulých letech budou pracovníci ;eské daIové správy vyjížd$t do vybraných obcí a usnadní tak podání daIových pEiznání i mimo
podatelny Knan;ních úEadC.
Na M4Ú Skute6 bude FÚ ú(adovat
v pond4lí 15. 3. od 12.00 – 17.00 hodin (v zasedací místnosti).
Dále nabídne FÚ Chrudim rozšíEené úEední hodiny své podatelny,
a to následovn$:
- v týdnu od 22. 3. do 26. 3. 2010
8.00 – 18.00 hod.
- dne 27. 3. 2010 (sobota)
8.00 – 12.00 hod.
- ve dnech 29. 3. – 31. 3. 2010
8.00 – 18.00 hod.
Další informace jsou zveEejIovány na internetových stránkách ;eské daIové správy (http://cds.mfcr.cz).
dle informací FÚ Chrudim

Poděkování
Poděkování hasičům
hasičům
Chceme touto cestou velice pod$kovat za ob$tavou pomoc celému týmu
hasi;C, kteEí zasahovali u požáru domu ;. 229, ul. Fortna ve Skut;i .
rodina Osmíkova
DoplIujeme, že samotného zásahu dne 12.2. a následného hlídání požáEišt$ až do dopoledních hodin druhého dne, se ú;astnili tito ;lenové zásahové jednotky: Najman Milan, Bubení;ek Vlastimil, Miko David, Vincenc
Tomáš, Machá;ek Roman, Kubásek JiEí, Bubení;ek Jaromír, Dudek Karel,
HuIá;ek Vlastimil, Chalupník Jaroslav, Dudek JiEí, Pešek JiEí st., Zelenka
Jakub a Pešek Milan.

Sbor dobrovolných hasičů Skuteč
Vás srdečně zve na tradiční

HASIČSKÝ
PLES
Který se koná v pátek 12. března 2010
od 20 hodin v Kulturním klubu Skuteč

K tanci a poslechu hrají:
Šeucovská muzika
a skupina QUATTRO
Bohatá tombola!!!

Vstupné 100 Kč

Předprodej - Traﬁka „U Jardy“,
Palackého nám. Skuteč

AUTOŠKOLA abc
PETR ŠLEMR

Jaroslav Hutka v muzeu
PEed portréty skute;ských hudebních velikánC své písn$ padesátce návšt$v- na koncert jmenovaného hudebníkC zazpíval Jaroslav Hutka. Ten, kdo si v pátek 19. února ud$lal ;as a zavítal níka, uslyšel vedle n$kolika nejznám$jších písní staršího data i
písn$ zcela nové. Na své si jist$
pEišli pEíznivci poetických textC
pEi písních zaEazených do souboru nazvaného Akvarely, které
vznikají pod vlivem inspirace
pEi návšt$v$ rozmanitých míst
po sv$t$. Krom$ nich zn$ly písn$
dopolední (vážn$jší) i odpolední
(s krycím názvem „zvíEátkové“).
Doufáme, že p$t desítek poslucha;C prožilo koncert, stejn$ jako
poEadatelé, v pEíjemné atmosféEe.
vada z nich si nesla domC CD
nebo knihu básní, fejetonC apod.
M$stské muzeum v prostorách
obuvnické expozice nabízí vhodný prostor pro podobné komorní
záležitosti, budeme se tedy t$šit
na vid$nou na n$kterém z dalších
hudebních ve;erC.
/bal/

Daň z příjmů za rok 2009

Probíhá pod odborným vedením
psycholožky PhDr. Ivy Málkové a
lektorky Jany Bou;kové ze spole;nosti STOB

V kurzu máte možnost:
- pracovat na zm$n$ svého životního stylu, která povede k trvalé redukci váhy
- zacvi;it si pEim$Een$ svým t$lesným možnostem
- získat další pomCcky usnadIující
hubnutí
- pEíjemn$ strávit ;as ve spole;nosti
lidí majících stejný cíl
Kurz bude zahájen ve Skut6i
6. 4. 2010 na ZŠ Komenského
v 18.00 hod.
První lekce je ukázková. Kurz
je vhodný i pro diabetiky 2. typu.
Informace na tel. 603 313 998,
e-mail: J.bouckova@seznam.cz
Další informace na www.stob.cz

přijme

učitele výcviku

pro skupiny A a B (C)
na vedlejší pracovní poměr

Podmínky přijetí:
- věk min. 24 let
- řidičské oprávnění skupin A a B
(popřípadě C) nejméně 3 roky
- ukončené stř. vzdělání s maturitou
nebo vyučen ve
strojním oboru

Kontakt:
Petr Šlemr
tel. 606279141

