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Stalo se v září před 50 lety Nezaměstnaní se podílejí na čistotě města
Zahájení školního roku
Učitelské noviny z 1. září 1960 k tomuto dni
napsaly: První den nového školního roku stává se
u nás již tradičně dnem svátečním, a to nejen pro
školní děti a jejich rodiče, nýbrž i pro celou veřejnost. Je to snadno pochopitelné, neboť vzdělání
a výchova mládeže je v socialistické společnosti
středem zájmu pracujících. A byl-li začátek roku
dnem svátečním již dříve, bude jím tím spíše zahájení letošního roku, především proto, že to bude
první školní rok v Československé socialistické
republice. Za jediným slůvkem v názvu naší země
navíc kryje se obrovská práce milionových mas
našich dělníků, rolníků i úsilí příslušníků inteligence. Vzdělání a výchova byla postavena v naší
společnosti do služeb nejvyšších ideálů člověka,
o vzdělání a vědění širokých mas pracujících se
opírá veškerý společenský pokrok.

 Třída 1.A ZDŠ Smetanova a paní učitelka Cimburková

Proto byly pro ně vytvořeny takové podmínky, které nemají obdoby v soustavě buržoasního
školství a tyto podmínky se rychle dále zlepšují,
jak o tom svědčí např. rozhodnutí strany a vlády
o poskytování učebnic a učebních pomůcek pro
žáky prvního a druhého cyklu zdarma. V této
věci vydal odbor školství a kultury rady ONV
v Chrudimi leták žákům a studentům všeobecně
vzdělávacích a odborných škol v okrese Chrudim.
Letos poprvé vstupujete do školy v Československé socialistické republice. Jedním z přesvědčivých důkazů péče naší Komunistické strany o
člověka je usnesení o bezplatném poskytování
učebnic a učebních pomůcek pro žáky a studenty
našich škol. I v tomto směru zaujímá naše republika vedoucí místo na světě. Částky vynaložené
 Děti v Poršově mateřské školce si pod vedením
na učební potřeby jen v okrese Chrudim budou
paní ředitelky Kohoutové hrají na velké školáky.
představovat 1,758.499,- Kčs a náklady na učebnice půl milionu korun. O tyto peníze
opět vzroste životní
úroveň vás, vašich
sourozenců a rodičů. Usnesení KSČ
o tomto významném
kroku v péči o naši
mládež představuje
celkově úsporu jednoho žáka za učební
rok: 1. tř. 79 Kčs,
2. tř. 74 Kčs, 9. tř.
154 Kčs atd. Zdejší
školy zahájily školní rok slavnostním
způsobem. Žactvo
JŠS se shromáždilo
v sokolovně, kde
k němu promluvil
s. ředitel Šorm, s.
městský tajemník V.
 Dnes jsou samozřejmostí počítačové
 Prvňáčci ZDŠ Komenského s paní učiBakeš a s. předseda
učebny, dříve bývaly dílny (a pozemky)
telkou Roubínkovou
SRPŠ R. Brožek.

Vyhodnocení soutěže Skuteč – Luže - Chrast za 3. čtvrt. 1960
Tajemník MěstNV, s. V. Bakeš na řádném zasedání
MěstNV, konané dne 25. října 1960 provedl hodnotící
zprávu o výsledcích uvedené soutěže, které bylo hodnoceno na MNV v Luži dne 24. 10. 1960. Po projednání všech kritérií o číselném záznamu bylo stanoveno
soutěžní pořadí. V hodnocení zemědělské výroby se
umístil MěstNV Skuteč na prvním místě a vyhodnocení MNV rovněž na prvním místě před MNV Luži i
Chrasti. Příští hodnocení bude provedeno v Chrasti a
to za celý rok 1960. Stálé komisi plánovací a pro výstavbu bylo v tomto zasedání uloženo, aby se zúčastnila jednání na Krajském výboru výrobních družstev
v Hradci Král., týkající se výstavby Domu služby ve
Skutči.
všechny fotografie pořídil p. Miloš Ostádal
zapsal kronikář Josef Gruber, z kroniky vybral
Libor Aksler

šování životního prostředí v obci,
udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství. Za výkon veřejné služby dotyčnému nepřísluší
přímá odměna. Osoba v hmotné
nouzi vykonává tuto činnost zdarma na základě písemné smlouvy,
kterou s ní uzavřeme.
V souladu s uvedeným zákonem
se nezaměstnaným osobám, které
déle než 6 měsíců pobírají příspěvek na živobytí, snižuje tento po
uvedené době na částku existenčního minima, což je 2.020,- Kč.
Odpracováním 20 hodin za měsíc
si tak zajistí zachování příspěvku
na živobytí v původní výši, v případě odpracování 30 hodin je dávka
navýšena až o 553,-Kč.
Pečlivě jsme na MěÚ sledovali

 Vedoucí představitelé nár. výborů Skutče, Chrasti a Luže na schůzce k vyhodnocení soutěže

… kdo to má stále sledovat … na
to by se snad hodil osobní poradce!
Ale nezoufejme a nenechme se
strhnout k tomu šílenému tempu,
které nám je diktováno a my podléháme … rychle někam autem,
rychle pracovat, rychle odpočívat,
rychle jíst, rychle prožít život, rychle … zemřít. Ne, takhle ne.
Jako protipól k “modernímu“
spěchu slaví úspěch čím dál častější návraty ke starým hodnotám a
tradicím, známým už jen z vyprávění, zaprášených knih nebo možná
i svého dětství …… třeba společné
čtení, předčítání … Rozhodli jsme
se tuto tradici v knihovně obnovit.
Trochu se však obáváme, zda si na
nás v téhle uspěchané uděláte čas,
ale přesto… půjdeme do toho!
Každý poslední pátek kalen-

dářního měsíce, v podvečer, vás
zveme do knihovny, dětského oddělení, na literární podvečer. Máme
záměr vám postupně představit několik zajímavých autorů dětských
knih - o kterých jste možná ještě
neslyšeli - a paní knihovnice vám
bude z té které knihy předčítat. Vy
můžete být v klidu a jen poslouchat
… Podaří-li se nám vás zaujmout,
dovolíme si i další libůstky jako je
společné čtení nebo beseda.
Takže začínáme! Zveme vás
poprvé 24. září v 18.00 hodin do
knihovny a přijít mohou nejen děti,
které umí číst, ale i dospělí mající
chuť poslechnout si živou četbu!
Přijďte a buďte si jisti, že žádného
nudného patrona a nudné knížky
vybírat nebudeme. Vstup volný.
MK Skuteč

situaci mezi dlouhodobě nezaměstnanými a v minulých měsících jsme veřejnou službu spustili.
Podotýkám, že zřídit jí není pro
obce povinné. Ačkoliv to pro úřad
znamená další zvýšené nároky na
organizaci práce i dohled nad dočasnými pracovníky, domníváme
se, že jde o dobrou věc.
Zapojením do veřejné služby
může osoba v hmotné nouzi prokázat snahu vymanit se z dočasné
nepříznivé situace a někdy i získat
potřebné dovednosti a pracovní návyky. I když systém není optimální
a my se s takovýmito nárazovými
pracovníky teprve sžíváme, věřím,
že už teď je to ku prospěchu čistoty
celého města včetně místních částí.
Radek Zeman, tajemník MěÚ

Kultura pod širým nebem se nám líbí
Není divu, že se letní kina v poslední době těší čím dál větší oblibě. I ve Skutči jsme uvažovali o
tom, zda je možné podobné zařízení provozovat a několik teplých večerů letošního srpna nám poskytlo
odpověď. Ti z vás, kteří letní kino
na koupališti navštívili, viděli, že
vše bylo tak trochu provizorní, ale
kdo si chtěl letní filmové pohody
na dece užít, určitě neodcházel
zklamaný. K technickému řešení
letního kina musíme podotknout,
že nebýt nápadů správce kulturního
klubu Josefa Stolaříka, o možnosti
letního kina bychom si stále mohli
pouze povídat.
Letošní projekce, které byly
zahájeny snímkem 2 Bobule a na-

vštívilo je rekordních 276 diváků,
měly ukázat, jak by bylo možné
do budoucna celý projekt realizovat, ukázat jeho chyby a také to, o
jaké snímky mají diváci ve Skutči
zájem.
Největším potěšením skutečských diváků jsou snímky české tvorby, naopak jako propadák bychom mohli označit
záznamy koncertů, ale ani ty
nechceme z programu kina na
příští léto vyloučit. Dobrou návštěvnost měla i letní komedie
pro teenagery. Chladné a deštivé večery druhé půlky srpna
nám bohužel nedovolily odvysílat tolik snímků, kolik jsme
měli naplánováno, i tak ale

víme, že v příštím roce se k letnímu
kinu vrátíme, s projekcemi začneme již na počátku léta a budeme se
snažit přinést vám ty nejhezčí filmové zážitky pod širým nebem na
skutečském koupališti.
Petr Sedlák

Ležáky 42 – Nejdelší den jedné malé vesnice
„Všem dobře známá látka ze
školních lavic obsahuje mnohem
více dobrodružství, než se původně
zdálo.“
V letošním červnu měl premiéru celovečerní film, který, jak tvrdí jeho tvůrci, zpracovává nově a
objektivně tragédii osady Ležáky.
Záměrem scénáristy a režiséra –
Miloše Pilaře – bylo natočit film
pravdivě a objektivně zobrazovat
historii a hlavně snímek natočit takovým způsobem, aby přilákal a
zaujal i mladší obecenstvo. Proto
zvolil formu „ hraného dokumentu“
založeného na skutečných událostech, kde, podle jeho vlastních slov:
„… neuvidíte historika hovořícího
na kameru, ale všechny události
jsou hrané.“
Tvůrčí tým byl složen především

z lidí, kteří měli zkušenost v potřebných uměleckých oborech. Při výběru herců byl kladen důraz nejenom

Nové kalendáře v prodeji

Literární podvečery v knihovně
Technický pokrok a s ním spojené využití nových technologií
v běžném životě způsobilo, že se
nám svět smrsknul do jedné velké
vesnice. Spolehněte se, že staneli se na druhém konci zeměkoule
něco opravdu zajímavého, během
pěti minut o tom budeme vědět i
my. Díky masovým médiím (masmédiím), tj. rozhlasu, televizi, novinám, časopisům a hlavně fenoménu
jménem internet, který spojil zeměkouli jednou velkou informační
pavučinou, pociťujeme na vlastní
kůži jakési zrychlení světa, zrychlení života. Informace nepostojí,
jedna přebíjí druhou, v obchodech
nás bombardují neustále nějakými
novinkami, akcemi, v každodenním životě straší stále nová a novější nařízení, nové tarify, zákony

Náš úřad umožňuje už dlouhou
řadu let výkon veřejně prospěšných
prací coby náhradního trestu za
spáchání méně závažných trestných
činů. Podobných „hříšníků“ není
mnoho a navíc ani jejich pracovní
morálka a motivace k odpracování
trestu nejsou vždy nejlepší. Další
variantu veřejně prospěšných prací
umožňuje zákon o pomoci v hmotné nouzi, který říká, že dlouhodobě
nezaměstnaný člověk má možnost
si u úřadu, který provozuje tzv.
veřejnou službu, odpracovat 20,
respektive 30 hodin měsíčně a poté
je mu vyplacena sociální dávka ve
zvýšené výši.
Veřejnou službou se rozumí pomoc obci v záležitostech, které
jsou v zájmu obce, zejména zlep-

Prodej skutečských kalendářů na rok 2011 bude zahájen v týdnu od 6.
září. Další z již relativně dlouhé řady kalendářů pod poetickým názvem
„Skrytá krása muzea“ nabízí nahlédnutí do muzejních sbírek prostřednictvím fotografií Ivany Danielkové.
Cena kalendáře zůstala na více než přijatelných 45,- Kč a v prodeji bude
ve Skutči hned na třech místech: v městské knihovně, na pokladně ekonomického odboru MěÚ a v Turistickém informačním centru v muzeu.
Doufáme, že se vám kalendáře na příští rok budou líbit a stanou se součástí
vašich domácností nebo přinesou radost vašim blízkým v podobě milého
dárku.
Společnostem a firmám, které se sponzorsky podílely na vydání, touto
cestou ještě jednou děkujeme a přejeme, aby jim kalendáře coby reklamní
předměty i pomůcky na pracovních stolech dobře posloužily.
/bal/

na herecké umění, ale rozhodovala
také vizuální stránka. Podobnost se
skutečnými postavami tohoto příběhu byla nutnou podmínkou.
Ve snímku je možné spatřit doposud neznámé a nově objevené
záběry. Patrně nejzajímavější skutečnost, kterou snímek odhaluje, je
fakt, že ležáckou tragédii nepřežily
pouze sestry Štulíkovy, jak se doposud uvádí, ale přeživších obyvatel
Ležáků bylo více. Podrobnosti se
dozvíte při sledování samotného
dokumentu. Pokud vás zaujal, pak
budete vítáni 27. září v 19.00 hodin
v Kulturním klubu ve Skutči. Promítání filmu bude stručně uvedeno
samotným režisérem a v případě
zájmu bude po skončení projekce
následovat debata s tvůrci.
Petr Sedlák

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří jakoukoli
měrou přispěli na materiální humanitární sbírku občanům postiženým
povodněmi. Za pouhé dva dny se
podařilo nashromáždit tři palety potřebných věcí, které byly bezplatně
odvezeny firmou Radial Hlinsko do
obce Hejnice na Liberecku.
V případě peněžních příspěvků nebyly, po dohodě se starostou
Hejnic, nakoupeny další čistící prostředky, ale tři mikrovlnné trouby,
které budou přiděleny přímo potřebným rodinám.
Všem děkují manželé Hetfleišovi.

Speciální základní škola zahajuje činnost speciálně pedagogického centra
Speciální základní škola ve Skutči zahajuje od 1. září 2010 činnost speciálně pedagogického centra (SPC). Hlavním posláním
SPC bude poskytování poradenských služeb
klientům se zdravotním postižením, prioritně
se sluchovým postižením, a žákům se zdravotním znevýhodněním.
Nabízené služby:
- Psycholog
- Speciální pedagog,
surdoped - logoped
- Speciální pedagog,
etoped - psychoped
- Speciální pedagog, somatoped
- Sociální pracovník
- Logopedické asistentky
Kontakt: e-mail: eva.rybenska@spzs-skutec.cz, tel: 469 350 116, mob: 731 557 454, www.spzs-skutec.cz

