Informační zpravodaj Městského úřadu Skuteč LISTOPAD 2010 cena na stánku 5,- Kč, zdarma distribuováno do domácností



Říjen skočil a s ním definitivně vzalo za své i slunečné babí léto. To proměnilo návsi našich obcí na malebná místa lákající k zastavení a rozjímaní, v případě Lhoty i ke zhoupnutí se na hezké houpačce.

Volby do zastupitelstev obcí 15. – 16. 10. 2010
- konečné výsledky za SKUTEČ

Hlasy
abs. v %

Počet
kandidátů

přepočt. základ
dle počtu kand.

přepočtené %
platných hlasů

mandátů

1. Nezávislí pro město a okolí, SNK

5 216 14,13

19

36 924,00

14,12

3

2. TOP 09 A NEZÁVISLÍ

1 174

10

19 433,68

6,04

0

3. KDU-ČSL a nezávislí

3,18

12 582 34,08

19

36 924,00

34,07

7

4. Česká str. sociálně demokratická

5 421 14,68

19

36 924,00

14,68

3

5. Občanská demokratická strana

6 931 18,77

19

36 924,00

18,77

3

6. Komunistická str. Čech a Moravy

5 600 15,17

19

36 924,00

15,16

3

Mandát člena v Zastupitelstvu Města Skuteč
získali tito kandidáti:
( za jménem uveden počet hlasů )

1. Nezávislí pro město a okolí, SNK

4. Česká str. sociálně demokratická

Bezděk Pavel
Ing. Krejčí Petr
MUDr. Cimburek Josef

Mgr. Lukaštík Leoš
Mgr. Rybenská Eva
Ing. Ptáček Jan

714
599
362

640
389
363

3. KDU-ČSL A NEZÁVISLÍ

5. Občanská demokratická strana

Novotný Pavel
MUDr. Hejzlarová Marie
Hrubá Iveta
Mgr. Netolický Luděk
Sokol František
Gargulák František
Koreček Miroslav

Hetfleiš Jaroslav
Ing. Hřebík Roman
Kosař Václav

1 002
887
793
759
734
643
637

560
470
453

6. Komunistická str. Čech a Moravy
Pitra Milan
Huňáček Vlastimil
Chvojková Eva

Porozumět si neznamená přizpůsobit se jedni
druhým, ale pochopit navzájem svou identitu.
Václav Havel

počet volených členů zastupitelstva: 19, počet voličů: 4 263,
volební účast: 50,76 %
Kandidátní listina
číslo a název

Citát na listopad

443
329
316

Termín ustavujícího zasedání zastupitelstva města
Ze zákona O volbách do zastupitelstva obcí a zákona O obcích vyplývá, že oproti minulým volebním
obdobím funguje řádně celá dosavadní Rada města až do okamžiku, kdy je zvolena nová. Stávající starosta města musí svolat ustavující zasedání zastupitelstva do 15 dnů od uplynutí lhůty určené pro podání
případných protestů proti řádnému průběhu voleb. V případě proběhlých voleb tato lhůta vyprší 29. 10.
2010. Starosta je povinen zasedání svolat min. 7 dní před jeho vlastním konáním. Termín zasedání nového
zastupitelstva tedy můžeme očekávat v týdnu od 8. – 12. listopadu. O přesném termínu budete včas informování městským rozhlasem, plakátem na úřední desce a na webových stránkách města. V případě, že
byste se zajímali o podrobnější informace, naleznete je na webových stránkách s adresou: www.volby.cz

Již koncem listopadu nebo začátkem prosince tohoto roku proběhne
tisková konference k připravovanému VIII. ročníku festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč. Na ní pořadatelé oficiálně představí celý program a současně oznámí zahájení předprodeje vstupenek.
Skutečští však, stejně jako i ostatní čtenáři Skutečských novin, mají
možnost seznámit se s programem v předstihu už nyní.
Seznamte se s programem a využijte předprodeje
Předprodej vstupenek zahájí odbor kultury a školství MěÚ ve Skutči
už v prosinci. Podobně jako tomu bylo v loňském roce, jistě i tentokrát se vstupenky na festivalové koncerty v mnoha případech stanou
vhodným vánočním dárkem. Vzhledem k tomu, že předprodej bude
probíhat od prosince vždy až do termínu konkrétního koncertu (představení), upozorňujeme, že vstupenky se budou prodávat pouze v úřední
dny (pondělí dopoledne a středa odpoledne). Rezervace jsou možné po
telefonické domluvě s určením termínu pro vyzvednutí.
Výrazné slevy při návštěvě všech koncertů
Nejvíce zvýhodněná zůstává možnost nákupu vstupenek na všechny
festivalové koncerty. V takovém případě je obdržíte v dárkovém balení
s tím, že za každý lístek zaplatíte o 60,- Kč méně oproti běžné ceně.
Celkově tedy můžete ušetřit 600,- Kč. Výběr místa v sále zůstává samozřejmě zachován. Plné vstupné i vstupné zvýhodněné pro návštěvníky celého programu je otištěno spolu s programem na str. č. 2.
Nově koncert na Chlumku v Luži a balet
Většina koncertů a festivalových pořadů se odehraje ve velkém sále
Kulturního klubu Skuteč, dva menší koncerty ve skutečském kostele a
jeden v městském muzeu. Atraktivní novinkou bude provedení jednoho
z koncertů v poutním kostele na Chlumku. Druhou exkluzivní novinkou
bude možnost navštívit baletní představení.
Dvě známé opery, opereta, velká klasická díla
i komorní koncerty
Program VIII. ročníku je vskutku velmi bohatý. Abychom vyšli
vstříc vašim časovým možnostem, jsou koncerty rozloženy do období dvou měsíců. Věříme, že si z pestré nabídky jistě rychle vyberete.
Po zkušenostech z předchozích let doporučujeme zajistit si vstupenky
v předprodeji co nejdříve. Zájem o koncerty i operní či operetní představení rok od roku roste, proto příliš neváhejte a zajistěte si místa dle
vlastního výběru. V případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat.
Lenka Balounová, ved. odboru kultury a školství

