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Muzeum obuvi a kamene mezi 9
nejlepšími projekty ROP Severovýchod
V konkurenci téměř 200 dosud
realizovaných projektů z Pardubického, Královehradeckého a
Libereckého kraje byl právě náš
projekt vybrán, aby se stal vzorem
a inspirací pro další žadatele o dotace. V letních měsících se tak v prostorách muzea natáčel filmový spot,
který měl premiéru v úterý 19. 10.
2010 na pardubickém semináři Regionální rady. Na informační akci
Regionálního operačního programu
NUTS II Severovýchod však pro-

jekt získal další milé ocenění, když
jej účastníci semináře zvolili za 3.
nejzajímavější z devíti prezentovaných projektů. Neméně potěšující
je také fakt, že projekt je společně s dalšími 23 projekty zařazen
do publikace pokřtěné hejtmanem
Radko Martínkem Úspěšné projekty severovýchodních Čech a do dalších propagačních materiálů ROP
NUTS II SV.
Ing. Hana Broklová

Skuteč začíná zpracovávat studii na stanici
rychlé záchranné služby
Je známo, že dlouhodobě usilujeme o zřízení Rychlé záchranné služby
ve Skutči jako náhradu za zrušenou
LSPP a jako pomoc celému Skutečsku (včetně Lužska a Prosečska).
Město oficiálně nabídlo, po odsouhlasení v zastupitelstvu Pardubického
kraje, zainvestované pozemky (bývalé uhelné sklady) i pomoc s výstavbou nového objektu. Zároveň
byl odeslán oficiální dopis paní radní
Tauberové, která je zodpovědná za
zdravotnictví, v němž vyjadřujeme
ochotu města pomoci této důležité
věci.

Zdá se, že se konečně ledy hnuly.
Obdrželi jsme dopis ředitele Rychlé
záchranné služby Pardubického kraje
MUDr. Svobody, ve kterém jsme byli
vyzváni, abychom navrhli projektanta a připravili projekty pro vypracování studie a rozpočtu stavby. Na
tuto výzvu jsme okamžitě reagovali a
schůzka projektanta ing. arch. Křížka
se zástupci záchranné služby ohledně parametrů proběhla ještě koncem
října. O jejich výsledcích a dalších
krocích vás opět budeme informovat.
Pavel Novotný,
starosta

Zefektivnění řízení úřadu

Sběrný dvůr
I díky pěknému podzimnímu počasí pokračují práce na stavbě sběrného
dvora dodavatelem SKOS s.r.o. velmi rychle. Provozní budova už je postavena a práce na komunikacích a zpevněných plochách pod sběrné nádoby
a kontejnery právě probíhají. Bohužel však není provedena přípojka k el.
soustavě, kterou realizuje společnost ČEZ. Bez ní není možné získat kolaudační souhlas a souhlas s provozováním Pardubického kraje. Jednání se
společností ČEZ probíhají tak, aby provedení přípojky nenarušilo harmonogram projektu.
Plynule probíhá také finanční řízení projektu z dotace. Díky dobře nastavenému systému průběžných žádostí o platbu v Operačním programu
Životní prostředí hradíme faktury dodavateli přímo z došlé dotace a ze
spoluúčasti města vyčleněné v rozpočtu. Město tak na financování projektu
v hodnotě 4,3 mil. Kč nepotřebuje úvěr, ale jen cca 430 tis. Kč (10%) jako
spoluúčast.
Nezbývá než doufat, že takto hladce proběhne i dokončení realizace, dodávka techniky a provoz zajišťovaný vítězem výběrových řízení společností
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o..
Ing. Hana Broklová

Hlavní aktivity projektu financovaného z Evropského sociálního
fondu už znají svého dodavatele.
Řídící informační systém, systém řízení dokumentace, analýzy pracovních pozic a vzdělávání úředníků
bude zajišťovat společnost VIG Net
a. s. z Prahy, která uspěla ve výběrových řízeních. Tato společnost je
součástí koncernu UNICORN ES,
kterou vybudoval Vladimír Kovář
a která patří k nejlepším firmám
v České republice v oblasti řešení
řízení podnikových systémů.
Během listopadu dodavatel zahájí
provádění analýzy vykonávaných
činností jednotlivými pracovníky
úřadu, návrh kompetencí, profily
požadavků na jednotlivé pozice, vyhodnocení stávajících zaměstnanců
a návrhy rozvojových a motivačních
programů. Na základě zjištění navrhne optimalizaci pracovního týmu
a do konce února 2011 provede aktualizace stávajících řádů a směrnic,
případně vytvoření nových.
Do března 2011 dodavatel navrhne metodiku řízení lidských zdrojů
na základě provedených analýz řídících procesů. Cílem je dosáhnout
koncepčního řízení pracovníků, odstranění duplicit v řízení, zohlednění
nutnosti použití různých stylů vedení pro různé typy lidí.
Výstupy analýz řídících procesů
budou také podkladem pro nastavení řídícího informačního systému,
který bude zaveden do konce roku

2010. Ten bude nástrojem pro řízení
lidských zdrojů (samotných zaměstnanců) na úřadě, pro zadávání úkolů
jednotlivým pracovníkům, kontrolu
plnění úkolů nadřízeným pracovníkem, ale i mezi samotnými zaměstnanci, kteří spolu budou spolupracovat na daném úkolu. Bude také
nástrojem pro vedení různých agend
a procesů městského úřadu.
Správu elektronických anebo
digitalizovaných papírových dokumentů usnadní a zjednoduší systém
řízení dokumentace, který bude
integrován i s nástroji elektronické
pošty a datové schránky. Toto by
celé mělo vést i k postupné možnosti nahlížet občanovi ve své “kauze“
s úřadem na všechny dokumenty,
aniž by musel osobně úřad navštívit.
V dubnu pak proběhne první
kurz manažerských dovedností pro
řídící pracovníky úřadu zaměřený
na možnosti použití různých stylů
vedení lidí, delegování, koučování
a dále vedení porad a pracovních
setkání.
Projekt Zefektivnění řízení lidských zdrojů na Městském úřadě
ve Skutči se tedy dostává do realizační fáze spojené se specifickými
podmínkami operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost nejen
na poli zadávání veřejných zakázek,
publicity, podávání monitorovacích
zpráv, ale především financování.
Ing. Hana Broklová,
Radek Zeman

PROGRAM VIII. ROČNÍKU FESTIVATU
TOMÁŠKOVA A NOVÁKOVA HUDEBNÍ SKUTEČ

ve dnech 13. 3. – 15. 5. 2011
Neděle 13. 3.
– 16 hod.

B. Smetana - PRODANÁ NEVĚSTA
Divadlo J. K. Tyla Plzeň
Kulturní klub Skuteč
350,- / 290,-

Neděle 20. 3.
– 16 hod.

POCTA V. J. TOMÁŠKOVI A V. NOVÁKOVI
V. J. Tomášek: Předehra op. 23
V. J. Tomášek: Koncert pro klavír a orchestr
č. 1 C dur op. 18
V. Nováka: Slovácká suita op. 32
Komorní filharmonie Pardubice,
sólo klavír: Jan Simon, dirigent Tomáš Židek
– Kulturní klub Skuteč
200,- / 140,-

Středa 23. 3.
– 18 hod.

České saxofonové kvarteto
OD KLASIKY K JAZZU
Městské muzeum Skuteč

150,- / 90,-

Neděle 27. 3.
– 16 hod.

Johann Strauss – VÍDEŇSKÁ KREV
Moravské divadlo Olomouc
Kulturní klub Skuteč
300,- / 260,-

Neděle 3. 4.
– 16 hod.

P. I. Čajkovskij – LABUTÍ JEZERO
Severočeské divadlo opery a baletu
Ústí nad Labem
Kulturní klub Skuteč
300,- / 260,-

Neděle 10. 4.
– 16 hod.

A. Dvořák – MŠE D DUR
Filharmonie Chrudim, PS Rubeš a PS Slavoj
Kostel Nanebevzetí Panny Marie Skuteč
150,- / 90,-

Neděle 17. 4.
– 16 hod.

A. Vivaldi – ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ
Ivan Ženatý a Barocco sempre giovane
Josefa Krečmera
Poutní kostel v Luži – na Chlumku
250,- / 190,-

Středa 20. 4.
– 18 hod.

G. B. Pergolessi - STABAT MATER
Smyčcový kvartet Konzervatoře Pardubice
Pardubický dětský sbor Iuventus Cantans
Kostel Nanebevzetí Panny Marie Skuteč
150,- / 90,-

Sobota 7. 5.
– 16 hod.

G. Verdi – REQUIEM
Filharmonie Hradec Králové
Kulturní klub Skuteč

Neděle 15. 5.
– 16 h.

300,- / 260,-

G. Verdi - AIDA
Severočeské divadlo opery a baletu
Ústí nad Labem
Kulturní klub Skuteč
350,- / 290,-

Do programu bude ještě doplněny dva koncerty Mezinárodní přehlídky dětských a mládežnických pěveckých sborů.
Termín bude stanoven dle možností ZUŠ Skuteč a vystupujících sborů.

Předprodej Hrdý Budžes

KRÁTCE

Dodavatelé kompostárny jsou vybráni

Město už avizovalo, že jednotlivé ulice ve Skutči budou procházet
generální rekonstrukcí plynového
potrubí. Začít by se mělo pravděpodobně v příštím roce ulicí Poršovou.
Důkazem toho, že potrubí je skutečně
ve špatném stavu, je havárie, ke které
v říjnu došlo v ul. V. Nováka.
Foto: V. Nováka

O tom, že Městské vodovody a
kanalizace získaly dotaci na vybudování tolik potřebné kompostárny,
jsme už několikrát informovali.
Nyní již začaly stavební práce a tak
vám chci podat podrobné informace
o financování, výběrových řízeních
a zhotovitelích celé akce.
Celou akci jsme rozdělili a
zvlášť probíhalo výběrové řízení
na stavební část a na dodavatele
strojů a technologie. Pokud jde o
stavební část, zde se stala vítězem
firma HOLD, s.r.o. Orel, v celkové hodnotě 2,064 mil. Kč, přičemž
předpokládaná cena stavby byla 3,1
mil. Kč. Jak vidíte, došlo k úspoře

Výměna zásobního řadu
na Štěpánově

Nový prostor v blízkosti muzea

Rekonstrukce plynové
sítě je nezbytná

Pokud jste jeli po silnici mezi Štěpánovem a Zbožnovem, mohli jste si
v minulých dnech všimnout činnosti
Městských vodovodů a kanalizací,
které zajišťovaly výměnu zásobního
řadu pro Štěpánov a výtlačného řadu
pro vodojem Štěpánov. Pracovníci
MěVAK vyměnili celkem 840 m potrubí (dvě souběžná potrubí po 420
m) ve výkopu dlouhém rovněž 420
m.
Celková cena investice činila cca
700 tis. Kč. V předmětném úseku se
objevovaly časté poruchy a výměna
je součástí dlouhodobého plánu rekonstrukce celé vodovodní sítě.

Projížděje nebo procházeje
Smetanovou ulicí nelze si nevšim-

více jak 1 mil. korun, který bude
přesunut do části technologické.
Tam jsme chtěli zachovat maximální kvalitu a účelnost všech
nakupovaných strojů a došlo zde
k navýšení z původní předpokládané ceny 4,532 mil. Kč na 5,9 mil.
Kč. Nutno říci, že oproti původnímu projektu zpracovanému pro
žádost, došlo ke konfrontaci mezi
odborníky ohledně projektantem
naplánovaných strojů. Ti se v závěru diskuze jednoznačně shodli
na tom, že původní projekt musí
být přehodnocen a všechny stroje a
zařízení vybrány zejména s přihlédnutím k jejich funkčnosti. Celkově

nout toho, že postupně zmizely dva
starší domy a tím se našim zrakům
otevřelo nové
prostranství.
V dané lokalitě
byl dlouhodobý
problém s parkováním. S ním
se potýkali nejen obyvatelé
přilehlých ulic
(B. Němcové,
Smila Flašky,
Smetanova a
Ry b i č k o v a ) ,
ale zejména návštěvníci měst-

nás kompostárna vyjde na 8,209
mil. Kč, z toho nezpůsobilé výdaje
činí 231 tis. Kč a dotace 7, 18 mil.
Kč. Vlastní zdroje MěVAK, s.r.o.
dosahují výše 1 mil. Kč. Výběrové
řízení na technologickou část vyhrála firma ENERGREEN CZ s.r.o.
Přerov za výše uvedenou částku 5,9
mil. Kč.
Stavební práce již byly zahájeny, a to sejmutím kufru (podkladní
vrstvy pod zpevněnou plochou) a
navážením a hutněním zeminy (cca
3000m3). Podkladní vrstvy chceme dokončit ještě v letošním roce.
Z technologie plánujeme nakoupit
v letošním roce pouze traktor a
zbytek bude dodán na jaře příštího
roku. Zahájení provozu kompostárny plánujeme na květen – červen
roku 2011.
za MěVAK, s.r.o. Pavel Novotný

ského muzea či městské knihovny.
Proto město využilo příležitosti,
staré domy vykoupilo a zaplatilo
jejich demolici. Stávající park a
zeleň zůstane zachována. Prostor
čekají terénní úpravy, díky nimž
bude zajištěn dobrý přístup k muzeu. To poslední dobou sbírá jedno
ocenění za druhým a díky novým
expozicím jeho návštěvnost značně vzrostla.
V části vzniklého prostoru bude
vybudována zpevněná plocha určená k parkování. Proměnu budeme pochopitelně sledovat i redakčním fotoobjektivem.
/bal/

Pro velký zájem o toto představení odbor kultury a školství připomíná, že
předprodej zbylých vstupenek bude zahájen v pondělí 22. listopadu 2010.
Oproti běžným hodinám předprodejů si tentokrát můžete pro vstupenky přijít již od 7.30 hodin.

Memoriál bratra P. Václava Křivského
Dne 20. září 2010 uplynulo 20 let od úmrtí bratra Křivského. V den výročí uctili oldskauti památku položením kytice na hrob v Horní Krupé.
V sobotu 2. října 2010 se konal již patnáctý ročník Memoriálu. Samotným závodům předcházela mše svatá za účasti většiny skautů a skautek.
Následoval přesun ke koupališti, kde proběhlo slavnostní zahájení. Na
startu se sešlo devět šestičlenných hlídek soutěžících ve dvou kategoriích.
Závodníky na trati, vedené lesními cestami v Horkách, čekalo jedenáct vědomostních i dovednostních disciplín. Kromě skutečských hlídek potěšily
účastí dvě hlídky střediska Chrast.
Atmosféru závodů umocňovalo slunečné podzimní počasí probarvené
zlatavým listím stromů. Také nasazení závodníků zaslouží obdivu. Nejenže
nikdo v lese nezabloudil, ale i vysoký počet získaných bodů vypovídá o
velké snaze všech.
V odpoledních hodinách nastalo slavnostní zakončení s vyhlášením tolik
očekávaných výsledků. V kategorii světlušek a vlčat se z prvenství radovali Káňata II. oddílu Skuteč. Mezi skauty a skautkami zvítězili Pelikáni
z Rané, II. oddíl Skuteč.
Dík patří činovníkům zajišťujícím hladký průběh Memoriálu i všem závodníkům.

Tradice Memoriálu
Memoriál bratra P.Václava Křivského se zrodil u příležitosti 5. výročí
jeho úmrtí. Touto akcí každoročně připomínáme osobnost, která se velkou
měrou zasadila o skauting ve Skutči.
P. Václav Křivský se v roce 1968 podílel na obnovení činností Junáckého
střediska ve Skutči. O rok později byl vůdcem tábora II. oddílu na Javorku
u Jimramova. Ještě téhož roku úspěšně absolvoval Duchovní lesní školu.
Tábora v roce 1970 se již z politických důvodů účastnit nemohl.
Po dvaceti letech nuceného útlumu se stal v roce 1990 opět hybnou silou
při obnovení činnosti Junáka ve Skutči a okolí, které připadalo pod jeho
duchovní správu. Po celá léta pronásledování a ústrků zůstal věrný skautskému slibu
a ideálům skautingu. K velkému zármutku opustil naše
řady 22. září 1990.
Čest památce bratru, jehož odkaz nechť je předáván dalším generacím
bratří a sester sjednocených v organizaci Junák.
Ladislav Kovárník – Čára

